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ИЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСІ’
ЗАКІНЧИЛА РОБОТУ

Якщо ви не знайдете б магазині обласного центру «ИБушна» гар
ний спорт иений тринотажний костюм чи светр, завітайте в ательє, 
що до вулиці Шевченка. Тут вам одразу допоможуть. З радістю 
зустріне вас і вона, комсомолка Любов ШЕГУЛЬ, яка після закін
чення профтехучилища прийшла працювати на фабрику «інтри- 
нотаж». 1 тепер бонз працює не гірше «старожилів». Завдання п'я
ти днів виконує за чотири дні.

ЗО листопада в Кремлі про
довжила роботу десята сесія 
Верховної Ради СРСР дев’ято
го скликаний.

Напередодні па роздільних 
засіданнях палат почалось об
говорення питань про Дер
жавний план економічного і 
соціального розвитку СРСР па 
1979 рік хід виконання /Дер
жавного плану в 1978 році, про 
Державний бюджет СРСР па 
і979 рік і про виконання Дер
жавного бюджету за 1977 рік.

Гордістю за успіхи радян
ського народу в третьому році 
п’ятирічки, рішимістю примно
жити їх новими звершеннями 
пройняті виступи депутатів. 
Від імені всіх радянських: лю
дей народні обранці гаряче 
схвалюють і підтримують рі
шення Пленуму ЦК КПРС, 
який відбувся перед сесією, по
ложенья і висновки, викладені 

у виступі на Пленумі товариша 
Л. 1. Брежнєва.

Партійні, радянські і проф
спілкові працівники, міністри, 
керівники підприємств, передо
вики промисловості і сільсько
го господарства, які виступа
ють у дебатах, висловлюють 
тверду впевненість у тому, що 
план на 1979 рік, який є важ
ливою ланкою в реалізації зав
дань десятої п’ятирічки, буде 
виконаний і перевиконаний. За
порука нових успіхів — єдність 
партії і народу .яка є неоцінен
ним політичним капіталом ра
дянського суспільства.

Активно, по-діловому обгово
рюють депутати положення 
Державного плану. Ткаля Чай- 
ковсьиого комбінату шовкових 
тканин імені 50-річчя СРСР 
(Пермська область) І. Зуйківа, 
зокрема, на прикладі цехів сво
го підприємства розповіла про 

те, як трудові колективи бо
рються за підвищення якості 
продукції, які резерви мають 
ЕИробііНЧІ підрозділи.

Трактористка радгоспу ^Хар
ківський» Кустанайської облас
ті Казахстану К. Доиепбаєва, 
яка виступила від імені поко
ління сільських трудівників, 
що прийняло естафету перше- 
цілинників, розповіла про ро
боту жіпок-механізаторів рес
публіки, про вклад молоді села 
в казахстанський мільярд 
Про ге, як переборюються ве
ликі труднощі, зв’язані з над
звичайно несприятливими ГіС- 
годпимн умовами цього року в 
Прибалтиці, повідомив голова 
латвійського колгоспу «Накот- 
пе» А. Міксте.

Велику увагу на сесії приді
лено прискореному розвиткові 
економіки Сибіру і Далекого 
Сходу, в першу чергу таких га
лузей, як електроенергетика, 
нафтова, газова, вугільна, цс- 
люлозво-паперова. рибна про
мисловість, виробництво буді
вельних матеріалів. Приріст 
обсягу промислової продукті в 
районах Сибіру і на Далекому

(Закінчення на 2-й стор.).

4 грудня в Кіровограді розпочинає роботу Всесоюзний зо- 
нальний семінар секретарів-завідуючих відділами учнівсьноі молоді 
райномів і міськкомів комсомолу.

ВИБЕРИ
СВОЮ
СТЕЖИНУ

ПІТ А КАЛЕНДАРІ грудень. Ос- 
“ танній місяць року 60-річ- 
чя ВЛКСМ, комсомольських 
з’їздів, XI Всесвітнього фести
валю молоді і студентів у Га
вані.

Промова товариша Л. І. 
Брежнєва, привітання ЦК КПРС 
XVIII з’їздові ВЛИС/А, його рі
шення — це програма діяль
ності всього комсомолу, кож-
ного юнака і дівчини. Вона має 
безпосереднє відношення й до 
учнів, які не сьогодні-завтра 
стануть до верстатів або ви
йдуть на колгоспні поля.

Для багатьох комсомольців і 
піонерів нашої області відмін
не навчання стало глибоко 
внутрішньою потребою. Чітка 
система в боротьбі за міц.-й 
знання склалась у кіровоград
ських десятирічках №№ 5, 34, 
13, 11, Богданівській середній 
школі № 1 Знам’янського ра
йону, другій Новгородківській 
і третій Маловисківській деся
тирічках. Тут шкільні наукові 
товариства, експедиції «У краї
ну знань», клуби «Чомучок», 
різноманітні вікторини, читаць
кі конференції формують у ді
тей стійкий інтерес до знань, 
розєивають у них пізнавальні 
здібності. Внаслідок цього в 
названих школах уже кілька 
років підряд немає відстаючих.

Кращому навчанню сприяє й 
постійна дружба учнів з пере
довими виробничими колекти
вами. Наприклад, тривалий час 
робітники комбінату «Олек- 
сандріявугілля» шефствують 
над піонерськими загонами се
редньої школи № 1 м. Олек
сандрії/ А піонери другої Зна- 
м’янської десятирічки змагаю
ться з ко/лсомольсько-моло- 
діжними бригадами Знам’ян- 
гького локомотивного депо 
під' девізом «Цех — без бра
ну, клас — без двійок».

Навчання і праця нерозділь
ні. Життя переконливо показує 
перевагу освіти, тісно пов’яза
ної з трудовим навчанням, 
вихованням, професійною орі
єнтацією.

Справжньою школою ідей- - 
нсго, трудового, морального 
загартування стала участь стар
шокласників у п’ятій трудовій 
»ігерті. Нинішнього року понад 
32 тисячі учнів працювало в 
трудових учнівських об’єднан
нях. Так, школярі Кірсвської та 
Олександрівської середніх 
шкіл Долинського району пра
цювали на тваринницьких фер
мах. У таборах праці і відпо
чинку школярі Бобринецького 
району провели тиждень удар
ної вахти на честь 60-річчя 
ВЛКСМ, і не тільки славно тру
дилися, а й глибоко вивчали 
документи з’їздів комсо/иолу, 
його історію.

Під час літніх канікул багато 
старшокласників разом із свої
ми баїьками, старшими брата
ми і сестрами боролися за 
ррожзй-78 8660 центнерів хлі
ба намолотили комбайном «Ни
ва» батько і син Кузини з кол
госпу «Родина» Маловисків- 
ського району.

Коли дивишся на школярів, 
які разом зі старшими вносять 
свій вклад у здійснення планів 
десятої п’ятирічки, згадуються 
рядки видатного педагога, на
шого земляка В. О. Сухомлин- 
ського: .«Якщо в дитинстві лю

дина не раз пережила радість 
розквіту життя на грунті, щед
ро удобреному її рунами, вона 
закохується в землю. Без улюб
леної праці, без пориву і 
натхнення, без невгасимого 
юріння та одержимості немає 
гордості за своє місце в су
спільстві, немає людської чес
ті, не/лає імені».

Широку підтримку знайшла 
ініціатива випускників Бужані- 
і.овської середньої школи 
Московської області. Школярі 
Крспивницької, Глодоської. Ко- 
мишуватськоі десятирічок Но- 
воукраїнського району теж ви
рішили піти працювати в кол
госп.

Більшість десятикласників 
Луганської середньої школи 
Пеїрівського району чи не 
першими е області підтримали 
почин кострсмимів і вирішили 
зостатися працювати в радгос
пі «Маріампільський», в кол
госпах імені XX з’їзду КПРС і 
«Росія». Довго пам’ятатимуть 
юнаки і дівчата, еипускники 
цієї школи, той момент, коли 
сам директор рздгоспу І. Г. 
Міщанин вручав кожному з них 
трудову книжку. За направ
леннями господарства набу
вають професій шофера іа 
електрика Андрій Гунь, Сергій 
Тюба, Володимир Голубка, Ва
лентин Калашник.

«Є хліб — буде і пісня... Хліб 
завжди був найважливішим 
продуктом, мірилом усіх цін
ностей... Особливе, трепетне, 
святе ставлення до хпіба влас
тиве громадянам країни з ко
лоссям у гербі», — так починає 
Леонід Ілліч Брежнєв свою чу
дову книгу «Цілина». І юнаки 
та дівчата, які лишилися працю
вати в сільському господарстві, 
через певний час зможуть з 
гордістю сказати, що вони 
теж причетні до землі, до 
хліба.

Т. МЕГЛ ЯКОВА, 
сснретар обкому ЛКСМ 
України.

ДО нових, 
вищих 
РУБЕЖІВ

«Цілеспрямовано проводи
ться в життя курс партії на 
зміцнення матеріально-техніч
ної бази сільського господар
ства. Більш як на чверть підви
щилася енергоозброєність сіль
ськогосподарської праці...

Учасники Пленуму знають, 
що зібрано 235 мільйонів тонн 
зерна. А це значить, що важку 
битву за врожай 1978 року 
виграно!» — відзначив у своєму 
виступі на листопадовому Пле
нумі ЦК КПРС Генеральний 
секретар ЦК КПРС, Голова 
Президії Верховної Ради СРСР 
тогариіі) Л 1. Брежнєв.

Так, зростання енергоозброє
ності сільсі кого господарства 
не може не помітити навіть 
недосвідчений механізатор Ад
же з кожним роком збільшую
ться поставки мінеральних доб
рив і гербіцидів, поліпшуються 
сорти зернових і технічнихВЧИТИСЯ ПРАЦЮВАТИПО-ЛЕНІНСЬКИ

Під керівництвом партії ком
сомольські організації респуб 
ліки наполегливо працюють над 
зміцненням своїх рядів, приді
ляють багато усаги ідейному 
загартуванню молоді, залучен 
нк> її до активної участі у бо
ротьбі за виконання завдань 
п’ятирічнії. Шляхи дальшого 
вдосконалення стилю і методів 
роботи комітетів комсомолу, по
ліпшення добору і виховання 
кадрів у світлі рішень XXV 
з’їзду КПРС і промови Гене
рального секретаря ЦК КПРС, 
Голови Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Л. І. Брежнєва 
на XVIII з’їзді ВЛКСМ обгоЕоре- 
ні на республіканській науково- 
прантичній конференції, що 
відбулася 29 — 30 листопада в 
Києві. її організували ЦК
ЛНСМУ. Інститут історії партії 
при ЦК Компартії України — 
філіал Інституту марксизму-пе- 

культур, розширяються площі £ 
зрошуваних та осушених зе- , 
мель А що вже говорити про ;і 
техніку! Ще кілька років тому З 
потужні комбайни «.Колос» і С 
«Нива» були новинкою, не всі і. 
колгоспи могли придбати їх, а | 
лині на жнивному полі зайняті ! 
саме ці машини. Бурякозби- І 
ральні комплекси РКС-6 ви- | 
кликали захоплення і подив | 
навіть у механізаторів з бата, я 

•дорічннм стажем.
Звісно, користуючись повіт- и 

иьсіо технікою, впроваджуючи У 
передові методи вирощування | 
ТІЄЇ ЧИ ІНШОЇ культур», легше ■ 
вести боротьбу за щедрість по
ля, а особливо збирати врожай. 
Скажу про свою комсомоль
сько молодіжну ланку Виро
щували ми цукрові буряки на 
123-гектарній площі. Нам і зби- І
раги їх довелося — Григорієві |
Дрозенку. Миколі Любченку, І
Григорієві Лемент«» і мсні. Ча- ■ 
сом нелегко було, та все ж по 
425 центнерів з гектара азиди

С. РЕМЕЗ, 
механізатор колгоспу імені 
Володимира Ульянова Олек
сандрійського району.

нінізму при ЦК КПРС і Вища 
партійна школа при ЦК Ком
партії Унраїни.

На пленарному засіданні з 
доповідями виступили перший 
секретар ЦК ЛКСМУ А І. Кор- 
нієнко, заступник завідуючого 
кафедрою партійного будів
ництва Академії суспільних 
наук при ЦК КПРС В. О. Суле: 
мов і завідуючий нафедррю 
партійного будівництва ВПШ 
при ЦК Компартії Унраїни В. М. 
Орлов.

Учаснини конференції вели 
ділову, конкретну розмову про 
забезпечення єдності ідеинс- 
ПОЛІТИМНОГО. ТРУДОБОГО і мо
рального виховання молоді, 
підвищення ролі комітетів ком
сомолу в розвитну творчої 
активності юнанів і дівчат, по 
ділились досвідом комуністич
ного виховання молоді.
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СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
ЗЛКІПЧІІЛА РОБОТУ
(Закінчений. Поч. на 1-й стор.).

Сході буде ПІННИМ, ніж по 
РРФСР у цілому.

У багатьох виступах підкрес
лювалась важливість всемірної 
підтримки творчої ініціативи 
трудящих. Соціалістичне зма
гання нині набуло ще більшої 
практичної цілеспрямованості, 
ще більшого розмаху. Про цс 
свідчать підсумки трудової 
вахти на честь першої річниці 
нової Конституції СРСР.

Промовці пропонували за
твердити Державним плай і 
Державшій бюджет країни на 
1979 рік.

У другій половині дня ЗО лис- 

топала па сесії Верховної Ради 
завершилися дебати в питан
нях про Державшій план еко
номічного і соціального розвит
ку СРСР на 1979 рік, хід вико
нання Державного плану в 
1978 році, про Державшій бюд
жет СРСР на 1979 рік і про 
виконання Державного бюдже
ту за 1977 рік.

Депутати одноїолосно прий
няли Закон СРСР про Держав
шій план економічного і соці
ального розвитку СРСР на 1979 
рік. Прийнято також постанову 
Верховної Ради СРСР про хід 
виконання Державного плану 
економічного і соціального роз- 
гптку СРСР на 1978 рік.

Сесія затвердила Державний 
бюджет СРСР на 1979 рік і 
прийняла Закон СРСР про 
Державний бюджет СРСР на 
1979 пік. Державний бюдлхі 
на 1979 рік, з урахуванням по
правок, внесених комісіями Ра
ди Союзу і Ради Паїнсналіліос- 
тей, затверджується по дохо
дах у сумі 269 214 296 тисяч 
карбованців і по видатках у 
сумі 268 933 808 тисяч карбо
ванців з перевищенням доходів 
над видатками з сумі 280 488 
тисяч карбованців. Було пр'.и- 
иято також постанову про за
твердження звіту про виконан
ня Державного бюджету СРСР 
за 1977 рік.

По доповіді секретаря Пре
зидії Верховної Ради СРСР, Де
путата М. И. Георгадзе сесія 
затвердила Укази Президії 
Верховної Ради СРСР і прий
няла відповідні закони і поста
нови.

* * *
МОСКВА. (ТЛРС). 1 грудня 

завершила роботу десята сесія 
Верховії и Ради СРСР ден яю- 
го скликання.

Цього дня відбулось друге 
спільне засідання Ради Союзу і 
Ради І іаціональностей.

Бурхливими, тривалими оп
лесками депутати і гості зустрі
ли товаришів Л. 1. Брежнєва, 
10. В. Андропова, В. В. Гриши
на, А. А. Громяко, А. П. Кири- 
ленка, О. ЛІ. Коснгіна, Д- А. 
Кунаева, А. Я- Пельше, Г. В. 
Романова, М. А. Суслова, Д. Ф. 
Устинова, К. У- Черненка, В. В. 
Щербицького, Г. А. Алієва, 
П. Н. Демічева, В. В. Кузнецо
ва, II. М. Машерова, Ш. Р: Ра
шидова, ЛІ. С. Соломенцева, 
ЛІ. О. Тихонова, Е. А. Шевард
надзе, 1. В. Капітонова, В. І. 
Долгих, М. В. Зимяніна, Я. П. 
Рябова, К. В. Русакова, ЛЕ С. 
Горбачова.

З доповіддю про проект За
кону СРСР про громадянство 
СРСР висі}лив перший заступ
ник Голови Президії Верховної 
Ради СРСР депутат В. В. Куз
нецов. Виклавши в основних 
рисах зміст проекту Закону, 
доповідач відзначив, що прий
няття Закону про громадян
ство стане пиміт ним вкладом у 
виконання поставленого XXV 
з'їздом КПРС завданя по 
дальшому вдосконаленню на
шого законодавства і зміцнен
ню соціалістичного правопо
рядку, здійсненням на практиці 
положень пової Конституції 
СРСР, надійною гарантією 
прав радянських громадян.

Потім відбулись дебати. Де
путат«! вносили пропозиції за
твердит и поданий на їх розгляд 
проект Закону.

Сесія одноголосно прийняла 
Закон СРСР про грома.іянсіво 
СРСР.

На знімку: завідуюча бібліотекою Новгсродкіоського середнього про
фесійно-технічного училища К» 6 Наділ Павлівна ЛІСНЯ-І проводить з учня
ми бесіду по книзі Л. І. Брежнєва »Цілина». Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

КОЛЕКТИВНЕ 
ЧИТАННЯ СПОГАДІВ 
Л. І. БРЕЖНЄВА 
«ЦІЛИНА»

«КНИГА 
НАШОЇ 
ЮНОСТІ»

І І| ІД час обідньої перер- 
I ви у цеху № 8 заводу 

чистих металів молоді пла
вильники зібралися навко
ло одного з кращих на
ладчиків — ветерана пра
ці Миколи Васильовича 
Шевченка, щоб послухати 
враження від тільки но 
прочитаної книги Л. І. 
Брежнєва «Цілина», його 
спогади про той час, коли 
сам носив почесне звання 
першоцілинника.

На початку 1955-го з 
червоною комсомольською 
путівкою в кишені прибув 

« на Трофимівську МТС, що 

о Павлодарській області, і 
Микола Шевченко. Якийсь 
час був помічником, а зго
дом — бригадиром трак
торної бригади.

Серед ЗО механізаторів 
колективу було 8 комуніс
тів і 10 комсомольців. За 
ними закріпили 12 тракю- 
рів ДТ-54, 6 комбайнів і 6 
тисяч гектарів землі, яку 
треба було примусити 
щедро родити хліб.

Згадайте, з якою тепло
тою, любов’ю пише Леонід 
Ілліч про хліб: «...Хліб зав 
жди був найважливішим 
продуктом, мірилом усіх 
цінностей, і в паш вік ве
ликих науково-технічних 
досягнень він складає пер
шооснову життя пародій. 
Люди вирвались у Космос, 
покоряють ріки, моря, 
океани, добувають нафту і 
газ в глибинах землі, ово
лоділи енергією атома, а 
хліб залишається хлібом».

Вони тоді не говорили: 
«битва за хліб», «героїч
на праця*, згадує Шевчен
ко. Але кожен, хто був там 
у 50-1 роки, тепер уже.

А особливо теля прочитан 
ня «Цілини», заново осмис
лює: таку то була робота на | 
совість. Бо нелегко дана- | 
лась перемога. Пронизливі • 
степові вітри, суворі моро І 
3M іі колючі метелиці, па- ' 
латки на 25 чоловік... Все ‘ 
це було. Але іі була ра і 
дість. пов'язана з проклад і 
кою першої борозни, ра
дість першого урожаю.

1956 року бригада М. В. 
Шевченка зібрала по 15,ь | 
центнера зерна з гектара, і 
Цс бу в рекорд по іЧТС.

Тепер Казахстан — рес
публіка з високорозвнпу- 
тло економікою, МІЦНОЮ 
індустрією і сільським гос
подарством Це результат 
спільної праці радянських 
людей усіх національнос
тей, у першу чергу—ком
сомольців, які завжди бу
ли на найвідповідальніших 
ділянках, бралися за пай- К 
важчу роботу. 1 ніші юна
ки та дівча і а там, де важ
ко, де вони пайпотрібніші.

С. 1ИШКО, 
плавильник заводу 
чистих металів.

м. Світловодськ.

• Школа комсорга

КОМІСАРИ
Досвід роботи секретаря комсомольської організа

ції на посаді заступника голови колгоспу по роботі з 
молоддю в колгоспі «Родина» Долинського району, 
про який розповіла газета ЗО березня цього року, ви
кликав чималий інтерес комітетів комсомолу ооласті. 
Нова форма комсомольського керівництва не тільки 
зацікавила, а й знайшла достойних послідовників. 
Найбільш широкого розповсюдження долинський дос
від набув в Новсукраїнському районі. Тут із 18 госпо
дарств у 12-ти ватажки комсомольських організацій 
вже майже рік на посадах заступників голів колгос
пів по.роботі з молоддю. Починаємо нашу розповідь 
про них — комсомольських комісарів на новій посаді, 
про їх пошук і знахідки, про перші невдачі і про
рахунку

І. ПАРТІЙНЕ

ДОРУЧЕННЯ
Схвильований від того, 

що все вирішилося так 
швидко і несподівано, ви
ходив із райкому партії 
Олександр Вергун. Корот
кою була розмова, але 
добре запам'ятав її суть. 
Йому, молодому комуніс
ту, ватажкові однієї із 
найкращих комсомоль
ських організацій району 
колгоспу «Дружба», за
пропонували підняти вну
тріспілкову роботу в ін
шій первинній. Незабаром 
на загальних комсомоль
ських зборах колгоспу 
«Мир» Олександра Вергу
на було обрано секрета
рем. Нове комсомольське 
господарство дісталося не 
з легких. Тому, щоб з'ясу
вати причини недоліків, 
на засіданні комітету 
Олександр запропонував 
провести відкриті комсо
мольські збори в усіх від
ділках. Сам обійшов усі 
тракторні бригади, ферми, 
побував 8 автогаражі. Но
вий комсомольський вата
жок зустрівся з кожною 
молодою людиною госпо
дарства, дізнався, хто не 
стоїть на комсомольсько-^ 
му обліку, встановив, що

НОВЕ

У КОМСОМОЛЬСЬКІЙ

РОБОТІ

майже 70 процентів ком
сомольців колгоспу нере
гулярно сплачували член
ські внески.

У розпал впорядкування 
облікової справи організа
ції Олександра Вергуна 
було обрано членом праз- 
ління колгоспу і заступни
ком голови колгоспу по 
роботі з молоддю. Нова 
посада дозволила швидше 
вирішувати назрілі питан
ня комсомольської робо
ти. Нерідко робочий день 
довелося починати о шос
тій ранку і закінчувати 
пізно увечері. Невдовзі на 
облік було поставлено 20 
членів ВЛКСМ. З кожним 
із них Олександр розмов
ляв особисто і нерідко 
чув нарікання на те, що 
неціказо живе комсомоль
ська організація. Доводи
лось прямо запитувати: а 
що ти особисто зробив, 
аби стало воно цікавим?

Із 76 членів ВЛКСМ ком
сомольська організація 
колгоспу «Мир» за 7 міся
ців виросла до 105. Нині 
прийом на роботу в кол
госп і розрахунок моло
дих людей віком до ЗО 
років йде тільки з відома 
заступника голови кол
госпу по роботі з молод
дю. Вергун має можли

вість особисто зустріча
тись з кожним молодим 
трудівником', який попов
нює хліборобську сім’ю 
господарства, або лишає 
її з якихось причин. Цей 
захід у внутріспілковій 
роботі допоміг чітко вес
ти облік, програмувати 
ріст рядів комсомолу.

Зе першим кроком на 
новій посаді Олександр 
Вергун зробив наступний і 
дуже важливий. Аналіз 
ведення соціалістичного 
змагання в колгоспі, який 
він зробив разом з члена
ми комітету та головою 
профспілкової організа
ції, показав, що по суті ні
хто не може назвати ні 
передовиків серед моло
ді, ні доробку молодих у 
загальних досягненнях. Та 
й зрозуміти причини та
кого стану справ для 
Олександра Вергуна було 
не важко. Жодного ком
сомольсько - молодіжно
го колективу не було в 
колгоспі. Тим часом півто
ри сотні юнаків і дівчат 
працювали на різних ді
лянках сільськогосподар
ського виробництва.

Від висновків перейшли 
до діла. Протягом трьох 
тижнів Олександр сам не 
знав хвилини перепочинку 
й членам комітету не да
вав. Були і конфлікти із 
спеціалістами, бригадира
ми, але свого комітет до
бився. За ті три тижні у 
двох тракторних брига
дах, в автопарку і на МТФ 
№ 2 було створено ком
сомольсько-молодіжні ко
лективи. Довелося переко
нати правління колгоспу 
піти навіть на деяке пере
міщення кадрів у зв’язку 
з цим. Так, на загальне 
бажання комсомольсько- 
молодіжного колектизу 
тракторної бригади № 1 
групкомсоргом обрали 
ініціативного, передового 
механізатора, молодого 
комуніста Сергія Радіоно- 
ва, який працював у трак
торній бригаді № 2.

Зростання ролі ВЛКСМ як активного помічника і 
резерву партії з умовах розвинутого соціалістичного 
суспільства ьимагає дальшого організаційно-політич
ного зміцнення всіх її лайок, ...підвищення її ефек
тивності і якості, посилення ВП.ІИВу комсомолу на 
ВСЮ МОЛОДЬ. (Із резолюції XVIII з’їзду ВЛКСМ).

Неохоче віддавали Сер
гія його товариші. Та за
ступник голови колгоспу 
по роботі з молоддю 
переконав членів правлін
ня в доцільності такого 
переміщення. А саме жит
тя вже довело, що вірну 
позицію обрав комітет у 
питанні згуртування моло
ді для підвищення її тру
дової активності. Комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив тракторної брига
ди № 2 за підсумками со
ціалістичного змагання в 
першому кварталі серед 
таких же колективів ра
йону зайняв перше місце, 
тракторної бригади № 1 і 
автопарку — друге. І до 
цього часу ці колективи 
йдуть в лідерах трудового 
суперництва. А комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив доярок, очолюва
ний Аллою Кравченко, со
ціалістичні зобов’язання 
третього року п’ятирічки 
виконав до 60-річчя Ле- 
ьінського комсомолу.

Розширення прав ком
сомольському ватажкові 
дало змогу не тільки під
німати роль молодих хлі
боробів у трудовому і 
громадському житті гос
подарства, а й відстоюва
ти інтереси юнаків і дів
чат. Олександр робив це 
обгрунтовано, принци
пово.

Пам’ятають у колгоспі 
таке. Вирішили механіза
тори комсомольсько-мо
лодіжного колективу трак
торної бригади № 2 про
вести весняні роботи в 
стислі строки, якісно. Та 
бригадир навіть не по
цікавився як їм працює- 
ться. А хлопцям таки 
нещастило: насіння до
ставляли їм незчасно, не 

допомагали в оператив
ному ремонті. Олександр 
Вергун зробив зауважен
ня бригадирові, але той 
не реагував. Ось тоді за
ступник голови колгоспу 
по роботі з молоддю і 
поставив на засіданні 
правління питання про 
безвідповідальне ставлен
ня бригадира до виконан
ня своїх прямих обов’яз
ків. З думкою О. Вергуна 
члени правління погоди
лися; бригадирові дове
лося скласти свої повно
важення.

Як секретар комсомоль
ської організації, Олек
сандр Вергун має змогу 
весь свій час віддавати 
питанням організаційної 
та виховної роботи серед 
спілчан і неспілкової мо
лоді. Як заступник голови 
колгоспу по роботі з мо
лоддю, вміло використо
вує надані йому права 
для задоволення інтересів 
молоді. Це він переконав 
членів правління, що для 
молодих трудівників слід 
розробити свої умови со
ціалістичного змагання, 
враховуючи і стаж роботи, 
і майстерність кожного. 
Сьогодні в усіх бригадах 
і на фермах встановлені і 
діють стенди «Хід соціа
лістичного змагання», на 
яких висвітлюються ре
зультати трудовою супер
ництва саме серед моло
ді. Поправку вніс Олекг 
сандр і щодо діючих сти
мулів заохочення для де
мобілізованих з лав Ра
дянської Армії. Він запро
понував правлінню випла
чувати двадцять процентів 
добавки до зарплати, так 
звані «армійські», не що
місяця, а в кінці року всю 
суму за 12 місяців. Тепер 

є можливість враховувати 
і вихододні, і нормовиро- 
біток, і трудову та гро
мадську дисципліну юна
ків. Такий стимул заохо
чення стаз дієвим. Ніхто з 
демобілізованих цього ро
ку не залишив рідного 
колгоспу.

Всі ці та інші заходи ко
мітету комсомолу сприяли 
значному поліпшенню 
ідейно-виховної роботи. 
Цього року 32 юнаків і 
дівчат стали учнями вечір
ньої школи, 36 — навчаю
ться в гуртку комсомоль
ської політосвіти, 12 за
очно в вузах і технікумах, 
ще стільки ж — в школі 
комуністичної праці. Прак
тично вчаться всі.

— З впровадженням но
вої посади — заступника 
голови колгоспу по робо
ті з молоддю, — скаже 
при зустрічі секретар 
парткому колгоспу Діна 
Семенівна Барбаренко, — 
ми побачили, що у нас є 
молодь, і комсомольська 
організація, якій під силу 
серйозні і відповідальні 
діла.

Чи може бути вищою 
оцінка роботи комсомоль
ського секретаря на новій 
посаді? Заслужено оціни
ли роль Олександра Вер
гуна в житті молоді кол
госпу і самі молоді хлібо
роби. Рідко називають во
ни свого ватажка по іме
ні. «Комісар іде», «Послу
хай, комісаре», «Комісар 
сказав» — так говорять 
про Олександра з пова
гою, по-товариськи, по
дружньому тепло.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».
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У гармонійній єдності „Місія школи полягає в тому, щоб 
виховувати людину в її гармонійній 
єдності—громадянина і трудівника“.

В. О. СУХОМЛИНСЬКИН.

ХУ^здТвТксЙ парк
ЗМД\ ЬИІчСМ і XXIЦ 3-j. J1KCM У *їн 

основну увагу в робот. ,3 шкільною молоддю зосере
див на таких питаннях: боротьба за ХищХ 

якості знань; трудове виховання і профорієнтаційна 
робота із школярами, правове виховання підростаю
чого покоління. 1 41
аЛдм.нІник\УтеПгп-.,І,.?,иоГО ”а«о»У - хорошист 
ішігів нижчий ні г пім?м'С1П Усп,Ши°сті старшоклас
ників НИЖІИИ. НІЖ Процент успішності ВСІХ УЧНІВ З ясувати це и вирішили вчителі та учні Новоукоа?“-' 
ської десятирічки Л,- 4. Вони встановили що старшо- 
шшснриіі тепер не дуже охоче відвідуютьфаііульта- 
Sh^Sk",стіКя^ЯР,іа V "“X така форма пЩви- 
щєі пя у с пі ни, сі і. як с і ворення груп допомоги що Хююа,<ТНвиУВаТИ ВСІ ФОРМН- Щ°6 якіс*ь знань стала

Найкраще борються за високу успішність старшо
класників у Ілоцоськіи середній школі. Цього ліга 
скажімо, тут п ятеро випускників разом з атестатом отримали ЗОЛОТІ Медалі. Р » >•» а иеиаіим

Нещодавно на пленумі райкому ЛКСМ виступав сек
ретар комітету комсомолу Глодоської ДЄСЯТИОІЧК1 Олег Литвиненко 1 поділився досвідом роботи УЧН ЬІ 
ської комсомолі!. Він. зокрема, говорив про спільйісіХ 
зусиль компоту комсомолу, учкому ; вчнтельсікої 
комсомольсько, організації в боротьбі за високий' рі 
ьень знань. Без такоі взаємодії, підкреслив Олег ДС- 
сягти бажаних результатів неможливо.

ЗНАЙОМТЕСЯ: СВІТЛАНА МАРТИНОВА, СТАРША |Цу. 
НЕРВОЖАТА ДЕСЯТИРІЧКИ № 19 м КІРОВОГРАДА В 
піонерській роботі вона не новачок - уже сім 
РОКІВ ВІДДАЛА РОБОТІ З ДІТЬМИ

— НЕ мислю себе без школи без галасливої 
ЦІКАВОЇ ДІТВОРИ, — КАЖЕ СВІТЛАНА.

І ДІТИ ВІДДЯЧУЮТЬ їй ВЗАЄМНОЮ ЛЮБОВ'Ю.
ЗА АКТИВНУ РОБОТУ З ПІОНЕРАМИ СВІТЛАНУ МАР

ТИНОВУ НАГОРОДИЛИ ЗНАЧ
КОМ ВСЕСОЮЗНОЇ ПІОНЕР
СЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІМЕНІ 
В. і. ЛЕНІНА, ЧИСЛЕННИМИ 
ГРАМОТАМИ. ПРИЗАМИ.

В. ГРИБА.Фото

УСІ ПРОФЕСІЇ ВАЖЛИВІ

ВИХОВУВАТИ
НАШУ ЗМІНУ

І І'ішіиму t МІЖШКі.ІиІіІ

Практично в усіх 
середніх школах 
нашого району 
функціонують уч
нівські виробничі 
бригади, що вже 
стали школою тру
довою виховання 
дней. У Новоук- 

назчально-вирооиичі
ьомбінаїн. 22о випускників цього року одержали тут 
посвідчений механізаторів, шоферів, майстрів машин
ного доїння. 1а .'ірацюва і а в колгоспах лишаються 
ще далеко не всі. Па жаль, колгоспні комсомольські 
організації ще слабо занмаюіься нніаіїнямн трудово
го виховання, хоча їхній прямий обов'язок — дбати 
про майбутні кадри господа реї в, брані шефство над 
школами. Гак, як цс роблять у Комишуватому. Тим- 
то учнівська виробнича бригада «Юний гіталовець» 
при Комишуваіській школі — одна з найкращих. 

Цікаві ініціативи народжуються в гих шкільних ко
лективах, де дооре поставлено профорієнтаційну ро
боту.

Так. наприклад, десятикласники Кропиеницької се
редньої школи ^колгосп імені Шевченка) звернулися 
де випускників шкіл із закликом; усім класом зали
шайтеся працювати в рідному селі, ьиступаючи не
давно на пленумі, секретар комітету комсомолу шко
ли Юрій ЬО.чкив сказав;

— На запитання, чому ми зостаємося працювати в 
рідному колгоспі, відповідаю; дорога до хлюно.о но
ля, дороіа на ферму починається для пас із дитячих 
років. У ранці йдемо з батьками одним шляхом, тіль
ки ми — де школи, а батьки — в тракторну чи иа 
ферму. 1 все це зближує нас із селом, зміцнює. Піти 
Оетьківськоїс стежкою для мене і моїх товаришів — 
велика честь.

До речі, нинішньої о лпа, відразу ж після випуск
ного балу, дванадцять учорашніх школярів з кро- 
шівницької десятирічки пішли працювати у колгосп.

На початку літа учениці Рівняиської школи висту
пили з ініціативою — Е дні канікул допомогти своїм 
батькам иа їхніх робочих місцях, відділ шкільно, мо
лоді райкому подбав про те, щоб ініціатива дістала 
поширення, а самі ініціатори не лишилися непоміче
ними. Звернення рівнянськпх школярок опублікувала 
ранолна газета, а з ферми, де вони працювали, зго
дом було дано фоторепортаж, і в ініціативи виросли 
крила, чи мало учнів стали помічниками батьків.

Учи- Новоукраїнсі-кої школи № -4 виступили з почи
нанням «Школам — комсомольську турбот», закли
кавши всіх учнів ремонтувати школи своїми силами.

На XXIII з’їзді комсомолу Украйні говорилося, що 
найголовнішим у поліпшенні морального виховання 
молоді е активізація правової пропаганди серед юна
ків і дівчат.

У Новоукраїнці. Рівному. Ксмигчуватому й Глодосах 
ми створили кіпоклуби «ПІДЛІТОК», Щомісяця В ИЧХ 
читають лекції юристи, підкріплюючи свої виступи 
фільмами.

Почали у нас діяти й піонерські загони «Юні друзі 
міліції». Але про їхню роботу судити ще важко, бо 
вони — нововведення. Звичайно, ми спрямовуватиме
мо комсомольців на те, щоб вони взяли шефство над 
цими загонами, щоб піонери стали активними поміч
никами міліції.

Недавній пленум райкому розглянув чимало пи
тань роботи з учнівською молоддю і намітив конкрет
ні заходи. Ми втілимо ці заходи в життя, щоб до
сягти кращих результатів у профорієнтаційній роботі, 
в боротьбі за високі знання, в роботі з правопоруш
никами.

В.
секрегар-завідуючий відділом учнівської моло
ді Новоукраїиського райкому комсомолу.

РУДНЄВ,

Молодіжний клуб «Ким 
бути?» при обласному Бу
динку вчителя популяр
ний у юнаків і дівчат \і- 
ровоградщини. На його 
засідання пізиходять і ті, 
хто, набувши вибраної 
спеціальності, вже працю
ють на виробництві, і ті, 
хто тільки почав освоюва
ти ази езоєї майбутньої 
спеціальності, і ті, хто ще 
остаточно не вирішив, ким 
бути. Але всіх їх приво
дить до клубу одна ме
та — якомога більше ді
знатися про спеціальності, 
зустрітися з людьми різ
них професій.

Незабутнє враження 
споааили на молодь Кіро
вограда зустрічі з делега
том XXV з’їзду КПРС, Ге
роєм Соціалістичної Пра
ці, бригадиром бригади 
слюсарів заводу «Червона 
зірка» О. О. Кошурком,

• ПІОНЕРСЬКІ КОМІСАРИ

режисером обласного му
зично-драматичного теат
ру імені М. Л. Кропив- 
ницького Г. Ф. Герентьє- 
вим, воїнами місцевого 
гарнізону.

Гостями клубу були і 
знатні хлібороби області, і 
провідні лікарі, педагаїи, 
перукарі, закрійники, кулі
нари, продавці.

Щомісяця при клубі 
працює лекторій «Радян
ський закон і молодь». 
Під час усних журналів 
юнаки і дівчата мають 
можливість зустрітися з 
працівниками суду і про
куратури, з охоронцями 
громадського порядку. 
Часто бесіди закінчуються 
показом кінофільмів від
повідної тематики.

Робота клубу «Ким бу
ти?» має велике навчаль
но-виховне значення.

Р. ДАЙДАКУЛОВ.

11 ОГО я стала вожатою?
Бо дуже люблю дітей 

і не уявляю собі іншої 
роботи, аніж з ними. На
віть коли трапляються 
хвилини розпачу, коли

ВЗЯВШИ 
квиток
У 
дитинство 
раптом виникають труд
нощі, котрі, здається, й не 
подолаєш, все одно й на 
думці немає покинути 
срою роботу.

Я — вожата в школі-ін- 
тернаті. Специфіка моєі 
роботи трохи відмінна від 
кола обов язків вожатих 
звичайних шкіл. Як прави
ло, в інтернатах живуть і 
вчаться «важкі» діти, діти 
з неблагополучних сімей, 
сироти. І до них потрібен, 
звичайно, особливий під
хід. І ласка, і вимогливість, 
і делікатність, і віра. Так, 
так, віра в дитину — це 
на кожному кроці, в кож
ній розмові, в кожній 
справі.

ись, наприклад, є у нас 
шестикласники йітя і Ва
лерій Дворянські, про них 
уже склалася поганенька 
думка в школі. Але одного 
разу мені довелося перено- 
натися, що зовсім не гані 
ці хлопчаки. їхні душі теж 
відкриті для доора, для до
помоги, для ласки, просто 
треба помітити у них це 
хороше і допомогти йому 
вилитися з глибини душі. 
Звичайно, не перед кож
ною людиною ро-криються 
такі Діти. У них ще треба 
завоювати довір’я. Тільки 
не фальшивити, не підле
щуватися. Просто оутн 
диорою і принциповою лю
диною. А головне — спра
ведливою. Діти найбільше 
поважають чесність і спра
ведливість. Якщо тобі, во
жатій, школяр повідав ве
лику таємницю, не видай 
її. Розберися, допоможи 
дитині, якщо її вчинки не
правильні. але і.е прини
жуй. Бо тоді ніколи тобі не 
довірятимуть.

По-моєму, одним з най
важливіших моментів ді
яльності вожатих є розу
міння дитячих душ і здю- 
ностей кожного учня.

Наведу один приклад. Ь 
у нас восьмикласник Ан
дрій Нереуш. Особливим 
старанням до навчання та 
й дисциплінованістю він 
не відзначався, скоріше — 
навпаки, у роботі піонер
ської дружини участі май
же не брав. Ніяк ми не 
моггг- його чимось заціка
вити. Вірніше, не зуміли 
розпізнати, що ж по- 
справжньому може захопи
ти хлопця. І от... До 60-річ- 
_чя ВЛНСМ в інтернаті про
ходив конкурс «Малюнок 
на асфальті». Цей день був 
справді святковим для усіх 
школярів. Тоді і розкрився 
наш Андрій, приємно і не
сподівано вразивши всіх 
своїм чудовим малюнком. 
Йому одностайно присуди
ли перше місце і вручили 
приз переможця. Ви б ба-

чили у ці хвилини обличчя 
Андрія!

А потім він прийшов у 
піонерську кімнату і ска
зав:

— Дайте мені іспитовии 
строк. И виправлюся. Я хо
чу, як і усі мої одноклас
ники, стати комсомольцем.

Я навела цей факт, щоб 
аргументувати ось яку 
думку: здібності кожного 
учня розкриваються у ко
лективних споавах. Тому 
наша піонерська дружина 
і комсомольська організа
ція проводить багато та
ких заходів, де б брала 
участь переважна біль
шість дітей.

Уже стало традицією що 
підготовну до цих масових 
заходів ведуть самі ж їх 
учасники, тобто шноллрі. 

восьмикласниці «іиня 
Ііовх, іаня савчун, дуся 
цидорчук, Галя івапо.ю, 
семикласники Маруся
Іззкурнин, Льоня Кравчен
ко, четвертокласниця Лю
да Гордіичук стали моїми 
наиан гпвнішими і найна
дійнішими помічниками.

У нашій школі часто про 
водяться вєчори-зустрічі з 
учасниками оегино. Віт
чизняної війни, ветерана 
ми парти і комсомолу, з 
людьми різних професій. 
Як правило, наші почесні 
гості оувають на «уроках 
культури», що проходять у 
кожному класі, а бригадир 
тракторної бригади кил 
госпу «Комінтерн» Іван 
Дмитрович Посавченко — 
почесний піонер нашої 
дружини імені к/рія і ага- 
ріна.

Дуже велике значенні- 
для роботи кожної вожа
тої має допомога учиїель- 
ського колективу. ІНОДІ 
мені доводиться чути ВІД 
своїх колег-вожатих на
рікання на те, що ця до
помога ледве відчувається. 
Про наш педаюгічний ко
лектив я такого сказати не 
можу. Зноіу наведу кон
кретні приклади. Як тіль
ки я прийшла працювати в 
школу і почала вникати у 
суть роботи, викликали 
мене у районний Будинок 
піонерів і сказали, що на 
базі нашої школи-інтерна- 
ту проводитиметься від
критий збір дружини. По
трібно готуватися.

Мені, ще недосвідченій 
вожатій, признатися, стало 
страшно. Я навіть розгуби
лася. Але мене підтрима
ли, підбадьорили учителі і 
вихователі інтернату, ди
ректор Іван Ірохимович 
Пезоленко.

Часто задумуюся над 
тим, чого у вожаті не 
йдуть хлопці. У нас в ра
йоні лише один вежатии— 
юнак. А як іноді не виста
чає чоловічої витримки, 
мужності, сили нашим ді
тям. Бо і вдома вихован
ням займаються переваж
но жінки, і в школі вихо
дить те ж. Ще існує дум
ка, що юнакові бути вожа
тим не личить. А я скажу 
гак: не бійтеся, шановні 
наші мужчини, еожатсько- 
го галстука і вожатських 
турбот .адже працювати з 
дітьми, виховати майбутнє 
країни — це і відпові
дально, і почесно.

Л. НОСУРАК, 
старша вожата Бобри- 
неиької школи-ініср- 

нату.

ТВОРИ, про які йдеться, написані учня
ми 7—10 класіа різних шкіл області. 

Об'єднує ці роботи осмислення подвигів 
людей різних поколінь, розкриття соці
альних джерел цих подвигів, цілком ло
гічне визначення свого місця в житті, в 
загальнонародній боротьбі за світле 
майбутнє — комунізм. . „

Учень 10 «Б» класу Другої Помічнян- 
ської десятирічки Добровеличкіьського 
району Олександр Синьков присвятив 
свій твір першому секретареві комсо
мольської організації свого міста Воло
димиру Семеновичу Берневену.

«У комсомол його (Берневека, сипа ко
лійника) прийняли в Байті. У прокурено
му, ПОСТІЙНО неспокійному ПОВІТКОМІ ■ 1А 
було кілька таких же юних, як і він, 
схвильованих і навіть трохи розгубле
них. Квитки і значки з червоними сгі іч- 
і:а.ми вручав сам секретар повіткому. 
Хвилини незабутні. Хотілося тут же. цієї 
ж миті, зробити щось незвичайне, вг*ж- 
ливе. героїчне...*.

І це незвичайне, важливе, героїчне бу
ло і □ боротьбі з бандами Махна та веле
ного. з куркулями. Того вечора вони ви
пускали черговий номер стіннівки. 1а 
ось до кімнати зайшов Зеня Фролов:

«ТИ НА ПОДВИГ КЛИЧЕШ...»
— Хлопці, я щойно з ЧК. В районі Гли

няної на ходу відчеплено вагон з вугіл
лям. Знайти його доручено нам.

Четверо юнаків і одна дівчина — пер
ші комсомольці Помічної — вночі пішки 
вирушили на Глиняну. Вагон з вугіллям 
знайшли. Його викрала банда куркуля 
і сховала. Вовка арештували, а вугілля 
відправили за призначенням.

Свій твір Сашко закінчує такими сло
вами:

<А попереду було ще чимало важких 
доріг. 1 комсомольський квиток завжди 
зігрівав серце, додавав сили, вів комсо
мольців на нові успіхи І перемоги».

Герой твору Валентини Колосник, де
в’ятикласниці Богданівської середньої 
школи № 1 Знам'янсьиого району, ком
сомолець 40-х ронів Анатолій ГІідгорнии 
нолись учився в її школі, потім працював 
комбайнером. У грізному 1941-му став 
розвідником партизанського загону іме
ні Ворошилоза, що діяв у Чорному лісі.

«Орлина душа була у хлопця. Анатолій 
Підгоріти здається мені рідним братом 
Серьожі Тюлсніна. . І не динно, адже оби
два вони берегли біля серця комсомоль
ські квитки

...Кожні комсомольські збори в нашій 
школі починаються урочистим ритуалом. 
Головуючий називає прізвища комсо
мольців. які навічно занесено до списків 
нашої організації. Серед них і прізвище 
Анатолія Иідгорпого. Всі встаю гь. Зву
чачі хвилюючі слова:

— Загинули смертю хоробрих в боях 
за свободу і незалежність матсрі-Віт- 
чн.иіп.

І в цю хплнну я як І кожен з моїх то
варишів, замислююсь над своїм життям. 
Чи гак ж живу?

...Біля МОГО серця теж комсомольський 
квиток. Я відчуваю себе частинкою мо
гутньої і йеперемржпої армії будівників 
комунізму, спадкоємницею славних бо
йових : трудових традицій радянського 

народу. Моє покоління вступає в життя 
І нас. радянську молодь завжди клика
тиме на подвиги в бою і труді комсо
мольський квиток*.

А ось робота учениці 7-го класу Люди 
Любчак з першої Голованівсьної десяти 
річки. Заспівом її і кору стала розповідь 
про членів підпільно'; комсомол ьсьної ор
ганізації «Спартак». Потім Люда напи
сала:

«Моя однокласниця Поля Муляр теж 
здійснила подвій в наші мирні дні.

...Якось, ідучи степом дівчинка поба
чила димок. Кинулась гуди. В баїатьох 
місцях горіла пшениця. Кличучи па до 
помогу, вона почала гасити зловісний во
гонь На щастя приспів колгоспник. Ра 
зом ліквідували небезпеку Так піонерка 
врятувала 58 гектарів пшениці. Це 
справжній подвиг. Вів свідчить, шо серед 
нас. піонерів, росте гідна зміна комсо 
молу.

...Сьогодні мені тринадцять. Через рій 
стану членом Всесоюзної Ленінської Ко 
мупістичпої Спілки Молоді. Скоро мені 
вручать комсомольський квиток і значок 
із зображенням Леніна Обіцяю з честю 
носити горде звання комсомольця».

Підготувала Г. КУДРЯ.
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Цим дівчатнам мо 
тнуть позаздрити і до
рослі. Обидві захоп
люються спортивною 
гімнастиною, постійно 
відвідують секцію в 
ДЮСШ облепорткоміте- 
ту. Другокласниця Ок
сана Никишова вже 
мас другий спортивний 
розряд, а третьоклас
ниця Ірина Гордієнко 
виступає на змаганнях 
за програмою кандида
та в майстри спорту.

На фото: учениці 
Кіровоградської СШ М? 4 
О. НИКИШОВА та 
І. ГОРДІЄНКО.

Фото 8. ГРИБА.

«Обеліск» за п’єсою 
Г. С. Мамліна — нова ви
става драматичного колек
тиву дитячого сектора Па
лацу культури імені Жовт
ня заводу «Червона зірка» 
(режисер-постановник <11.1. 
Федчеико). Вже тс, то 
юні актори взяли у свій 
актив цей твір, говорить 
про зрілі творчі можли
вості колективу. До того 
ж, серйозна підготовка та 
вміння режисера включи
ти своїх акторів у сценіч
ну дію, добитися від них 
активної оцінки подій да
ло змогу драмгуртківиям 
розкріпи сучасну і досить

гостру проблематику п’єси. 
У Романа (Д. Теренгьсв). 

як і у його товаришів з 
9 «Б», виявилось чимало 
всіляких проблем. Це і 
стосунки з директором 
школи (11. Зюпьзя), па-
ростки першого кохання 
та інші, серед яких взає
мовідносини особистості і 
суспільства він ставив чо
мусь па останнє місце. Та 
трапилося так, що саме ця 
проблема стала найголов
нішою в його житті.

Па очах у Романа смер
тельно поранили . Славка 
(С. Зеленський), товарища 
і однокласника, справед-
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МУШКЕТЕРИ
З ЖЕКУ

Школу фехтушшп.і — першу такого роду — створено 
пр:і жену № 21 в Харкові її організував ветеран праці, 
один з найстаріших тренерів міста Павло Петрович Фе
дотов. Для занять тут є все: просторе приміщення, фсх, 
тувальне спорядження і зброя. Відмінним єн. рїшг-парт/ 
пером для юних рапіристів став електромеханічний тре
нажер, скоиструііоваїїий і інігогоилешш самим П. П. Фе
дотовны. Досконало’оволодіти технікою фехтування, ви
робити правил шу координацію рухів допомагає і ще 
один вина.'ід умільця — слсктроміпіепь, за яку він 
удостоєний Диплома ВД11Г СРСР і срібної медалі.

При жонах Харкова інші діють понад 25 спортивних 
клубів — «Юність» з басейном «Золота рибка», важко
атлетичній «Атлапі», туристський «Супутник», велоси
педний «Золоті колеса» та і;-ші. Тисячі юних городян 
дістають у них заряд бадьорості і гарту.

Кор. РАТАУ.

• Думки, відгуки, 
рецензії

подорожей
Останнім часом все біль

ше з’являється книг, які 
розповідаюсь про орде
ноносну Кіровоградщи- 
ну — степову перлину Ук- 

, реїни, про її людей --
вірних синів Вітчизни, 
невтомних трударів, тала
новитих і щедрих душею.

Щойно у видавництві 
«Промінь» вийшла нова 
книжна — путівник «Ту
ристські маршрути Кірово- 
градщини». її автори, крає
знавці Ю. М. Матівос та 
В. О. Сандул, знайомлять 
кіровогоадців та наших 
гостей з містами та села
ми області, ведуть їх ціка
вими маршрутами. Про 
що б не говорили автори, 
з якими б подіями, па
м'ятниками чи пам’ятними 
місцями не знайомили чи
тача, на першому плані 
виступає радянська люди

Природа і ти

Останній місяць осені був 
напрочед теплим. Навіть на
прикінці його температура 
повітря вдень підвищува
лась до 8—12 градусів теп
ла, що на Україні буває до
сить рідко.

Грудень — перший місяць 
зими. В цьому місяці опади 
частіше спостерігаються V 
ьягляді снігу, і на більшій

ТИЖДЕНЬ: «ТЕАТР І ДІТИ»

становления
ОСОБИСТОСТІ
ливого і мужнього хлопия. 
Ного моральний максима
лізм змусив вступити в бо
ротьбу з «шпалою», зокре
ма з її ватажком по клич
ні Чокбе (О. Дога) і його 
«охоронцем» Фсдьком 
(С. Черпег).

Роман не знайшов у со
бі мужності допомогти то
варишу. І тоді життя по
ставило дилему: або він у

цих складних умовах під
несеться до звання людини, 
або втратить назавжди 
людську подобу.

Правильне рішення до
помагають прийняти Оля, 
однокласниця Романа, в 
яку він закоханий (1. Сте
панова), Рая (Л. Зайцева) 
та улюблений педагог, ко
лишній фронтовик Іван

Іванович (Д. Ямноль- 
ськнй).

Хочеться відзначити 
Л. Зайцеву, яка цікаво 
провела сцену зустрічі Раї 
з Олею та Романом. ...Бід 
душевного зойку переко
шене обличчя, постать, 
мов дерево протесту: «Не
навиджу! Байдужих, спо
кійних, благополучних — 
ненавиджу! Себе — за тс, 
що, пританцьовуючи. жила. 
Якщо таке трапляється, 
для чого ж тоді все на 
землі?»

Здригається від тих слів 
Роман. Гіркі ті слова, але 
справедливі.

Вистава «Обеліск» дра
матичного колективу дитя
чого сектору Палацу куль
тури імені Жовтня стала 
уроком патріотизму для 
учасників вистави і для 
глядачів.

Тож нехай і надалі цей 
колектив не втрачає на 
своєму творчому шляху 
той динамічний заряд мис
тецтва, котим активно 
впливає на розум та серця 
молоді! Аби не було по
між нас жорстокості і під
логи. зради і несправедли
вості.

3. ВАЛКІВСЬКА.

на — людина-іворець, 
невтомний трудівник, пал
кий патріот і інтернаціона
ліст.

Значне місце в путівни
ку відведене пам’ятним 
місцям, пов’язаним з ді
яльністю комсомольців і 
піонерів — вірних поміч
ників і надійної зміни пар
тії. Одним з тих, хто ви
йшов поруч з комуністами 
на бій із старим світом, 
був новоукраїнський ком
сомолець Іван Демченко. 
Подорожуючи разом з ва- 
ми за маршрутом «До бе
регів Південного Бугу», 
автори запрошують вас 
до Новоукраїнки, одну з 
вулиць якої названо іме
нем юного героя, знайолА- 
лять з сьогоднішнім жит
тям району, в якому живе 
О. В. Гіталов — наставник 
і вихователь молоді.

З Новоукраїнки шлях 
цього маршруту проліг до 
села Красногірки Голова- 
нівського району, де у ро
ки фашистської навали 
діяла підпільна комсо
мольська організація
«Спартак», герої якої ві
домі нині всій країні.

Мандруючи зв маршру
том «Там, де тече Тяс- 
мин», ви побуваєте в селі 
Підлісному Олександрій
ського району. «Товаришу, 
зупинись і схили голову...

Тут 25 жовтня 1943 року 
по-звірячому замучені фа
шистами юні патріоти на
шої Батьківщини Федя 
Шепель, Яша Матвіснко, 
Баня ЮрченКо і Баня Ко
валенко» — написано на 
обеліску, що височить на 
узліссі...

Сім захоплюючих подо
рожей пропонують автори 
для туристів. У Новсукра- 
їнну, Ульяновку, Голова- 
НІВСЬК, НоБО/АИрГ ород, 
Олександрію, Світло- 
водськ, Бобринець. Читач 
мас можливість побувати 
в Пбвлиші. де працював 
незабутній В. О. Сухомлин- 
ський; у Рівному і Нечаів- 
ці, де відкрито літератур
но-меморіальні музеї Іва
на Микитенка та Юрія 
Яновського; у Сасіеці Ком- 
паніївського району, де 
читав друзям свого «Євгє-. 
нія Онєгіна» Олександр 
Пушкін; на хуторі Надії...

Путівник добре ілюстро
ваний, у ньо/лу багато іс
торичного, краєзнавчого 
матеріалу. Не все, звичай
но, вдалося авторам, не 
всі події і місця охопле
но. Але путівник, безпе
речно, зацікавить читача, 
особливо молодь, для ЯКО! 
він, власне, і призначе
ний...

М. ОН И ЩУК.

ЯКІ ЩЕНЕЗІГРАНІ РОЛІ
Нещодавно в приміщенні кінотеатру 

«Комсомолець» відбулася зустріч з за
служеним артистом УРСР, лауреатом 
премії імені Миколи Ос тройського, акто
ром кіно М. Оляліішм.

З ним мн знайомі по участі у фільмах 
«Звільнення», «Біг», «Зворотньою шляху 
немає», «Скажене золото», «Відвага», 
«Злива». «Борг», «Зникла експедиція» 
тощо. Образи героїв, які були створені 
актором, не раз хвилювали вас своїми 
складними долями, своєю загибеллю. Чо
му більшість цих героїв носять драма
тичний характер? Адже кіностудіями 
країни створюється чимало кінокомедій. 
Що про цс думає сам М. Оляліп?

— Мені, — говорить актор, — завжди 
хотілося зіграти в комедії, але не в та
кій, де глядачі пошшяюгь сміятися одра
зу ж, як герой з’являється па екрані, 
сміятися в основному з його фізичних 
вад. а в такій комедії, де б воші сміяли
ся із внутрішнього духовного комізму. 
Я маю па увазі серйозну комедію.,

Спроба зіграти в такій, серйозній ко
медії вже була. Глядачі зустрічались з 
М. Оляліішм в незвичній для нього ролі 
в фільмі «Скажене золото». Цей фільм 

■ незабаром знову з’явиться на кіноекра
нах міста І тоді кірової радні ще раз

артіму ь 
і 

В. БУБИР, 
наш громадський кореспондент.

Фото А. ШВОРНЄВОТ. 'І! •

зможуть зустрітися з заслуженим 
том УРСР М. Оляліішм.

частині території респхбліки 
VI ворюється сніговий по
крив. У грудні дні з хурто- 
і’инамн та ожеледями — 
звичайне явище, відбуває
ться перехід середньодобо
вої температури повітря че
рез мінус 5 градусів. Бага
торічні дані свідчать, що 
максимальна температура 
повітря досягає 12—15 гра-

дусів тепла, а мінімальна— 
24—28 градусів морозу.

Велике коливання темпе
ратури очікується в першій 
половині місяця — вночі від 
0 до 10 градусів морозу, 
вдень 2—7 градусів тепла В 
другій половині грудня тем
пература вночі становитиме 
10 — 15, удень 5—10 градусів 
морозу, наприкінці місяця— 
потепління: вночі 0—5 гра
дусів морозу, вдень 
градусів тепла.

Місячна кількість 
дів — 25—<50 міліметрів, що 
близько, а подекуди більше 
норм.

ГЕРОЇЧНА ЕСТАФЕТАПОКОЛІНЬ
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ола-

з перших 
снігового

Працівникам сільського 
юсподарсіва треба підюгу- 
ваз.ися до затримання снігу 
на полях. Його необхідно 
нагромаджувати 
днів утворення
покриву і затримувати про
тягом усієї зими. Цс має ве
лике значення, адже напри
кінці зими холодостійкість 
рослин знижується, виникає 
потреба захистити їх віл 
низьких температур.

О. ЖАРИ НОВА, 
агрометеоролог Кірово
градського гідромстбюро.
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ЗН050, ГСП. Кіровоград-50, сул. Луначарсьного, 36. 
Телефони*, відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
еідділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу еій- 
еьиово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м Кіровоград, вул. Гліііки, 2.
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Подвигам комсомоль
ців червоного Царицина 
в роки громадянської 
війни присвячується мо
нумент, який споруджу
ють юнаки і дівчата Вол
гограда. Всі кошти на 
нісго вони вирішили за
робити на суботникзх. 
Де фонду будівництва

вже надійшли перш» 
внески. Понад 60 тисяч 
комсомольців — учасни
ків «Вахти пам’яті» — 
відпрацювали за «чер-- 
воними нарядами» біля 
верстатів і на будовах 
міста. ;

(Кор. ТЛРС). ;
Волгоград. *

Редактор М. УСПАПЕННО.

Обком ЛКСМ України, обласна рада ветеранів ком
сомолу сумують а приводу передчасної смерті ветера
на комсомолу Рубльова Іллі Ілліча і оис.іог.иоють гли
боке співчуття рідним та близьким покійного.

Обком ЛКСМ України, обласна рада ветеранів ком
сомолу сумують з.приводу передчасної смерті голо
ви Олександрійської районної ради ветеранів комсо
молу Сабансьного Казимнра Івановича 1 висловлюють 
глибоке співчуття його рідним та близьким.
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