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Ж Вони виконали п’ятирічку

ЛІДЕРИ
НЕ ЗА 
ПОСАДОЮ

Микола Петров — бригадир, 
а Володимир Татаренко — 
групкомсорг комсомольсько- 
молодіжної бригади плавиль
ників Свіїловодського заводу 
чистих металів. Вони—справж
ні лідери колективу. Це хлопці 
доводили не раз і вчора знову 
підтвердили право па високий 
авторитет.

Учора. 8 грудня, М. Петров і 
В. Татаренко завершили вико
нання особистих п’ятирічних 
завдань. Нинішнього року во
ни, як і всі члени бригади, 
освоїли нові плавильні уста
новки і викопували норму на 
150—170 відсотків, працюючи 
два дні на місяць на зеконом
лених матеріалах.

Хто першим прнзітав героїв 
п’ятирічки? Звичайно ж. наша 
бригада. Приклад бригадира і 
групкомсорга викликав у моло
дих плавильників і добру за
здрість, і бажання наздогнати 
лідерів.

с. тишко, 
плавильник Світловодсько- 
го заводу чистих металів 
імені 50-рїччя СРСР.

ШКОЛА ЖИТТЯ
7 грудня відбулися збори активу обласної партійної 

організації, які обговорили завдання партійних органі
зацій області по пропаганді і реалізації положень книги 
Лй. І. Брежнєва «Цілина».

З доповіддю виступив перший секретар обкому Ком
партії України ЛІ. ЛІ. Кобильчак.

Третя книга спогадів 
Леоніда Ілліча Брежнева, 
відзначив доповідач, — 
невичерпне джерело дос
віду партійної роботи, мо
білізації зусиль радян
ського народу на виконан
ня найскладніших завдань. 
Безпосередній учасник і 
творець цілинної епопеї, 
Леонід Ілліч відтворив 
хвилюючу картину трудо
вого подвигу, ЕЄЛИЧ духу 
радянських людей, їхню 
монолітну сдність і згур
тованість, відданість спра
ві рідної Комуністичної 
партії. Піднята цілина — 
це справа рук і розуму 
всіх народів-братів Союзу 
РСР. Тільки з Кіровоград- 
щини за покликом серця, 
з комсомольськими путів
ками відбули тоді до Ка
захстану /лайже три тисячі 
юнаків і дівчат. Був серед 
ним і В. Д. Брижук, нині 
механізатор колгоспу «Ма
як» Знам’янського району. 

Вісімнадцять літ віддав він 
цілині. За ударну працю 
Батьківщина відзначила ці
линника орденами Трудо
вого Червоного Прапора і 
«Знак Пошани». З почут
тям виконаного обов’язку 
повернувся Брижук у рід
ні краї. Та хліборобська 
вдача, вірність професії 
не дали зупинитись, пове
ли до нових трудових по
двигів. І засяяв на грудях 
цієї скромної людини ор
ден Леніна.

У ті незабутні роки ціли
ну піднімала вся країна. 
14 тисяч сівалок відпра
вили в Казахстан робітни
ки заводу «Червона зір
ка», оперативно виконали 
замовлення на перевезен
ня залізничних вагонів під 
польові домівки цілинни
кам робітники станції Кі- 
рове-Українське, понад 
2 тисячі книг надіслали в 
Казахстан комсомольці на
шого обласного центру.

Відчуваючи сеою при
четність до трудового 
подвигу на освоєнні цілин
них земель, радянські лю
ди з великим інтересом 
знайомляться з новою 
книгою Леоніда Ілліча 
Брєжнєва. її зміст глибо
ко пов’язаний із завдання
ми сьогодення, з перспек
тивами дальшого розвит
ку сільського господар
ства. «Цілина» кличе ко
муністів, комсомольців, 
усіх трудящих Країни Рад 
до активної, цілеспрямо
ваної діяльності на всіх 
ділянках комуністичного 
будівництва, Еимагає не
примиренно ставитись до 
недоліків, шукати і зна
ходити нові резерви під
вищення ефективності і 
якості роботи.

Спираючись на багатий 
досвід партії, узагальне
ний у документах КПКС, 
працях Л. І. Брежнєва, 
його книгах «Мало земля», 
«Відродження» та «Ціли
на», партійні організації 
області наполегливо вдо
сконалюють стиль і мето
ди організаторської і по
літичної роботи, комплекс
но розв’язують зведення 
комуністичного виховання 

трудящих. Ділом відпові
даючи на піклування пар
тії, хлібороби Кіровоград- 
щини цього року вирости
ли і зібрали по 35,7 цент
нера зернових з гектара, 
державі продали 1407 ти
сяч тонн хліба.

Ті, хто виступав на збо
рах, підкреслювали, що 
вихід у світ нової книги 
Леоніда Ілліча Брежнєва 
має велике значення для 
практичної діяльності пар
тійних, комсомольських, 
профспілкових організацій 
по виконанню рішень XXV 
з’їзду КПРС. Книга вчить 
уміння по-науковому, по
слідовно розв’язувати 
проблеми сьогодення. Ось 
чому повсюдно треба ор
ганізувати вивчення та об
говорення «Цілини»: в тру
дових колективах, навчаль
них закладах, за місцем 
проживання населення, в 
усіх ланках політичної 
освіти та економічного на
вчання. Важливо, щоб у 
цій роботі взяли участь 
партійні, комсомольські, 
профспілкові активісти, 
пропагандисти, лектори, 
агітатори, попітінформато- 
ри. Е ході вивчення нової 
книги Леоніда Ілліча тре

ба переконливо показати 
роль і значення освоєння 
цілинних земель, героїч
ного подвигу радянських 
людей, положень і реко
мендацій автора з питань 
дальшого вдосконалення 
організаторської та ідей
но-партійної роботи.

На зборах 'активу від
значалося, що багато ге
роїв цілинної епопеї сьо
годні живуть і працюють 
у містах і селах Кірово- 
градщини. Отож необхід
но організувати їхні висту
пи в колективах, на політ- 
заняттях чи тематичних 
вечорах, героїко-патріо- 
тичних читаннях для мо
лоді. Такі зустрічі зримо 
продемонструють скром
ність і несхитність Р.ОЛІ до 
перемоги радянських лю
дей, риси нашого, радян
ського, способу життя.

Вся робота по вивченню 
та обговоренню нниги 
Л. І. Брежнєва «Цілина» 
повинна вилитись у кон
кретні заходи трудових 
колективів по поліпшенню 
використання основних ви
робничих фондів, підви
щенню ефективності капі
тальних вкладень, забез

печенню зростання про
дуктивності праці, впро
вадженню у виробництво 
найновіших досягнень на
уки і передового досвіду, 
посиленню режиму еконо
мії та бережливості, зміц
ненню державної плано
вої дисципліни.

Високе патріотичне під
несення трудящих, викли
кане хвилюючими сторін
ками «Цілини», безпереч
но. примножить ряди учас
ників соціалістичного зма
гання за дострокове за
вершення планів десятої 
п'ятирічки, за гідну зустріч 
110-ї річниці з дня народ
ження В. І. Леніна.

Учасники зборів запев
нили Центральний Комітет 
КПРС, Політбюро ЦК, това
риша Л. І. Брежнєва в те
му, що комуністи, всі тру
дящі області з іще біль
шою творчою енергією 
працюватимуть над вичо- 
нання/л історичних рішень 
XXV з’їзду КПРС, внесуть 
гідний вклад у здійснення 
грандіозних планів кому
ністичного будівництва в 
нашій країні.

Збори активу обласної 
партійної організації ухва
лили відповідну постанову. 
Учасники зборів надісла
ли вітального листа Гене
ральному секретареві ЦК 
КПРС, Голові Президії 
Верховної Ради СРСР 
Л. І. Брежнєву.

Для врожаю-79

Зі
ЧІТКИМ 
ГРАФІКОМ

— Сказати, що хлопці 
працюють з вогником, — 
значить нічого не сказа
ти, — так відізвався про 
своїх друзів по роботі 
секретар комсомольської 
організації тракторної 
бригади колгоспу імені 
Фрунзе Ульяновського 
району Анатолій Геркі- 
ял. — Нинішнього року 
бригада стала комсомоль
сько-молодіжною. Внісши 
значні корективи в соціа
лістичні зобов’язання, мо
лодь успішно їх виконала.

Справді, гідно відзначи
ли ювілейний рік молоді 
хлібороби: зібрали з кож
ного гектара по 44,4 цент
нера зернових, у тому
числі 53,4 центнера ози
мої пшениці.

Господарство продало 
державі 69 785 центнерів 
хліба при плані 66 950, 
966 700 центнерів буряків 
при плані 280 717.

Нинішні турботи моло
дих хліборобів — про ре
монт техніки. У відповідь 
на рішення листопадового 
(1978 р.) Пленуму ЦК КПРС 
вони дали слово зразково 
підготувати техніку до 
весняно-польових робіт.

Механізатори зобов’яза
лися посівне й грунтооб
робне знаряддя полагоди
ти до 25 грудня, трактори 
підготувати до 1 лютого, 
збиральну техніку відно
вити до 1 квітня наступно
го року.

За словом — діло. На 
лінійці готовності вже 25 
сівалок, 35 культиваторів, 
591 борона. Відмінно пра
цюють на ремонті молоді 
механізатори Леонід Ло- 
пушенко, Микола Посто- 

латій, Володимир Геркіял, 
Володимир Сулима, Леонід 
Циганець.

Нинішнього року меха
нізатори вирішили одно
часно з підготовкою трак
торів ремонтувати зернові 
комбайни. їх готують у 
три етапи: спочатку «Ни
ви», потім СК-4, потім 
«Колоси». Ланки по ре
монту збиральної техніки 
очолили Григорій Козіш- 
курт, Борис Новотарський, 
Іван Тетеєа.

Полагоджено вже всі 
«Ниви», п’ять СК-4. Чітко 
за графіком готуют> у 
бригаді трактори під ке
рівництвом комсомольця 
майстра-наладчика Воло
димира Довгаля.

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.

На фото: комсомо
лець Микола ПОСТОЛАТИ1 
зі своїм наставнином М. Т. 
КОЖУХАРЕМ ставить на 
зберігання силосозбираль
ний номбайн.

Уважно стежили члени 
нашої комсомольсько-мо
лодіжної бригади за робо
тою десятої сесії Верховної 
Ради СРСР і листопадово
го Пленуму ЦН КПРС. Ад
же багато з того, про що 
йшлося на них. стосувало
ся нас безпосередньо. Взя
ти хоча б соціалістичне 
змагання. У справі вико
нання державних планів 
розвитку народного госпо
дарства, підноеслювалось 
у матеріалах Пленуму ЦК 
партії, воно відіграє вели
чезне значення. Це ми ба
чимо й на прииладі роботи 
нашої комсомольсько-мо
лодіжної бригади.

На початку третього ро
ку п'ятирічки ми уклали 
договір на соціалістичне 
змагання з комсомольсько- 
молодіжною бригадою фор
мувальників, очолюваною 
Іваном Бездольним. У зо
бов’язаннях наголосили на 
зростанні продуктивності 
праці. Словом, вирішили в 
рій 60-річчя Ленінського 
комсомолу працювати по- 
ударному. В дію привели 
чимало резервів: освоюва
ли передову технологію 
формування, добилися 
взаємозамінності одне од
ного в разі потреби, осо
бистої відповідальності за 
стан верстатів та устатку
вання при передачі зміни. 
А суперників постійно 
тримали під прицільним 
поглядом — не випереди
ли б тільки нас. Таний на
стрій допомагав добивати
ся високих темпів, ноли 
есе ладилось, і переборю
вати труднощі І невдачі, 
коли вони виникали пе
ред хлопцями.

Свого добилися. На виго
товленні форм виконання 

місячної норми довели ДО 
—142 прсцентІЕ.

бригаді Івана Бездольного 
цей показник становить 
понад 120 процентів.

Працювати без відстаю
чих. бути завжди е аван
гарді трудового супер
ництва — в цьому ми вба
чаємо сенс соціалістично
го змагання. Як підкреслив 
на Пленумі ЦК партії 
Леонід Ілліч Брежнєв, нам 
не потрібні галас і тріскот
ня з приводу змагання, 
нам потрібна жива заінте
ресованість нож-юго тру
дівника. кожного трудово
го колективу ь поліпшенні 
своєї праці. Нам це потріб
не сьогодні, завтра і зав
жди

Виходячи з цієї життєво 
важливої потреби, ми на 
бригадних зборах у дні 
роботи Пленуму ЦН КПРС 
вирішили високі темпи ро
боти ювілейного КОМСО
МОЛЬСЬКОГО року тримати 
до кінця року, до фінішу 
п’ятирічки. Наша номсс- 
молесько-моподіжна під
тримала почин бригади 
формувальників ливарного 
цеху ковкого чавуну, очо
люваної депутатом Верхов
ної Ради СРСР В. І. Геть
манцем. — п’ятирічну — 
до 110-ї річниці з дня на
родження 8. I. Леніна. Ра
зом з економістами цеху 
ерахували свої можливості 
І взяли підвищені зобов’я
зання. Ми дали слово план 
чотирьох років виконати 
до 60-річчя комсомолу Ук
раїни. п’ятирічну — до 
ИО-ї річниці з дня народ
ження В. І Леніна.

Це наша відповідь на рі
шення листопадового Пле
нуму ЦН партії. Нині наш 
колектив працює під деві
зом «Фінішу третього ро
ку п’ятирічна — ударний 
труд молодих'»

М ЗУЄВ, 
групкомсорг КОМСО
МОЛЬСЬКО - молодіжної 
бригади формуваль
ників ливарного цеху 
сірого чавуну заводу 
«Червона вірна».



•--------- 2 стор ,,Молодяд комунар"
9 грудня 1.978 року

'■'З КОЖНИМ роком склод- 
пішими й відповідаль- 

нішими стають завдання, 
що їх розв'язує комсо
мольська організація ра
йону. Сьогодні їхній ха
рактер і зміст визначаю
ться рішеннями XXV з їз
ду КПРС і XVIII з’їзду 
ЬЛКСМ.

Для теорії і практики 
комсомольського будів
ництва проблема особи 
кожного виборного акти
віста є однією з основних. 
Адже стиль роботи визна
чають люди, і передусім 
ватажки комсомольських 
організацій. Вимоги до 
них не просто зростають, 
а й змінюються якісно, до
повнюються НОВИМ ЗМІС
ТОМ. їим-то проблеми кад. 
рової політики та підви
щення боЙОВИТОСТІ КО/А- 
сомольських оріанізацій 
завжди в центрі уваги рай
кому комсомолу. Остан
нім часом поліпшився якіс
ний склад секретарів пер
винних організацій. Сьо
годні серед 34 комсоргів 
первинних (без шкільних) 
немає жодного, який би 
не мав середньої освіти, 
29 процентів мають вищу 
освіту, майже 60 процен
тів — члени КПРС. Звісно, 
готових, досвідчених ва
тажків молоді нам ніхто 
не дає. їх ми виховуємо в 
повсякденній практичній 
роботі.

Майже рік тому постало 
питання про обрання сек
ретаря комітету комсомо
лу райсільгосптехніки. 
Комсомольці обрали ним 
Леоніда Козиря — пере
дового, авторитетного в 
колективі виробничника. 
Та через деякий час ми 
відчули, що в роботі но
вого секретаря не все ла
диться. З'ясували причини. 
Леонід виявився людиною 
старанною, але надмірно 
поблажливою. За все 
брався сам, а члени комі
тету лишалися осторонь 
спілкових справ. Безумов
но, від самого секретаря 
залежить багато. Одначе з 
перших кроків він повинен 
налагодити колективну ро
боту комітету. Відтоді 
Леонідові Козирю МИ до-

ОРІЄНТИР КОМСОМОЛЬСЬКОЇ дії

РОЗ’ЯСНЮВАТИ 
І ПЕРЕКОНУВАТИ

помагаємо більше: часті
ше інструктуємо, даємо 
конкретні завдання, підка
зуємо в разі потреби.

Досвід приходить не 
відразу. Іноді для форму
вання досвідченого ком
сомольського ватажка по
трібні роки. Тим часом пе
ред кожним новообраним 
секретарем постає багато 
питань, відповіді на які 
треба давати вже після 
звітно-виборних зборів. З 
цією метою районний ко
мітет комсомолу щороку, 
одразу ж після завершен
ня звітів і виборів, прово
дить семінар новообраних 
секретарів комсомоль
ських організацій. Секре
тарі райкомів, завідуючі 
відділами знайомлять їх з 
основами комсомольської 
роботи, вчать оформляти 
комсомольські документи, 
планувати свою роботу, 
готувати і проводити ком
сомольські збори, засідан
ня комітетів, бюро. Ця 
школа комсомольського 
активу дає позитивні на
слідки в організаційній ро
боті на місцях.

Ще не так давно дово
дилося серйозно критику
вати комсомольську орга
нізацію колгоспу імені 
XX з'їзду- КПРС. Невдовзі 
тут комсомольці обрали 
нового секретаря — Олек
сандра Майстренка. Рай
ком з перших кроків до
помагав йому налагодити 
організаційну роботу. За 
порівняно короткий строк 
Олександрові вдалося 
згуртувати активістів. Пе

редовсім сам ватажок ста
вив питання принципово, 
коли потрібно було, від
стоював інтереси молоді, 
вмів самокритично оціню- 
ваіи свою роботу.

Однією з умов зростан
ня кваліфікації комсо
мольських кадрів є їхня 
стабільність. Аналіз руху 
кадрів, зокрема секрета
рів комсомольських ср>а- 
нізацій, показує, що нині 
їхній склад став постійні
шим. Відбувається в основ
ному об єктивний процес 
оновлення. ГІоиділяючи 
значну увагу роботі із сек
ретарями комсомольських 
організацій, з окремими 
з них нам усе-таки дово
диться передчасно проща
тися, що свідчить про ка
ші деякі прорахунки в ро
боті. Це видно на прикла
ді колишнього секретаря 
комсомольської організа
ції радгоспу’ «ГҐятихат- 
ський» І. Янішина. Вчасно 
не зуміли ми зрозуміти, 
що не вийде з нього еа- 
тажка. Він виявився люди
ною пасивною, по-різному 
уникав постановки прин
ципових питань перед ке
рівниками радгоспу, сла
бо вимагав від комсомоль
ців виконання доручень, 
виявляв особисту неди
сциплінованість. Бюро рай
кому комсомолу було 
змушене звільнити ЙОІО 
від обов'язків секретаря 
комсомольської органі
зації.

Ефективним методом 
формування організатор
ських здібностей комсор
гів, перевірки їхніх якос

тей, як показала практика, 
є контроль за виконанням 
доручених їм справ. Конт
роль спонукає до конкрет
ної роботи, високої відпо
відальності, примушує до
биватися виконання тою 
чи іншою заьдьння. Ьін 
дає можливість показати, 
як треба спрямувати спра
ву, спираючись на нагро
маджений досвід кращих 
комсомольських ватажків.

Безконтрольність же ве
де до того, що деякі ком
сомольські працівники від
буваються пустими обіцян
ками тз запевненнями, 
розраховуючи на те, що 
все забудеться. Відомо и 
інше; навіть хороший ком
сорг, не відчуваючи конт
ролю з боку райкому, по
чинає втрачати свої орга
нізаторські здібності. Ссь 
приклад. Комсомольську 
організацію колгоспу
«І Іерше травня» очолюзав 
Гениадіи Сантар — хоро
ший агроном. Га, покла- 
даючись на наше довір’я, 
Сан гар став на шлях око
замилювання, не викону
вав своїх обов Язків. Тако
го секретаря комсомоль
ські збори звільнили ВІД 
обов’язків.

Ще мало ми приділяємо 
уваги питанням самоосві
ти комсомольських ватаж
ків. Тут, безперечно, по
трібним індивідуальний 
підхід до кожного з боку 
райкому. Важлизими до
кументами по керівництву 
вихованням секретарів 
комсомольських організа
цій стали для нас книіи 
Л. І. Брежнєва «Мала зем
ля», «Відродження», «Ці
лина», в яких Леонід Ілліч 
щедро ділиться досвідом 
роботи політичного керів
ника. Головним методом 
роботи організатора він 
вважає роз'яснення і 
переконання. Леонід Ілліч 
учит«« нас до виховання 
молоді підходити комп
лексно, ефективність ро
боти, яку ми провадимо, 
оцінювати по її резуль
татах.

І. ЖИЛКА, 
другий секретар Пет- 
рівського райкому ком
сомолу.

ПЕРШЕ
МІСЦЕ-
ЗА ОРИГІНАЛЬНІСТЬ

Кому доводилось бува
ти в Долинській і прохо
дити центральною вули
цею, той не міг не звер
нути уваги на довгу гале
рею портретів. То — Дош
ка пошани райпобуткомбі- 
нату. Чимало на ній порт- 
ретіз молодих швачок, 
в'язальниць, майстрів по 
ремонту побутової тех
ніки.

Побуткомбінатівціа по
важають жителі міста. Але 
справа не тільки в цьому. 
Виступаючи на XVIII з їзді 
ВЛКСМ, Леонід Ілліч 
Брежнєв відзначив, що в 
міру зростання нашої еко
номіки і добробуту радян
ських людей дедалі біль
шого значення в їхньому 
житті набувають такі сфе
ри суспільної діяльності, 
як торгівля і побутове об
слуговування. І радив ком
сомолові взяти під свою 
надійну й неослабну опіку 
ці сфери.

Керуючись цією наста
новою, райком комсомолу 
приділяє особливу увагу 
молодим побутовцям. Ось 
і нещодавно з його ініціа
тиви відбувся конкурс на 
кращу молоду швачку, в 
якому взяли участь три
надцять юних майстринь.

До 325-річчя возз’єднання
України з Росією

У дружній сім’ї студентів. Доцент кафедри української 
літератури Дніпропетровського державного університету 
імені 300-річчя возз’єднання України з Росією Людмила 
Степанівна КАНІБОЛОЦЬКА проводить засідання клубу 
«Дружба народів»,

Фото А. ЗАПАРИ. 
(Фотохроніка РАТАУ).

• ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

СЛУЖБА СЕРіщ у:

ШЕФСТВО

КОМСОМОЛУ

Перед цим усі вени діста
ли «домашні» завдання —• 
виготовити той Чи інший 
оригінальний виріб і при
нести його на конкурс, 
там же позмагатися з пи
тань теорії.

Принципове жюрі з 
складі директора Будинку 
побуту 3. Комісароаої, 
секретаря парторганізаціі 
райпобуткомбінату А. Яр- 
мошенко, завідуючого від
ділом комсомольських ор
ганізацій райкому комсо
молу В. Дороша та інших 
визнало найоригінальні- 
шим, найкраще технічно 
виготовленим і художньо 
оформленим жіночий кос
тюм, що його пошила 
швачка Надія Куделя, доб
ре відомий у Долинській 
майстер верхнього жіно
чого одягу. Друге місце 
дісталося Валентині Не- 
часвій — майстрозі шиття 
чоловічого одягу, третє — 
Ользі Поповій.

Отже, молоді долинці 
мають можливість одяга
тися зі смаком: у них чу
дові майстри в побутком- 
бінаті.

А. ЯЛОВЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації рай
побуткомбінату.

СТУПЕНІ 
СХОДЖЕННЯ

Підбито підсумки соціалістичного змагання серед 
молодих майстрів доїння і комсомольсько-молодіжних 

колективів молочнотоварних ферм області 
за одинадцять місяців 1978 року.

Валентина Єпішева з колгоспу «Перше травня» Мало- 
висківського району за II місяців надоїла від кожної 
корови своєї групи 4515 кілограмів молока.

Наталія РО1 ОЖИНА з колгоспу «Мир» Гайворон- 
ського району — 4260.

Олексій БУША з колгоспу «Дружба» Олсксапдрізсько- 
го району — 4085.

Галина ЗАНІЗДРА з колгоспу імені Шевченка Ново- 
українського району — 4000.

Марія УГРІН з колгоспу імені Свердлова Добровс- 
личківського району — 3864.

Валентина РУССУ з колгоспу «Росія» ІІовоукраїпсько- 
го району — 3861.

Наталія СИТА з колгоспу імені Леніна Долинського 
району — 3808.

Валентина ПОКЛАД з цього ж господарства — 3797.
Любов ЇРЖОВА з колгоспу «Перше травня» Мало- 

впсківського району — 3696.
Людмила ЇАТАРОВ/Х з колгоспу імені Леніна Ново- 

українського району — 3643.

СЕРЕД КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ 
КОЛЕКТИВІВ НАЙБІЛЬШИХ УСПІХІВ ДОСЯГЛИ:

Комсомольсько-молодіжний колектив молочнотоварної 
ферми № 3 колгоспу імені Леніна Долинського району 
(групкомсорг Іван Маркуш) одержав від кожної корови 
за 11 місяців 3722 кілограми молока.

Комсомольсько-молодіжний колектив другої молочно
товарної ферми колгоспу «Перше травня» Маловисків- 
ського району (групкомсорг Валентина Махно) — 3390.

Комсомольсько-молодіжний колектив молочнотоварної 
ферми № 1 колгоспу імені Шевченка Повоукраїиського 
району (групкомсорг Піна Лубснець) — 3372.

Комсомольсько-молодіжний колектив молочнотоварної 
ферми колгоспу «Перше травня» Маловнсківського райо
ну (групкомсорг Валентина Єпішева) — 3258.

Комсомольсько-молодіжний колектив молочнотоварної 
ферми Несватківського відділка радгоспу Другого імені 
Ііетровського цукрокомбіпату Олександрійського району 
(групкомсорг Ярослава Прядко) — 3258.

Комсомольсько-молодіжний колектив молочнотоварної 
ферми колгоспу «Мир» Гайверонського району (груп
комсорг Наталія Рогожина) — 3198.

НА СТУДЕНТСЬКИХ 
МЕРИДІАНАХ

ШКОЛА 
ЛАУРЕАТІВ

Переможцем VII Всесо
юзного конкурсу студент
ських робіт з суспільних 
наук, історії ВЛКСМ і між
народного молодіжного ру
ху став чотнрикурспнк За
порізького машинобудів
ного інституту Ігор Чума
ков. Протягом двох років 
студент факультету елек
тронної техніки працював 
над темою «Пам’ятки ком
сомольської слави на Ук
раїні». В архівах Москви, 
Києва, Запоріжжя він озна
йомився з великою кіль
кістю документів, що роз
повідають про героїчний 
подвиг молоді. Цікаві мате
ріали були зібрані про те, 
як примножують традиції 
комсомольців різних поко
лінь колективи промисло- 

внх підприємств, колгоспів 
1 радгоспів, вузів і шкіл 
України. Ігор удостоєний 
також премії Академії на
ук УРСР, Диплома першо
го ступеня Міністерства 
вищої і середньої спеці
альної освіти республіки і 
ЦК ЛКСМУ. Медаллю ла
уреата Всесоюзного кон
курсу, Дипломом першого 
ступеня нагороджено і йо- 
го інститутського това
риша Миколу Дєдкова, до
слідження якого «Пам'ятки 
трудової слави на Україні* 
дістало високу оцінку спе
ціалістів. Цікаво, що оби
два вихованці запорізько
го вузу були переможцями 
1 VI конкурсу.

В інституті приділяють 
багато уваги організації 
творчого пошуку майбут
ніх спеціалістів. Так, у VII 
Всесоюзному конкурсі 
практично брали участь 
усі студенти стаціонару. 
Різних нагород цього зма
гання удостоєно 116 вихо
ванців ЗМІ.

МІСТЕЧКО 
П’ЯТИ ВУЗІВ

Відразу п’ять Інститутів 
Харкова справлять ново
сілля у вузівському міс
течку, проект якого роз
роблений Українським фі
ліалом Інституту «Діпро- 
вуз». В одному з нових ра
йонів міста вчнтпмуться і 
житимуть кілька тисяч 
майбутніх педагогів, фар
мацевтів. інженерів, бібліо
течних працівників.

Такий укрупнений комп
лекс будується вперше в 
країні. Кожний інститут 
матиме тут власні навчаль
ні корпуси, а гуртожитки, 
культурно-побутові і спор
тивні споруди розраховані 
на спільне користування. 
Така кооперація дасть змо
гу звести в містечку вели
кі об'єкти, що відповіда
ють сучасним вимогам. — 
Палац культури, торго
вельний центр, стадіон.

ГОСТІ
З ВРОЦЛАВА

Актовий зал Київського 
політехнічного інституту 
не зміг вмістити всіх ба
жаючих: студеній одного 
з найбільших вузів рес
публіки тепло вітали на ве
чорі дружби своїх гостей з 
ПНР. Майже тиждень про
ходили в КН1 дні Вроцлав- 
ського політехнічного ін
ституту, присвячені 20-річ- 
чю підписання Договору 
про дружбу і співробітни
цтво мілс цими вузами.

Насиченою і різноманіт
ною була програма куль
турних і наукових заходів: 
зустрічі, дискусії, обмін 
досвідом навчальної і дос
лідницької роботи, співро
бітництва майбутніх спе
ціалістів з промисловими 
підприємствами.

(РАТАУ).
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вересня в статті під таким 
заголовком піддає нритчці 
комітет комсомолу Кірово
градської взуттєвої фаб- 
рини за незадовільне 
реагування на критичні за
уваження спілчан, у ре
зультаті чого вже не раз 
на звітно виборних зборах 
звучать одні і ті ж претен 
зії. Як повідомили редак
цію директор фабрики 
О. М. Удодовський і секре
тар комсомольської органі
зації Т. Хвальчева, статтю 
розглянуто на розширено
му засіданні комітету ком
сомолу з участю представ
ників адміністрації і парт
бюро підприємства. Всі 
критичні зауваження, ви
кладені в газетному мате 
ріалі, визнано правильни
ми. Комітет комсомолу 
вжив заходів для пожвав
лення художньої самоді
яльності і залучення моло
ді в гуртки. Вирішено ор
ганізувати колективні по

їздки комсомольці* І МО
ЛОДІ по історичних МІСЦЯХ 
області. Мленів комітету 
комсомолу зобов’язано 
конкретніше вникати в ро
боту комсомольських орга
нізацій цехів.

Питання про будівництво 
гуртожитку подано на роз
гляд Міністерства легкої 
промисловості УРСР. З ке
рівництвом школи N1 6 по
годжено питання про на
дання для тренувальних 
занять спортсменам фаЗ- 
сини спортивного залу. 
Взуттєва фабрика разом із 
заводом тракторних гідро
агрегатів збудувала дитя
чий садок на 140 місць, ни
ні ведуться підготовчі робо
ти до спорудження нового 
дитсадка на 200 місць. За 
повідомленням Міністер
ства легкої промисловості 
УРСР. будівництво його 
передбачено почати 1480 
року.



• грудяя ІВ78 року

ІЗЛ

ПРО ЦЕ ЙШЛОСЯ НА ВСЕСОЮ-їмлм^
МН УЧНІВСЬКОЇ МОЛОД, Р>иком,^ ВІДДІЛА-

ОДНІЄЮ із найважливіших 
частіш комуністичного ви

ховання підростаючого поко
ління є шефство комсомолу 
над сільськ ні школами. Ба
гатші досвід розвитку цього 
руху нагромадив Ізмаїльський 
міськком комсомолу Одеської 
області. Всі комсомольські ор
ганізації місті — друзі і на
ставники комсомольських та 
піонерських організацій сіль
ських ШКІЛ, ВОНИ повсякденно 
допомагають їм розв’язувати 
різноманітні питання. Так, цц- 
иішиього року сіудептц педа
гогічного інституту Оформили 
12 піонерських кімнат, вигото
вили чимало наочних посібни
ків, ПОПОВНИЛИ методичнії.ми 
матеріалами кабінети у вісім
надцяти сільських школах.

Тісні контакти існують між 
комсомольцями, піонерами мі
ських і сільських шкіл. Що
року під час осінніх канікул 

Ізмаїлі,ці влаштовують похід 
дружби в сільські ніколи ра
йону, під час якою діти зу
стрічаються з кращими трудів
никами села, обмінюються дос
відом робот, проводять вечо
ри дружби, цікаві бесіди та 
концерти.

Подружили між собою учні 
села і\їурав.ііві-:и і десятирічки 
№ 16 м. Ізмаїла. І ось як. У мі
ській школі активно працює, 
клуб інтернаціональної дружби 
імені Е. 'Гельмана. Діє тут му
зей видатного німецького кому
ніста революціонера, діти лис
туються з школярами Німець
кої Демократичної Республіки. 
Досвідом роботи кідівців вирі
шили ПОДІЛИТИСЯ зі своїми сіль
ськими друзями. Запросили їх 
У гості, влаштували кілька екс
курсій по музею, розповіли про 
свою роботу, а потім допомогли 

пЛ£олодвгй к о лгу пар

створити клуб інтериаціональ 
мої дружби в Ліурав.іівськіи 
школі.

На XVIII з'їзді ВЛКСМ 
відзначалося, що в русі «Ком
сомол — сільській щколі» по
мітне місце відводиться підго
товці кадрів учителів для сіль
ських шкіл. Знауна частіша 
випускників Ізмаїльського пе
дагогічного інституту щороку 
поповнює ряди учителів сіл. 
В цьому — неабияка заслуга 
і міського комітету комсомолу. 
За його ініціативою на факуль
теті громадських професій ін
ституту готують керівників 
гуртків .художньої самодіяль
ності, клубів інтернаціональної 
дружби, екскурсоводів. Отже, 
молоді вчителі приходять у 

школи з певними навиками по 
закласіюї роботи з учнями.

Є чому повчитися і в Чорно 
баївському раіюні Черкаської 
області. Тут при районному ко
мітеті комсомолу створили 
штаб по керівництву рухом 
«Комсомол — СІЛЬСЬКІЇ! ШКОЛІ’?, 
до складу якого входять пред
ставники районного унравлііі.ьі 
сільського господарства, райвно, 
секретарі деяких комсомоль
ських організацій. Штаб по
стійно подає методичну і прак
тичну допомогу учасникам 
руху.

У районі практикують шеф 
ство комсомольсько-молодіж
них колективів ПИД окремими 
класами, укладають договори 
на змагання між молодими ви
робничниками ти учнями. На
приклад, над десятим класом 
Христнтелівської десятирічки 
шефствують молоді виробнич
ники місцевого колгоспу. Вони 
тут часті гості па уроках, па 
виховних годинах, на тематич
них вечорах.

В урочистій обстановці про
ходить у районі й посвячення в 
піонерські вожаті. їм вручають 
комсомольські путівки, пов'я
зують галстуки, дарують квіти. 
А потім вожаті працюють за 
особистими творчими планами.

У русі «Комсомол—сільській 
школі» ще багато труднощів,

З стор

Комсомол — 
сільській школі

нерозв’язаних проблем. Райком 
ЛКСМ України подав слушну 
пропозицію, щоб у соціалісти'!' 
НИХ зобов язаніїях КОЛГОСПІІ', 
радгоспів, підприємств був, 
пункт про щрфство над шко 
лою. Вирішується й питання 
активного залучення до поза 
класної роботи вожатпх-впроб 
ничннків. Таї,, зовсім недавно 
разом зі своїми шефами уші 
багатьох шкіл провели засідав 
пя гуртків «Світлофор». «Умілі 
руки», влаштували конкурс 
«Випробуй себе», в якому зма 
галися загони, а капітанами бу 
лн вожаті-впробничники.

Організація громадськості на 
подання допомоги школі — 
одне з нелегких завдань. Тут 
потрібен контакт партійних,' 
профспілкових, господарських, 
комсомольських організацій; 
педагогічних колективів. Але 
ініціатором, душею всієї шеф
ської роботи над школою по
винен стати комсомол.

З чого 
починається 
глядач?

— Ходімо в кіно.
— Та що там цікавого!

З розмови на вулиці.
Кіноекран увійшеа у на

ше життя як повсякденне 
і звичайне диве двадцято
го віку. Він сміється, гні
вається, радіє, сумує, кри
тикує, прославляє, і цю га
му почуттів переживають 
зовсім юні, молоді І ЛІТНІ 
глядачі. В калейдоскопі 
смаків і захоплень важко 
визначити один якийсь 
спільний критерій для всіх 
шанувальників кіно, тим- 
то ми вирішили провести 
серед школярів, студентів 
і молодих робітників Кі
ровограда своєрідну кіно- 
анкету відділу інформації 
і соціологічних дослід
жень «Молодого комуна
ра». В числі інших запи
тань анкети було й таке: 
«Який з кінотеатрів твій 
улюблений?» Найпопуляр- 
нішими виявились «Мир» 
і «Комсомолець».

Дитячий кінотеатр «Мир» 
віддавна має добру славу 
серед маленьких кіногля
дачів. Уже те, що тут по
стійно діє вісім кіноклубів 
(«Підліток», «Зірочка», 
«Світлофоо» , «Юний лені
нець» та інші), які очолю
ють різні фахівці — від 
виховательки дитячого 
садка до помічника про
курора міста, свідчить 
про творчу й ділову атмо
сферу цього кінотеатру. 
До речі, ці клуби на свої 
засідання щотижня збира
ють у середньому по 
400—500 учнів різних шкіл 
нашого міста.

Дуже відрадно, що біль
шість юних глядачів «Ми
ру» у своїх анкетах поряд 
з фільмами «Золота ман
дрівка Сіндбада» і «Сьома 
мандрівка Сіндбада» на
звала кращими кіностріч
ки «Будьонівка», «Невло
вимі месники», «Фронт за 
лінією фронту», «В зоні 
особливої уваги».

Педагог - вихователька 
«Миру» Валентина Михай
лівна Субогіна в розмові 
зі мною сказала:

— Ми стараємось для 
наших юних відвідувачів 
створити святковий на
стрій, заповнити перед се
ансом годину дозвілля ці
кавими виступами, фото
виставками, вікторинами 
тощо.

— І хто вам у цьому 
допомагає?

— Міський комітет ком
сомолу, Палац піонерів, 
станція юних техніків, учні 
Кіровоградської худож
ньої школи, працівники 
бібліотеки імені А. Гайда- 
ра, дитячий сектор Пала
цу культури імені Жовтня. 
Актив у нас чималий...

Звичайно, є в цьому кі
нотеатрі й прикрі недо
гляди (застаріле фото- 

оформлення, відсутність 
буфзту), але головне в то
му, що працівники «Ми
ру» тримають міцний кон
такт із юними глядачами, 
які сюди йдуть охоче. Тут 
глядач починається з 
фойє. З живого слова.

Неприємні 
контрасти

— Коли востаннє ти 
був у кінотеатрі «Хро
ніка?»

— Два роки тому. 
З анкети.

Колись найпопулярні- 
шим у Кіровограді був кі
нотеатр «Хроніка». Зі н 
знаходився в центрі міста, 
і до нього глядачі звикли, 

МЕТАМОРФОЗА 
КІНОЕКРАНА
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як до постійно діючого 
джерела різноманітної ін
формації. Багато кірово- 
градців мало не щодня 
хоч на півгодини забігали 
з кінозал, що розгортаз 
перед ними панорамну кі
нострічку повідомлень по 
нашій країні і зарубіжних 
новин. Так було...

Нині кінотеатр «Хроні
ка» починає ранковий се
анс, на якому присутні 
два-три глядачі, що сидять 
у напівтемному залі на... 
130 місць. Удень число 
глядачів ьа кілька чоловік 
збільшується. Йдуть пре
красні фільми, екран 
схвильованим голосом до
кументальних кінозйомок 
розповідає... порожнім 
стільцям про бойові і тру
дові подвиги, далекі та 
близькі країни нашої пла
нети. Так є...

Сьогодні «Хроніка» роз
містилася в одноповерхо
вому будиночку, далеко 
від центру, по вулиці 
Уфімській, 14. Сумний па
радокс: у залі обмаль 
глядачів, а сам кінотеатр 
атакують місцеві хулігани. 
Цього року навесні вони 
умудрилися витягти з каси 
сейф і затягнути його на 
старе кладовище напроти 
«Хроніки». Бридко про це 
писати, але зайдіть у 
«Хроніку» — і вам пока
жуть ряд стільців у задніх 
рядах, покремсаних ножа
ми та бритвою.

Мабуть, дільничному ін
спекторові міліції Ленін
ського районного відділу 
внутрішніх справ, котрий 
обслуговує цю дільницю, 
і народним дружинникам 
опорного пункту № 1 за
воду «Червона зірка» тре
ба згаданий кінотеатр узя-

Запрошуємо 
до розмови

ти під суворіший конт
роль.

Ще одне. Як це не див
но. в центрі міста на рек
ламних щитах ви майже 
не побачите афіш «Хроні
ки». Щоб дізнатися, який 
фільм там іде і о котрій 
годині, потрібно їхати на 
Уфімську. Все це навіває 
вельми неприємні розду
ми. Тим більше, що ко
лись кінотеатр «Хроніка» 
був найпопулярнішим у 
нашому місті.

Ціна 
зіпсованому 
настрою

Після третього дзвін
ка вхід у кінозал забо
ронено.

Напне біля каси.
В усіх відповідях на ан

кету (близько трьохсот) на 
запитання «Який твій 
улюблений кінотеатр?» мі
ський кінотеатр імені 
Дзержинськогс не згаду
вався жодного разу. Між 
іншим, він і справді надто 
вже непривабливий. Хоча 
колись (знов-таки колись) 
тут у затишному фойє бу
ло обладнано невеличку 
симпатичну естраду, де 
завжди перед початком 
кіносеансу виступали му
зиканти, самодіяльні ар
тисти, влаштовувались ці
каві зустрічі і т. д. Тепер 
цю сцену ліквідували, і на 
ній, за словами директора 
кінотеатру «Хроніка» М. X. 
Ковпаченка, знаходиться 
склад.

До речі, коли глядач 
бере квиток за 20 хвилин 
до початку фільму, а на
дворі, скажімо, йде дощ, 
то що йому, глядачеві, ро
бити весь цей час у фойє? 
Никати з кутка в куток і 
з’їсти двадцять порцій мо
розива? Не дуже втішна 
перспектива.

Ще одне. Тут можуть 
псувати настрій кіногляда
чам не зовсім оригіналь-

ЯКА ТВОЯ ДУМКА
ПРО ТЕ, ЩО ТИ ЩОЙНО ПРОЧИТАВ?

1. Чи подобається тобі ідея створення кінозалу 
повторного фільму?

2. Варто організувати кіноклуб для дорослих 
чи ні?

3. Що тобі не до вподоби в наших кінотеатрах?
4. Чи був ти свідком неприємних випадків під 

час показу кінофільмів?
5. Чи потрібні культпоходи в кінотеатр?

ним способом. Пригадую 
такий випадок. Узяв я кви
ток з місцем напроти две
рей (і треба ж, щоб отак 
не повезло!). Зручно вмос
тився й поринув думками 
і поглядом на екран. Хви
лин через п’ять після по
чатку фільму двері відхи
лилися, хтось над моїм 
вухом дихнув горілчаним 
перегаром і пробасив:

— Друг, це який ряд?
— Ви заважаєте, — бу

ло заїкнувся я.
— Ну ти побалакай! — 

примирливо пригрозив 
незнайомець і посунув до 
передніх рядів.

За кілька хвилин якась 
молода парочка, вже нічо
го не розпитуючи, а по
чергово відтоптуючи мені 
ноги, почала настирливо 
пробиратися на сусідні си
діння. Далі двері майже 
не зачинялися. То один, то 
другий глядач у мене по
спіхом запитував:

— Який ряд?
— На якому місці ви 

сидите?
— На своємуі — не ви

тримав я і вискочив із за
лу. Настрій було зіпсова
но всього-на-всього за 25 
копійок, які я так необду
мано заплатив за квиток.

І есе ж є в цьому кіно
театрі своєрідний, поки 
що єдиний у Кіровограді, 
зал повторного фільму. 
Він має неабиякий успіх. 
Поиміром, фільм «Вій» 

тут при повному залі по
казували... 25 днів. І нічо
го дивного, адже повтор
но демонструють ті стріч
ки, які просіялись крізп 
невблаганне решето часу 
і з честю витримали бага
торічний іспитовий строк.

Але, знову ж таки, цьо
го залу зовсім не рекла
мують. Нааіть у самому 
кінотеатрі імені Дзержин
ського ви не знайдете на
пису, що голубий зал — 
зал повторного фільму. А 
жаль.

Проблеми 
кіноглядача

З усіх мистецтв для 
нас найважливішим є 
кіно.

В. 1. ЛЕНІН.
Щодня близько 65 ти

сяч жителів нашої області 
стають кіноглядачами. На
чальник управління кіно
фікації облвиконкому
Григорій Павлович Рад- 
ловський з гордістю каже:

— Наша аудиторія най- 
численніша. І це зобов’я
зує працівників кінопрока
ту жити не тільки сьогод
нішнім, а й перспективним 
завтрашнім днем. Ми по
винні задовольняти потре
би наших глядачів як у 
містах, так і в найвіддале- 
ніших селах.

— Чи існує проблема кі
ноглядача? — цікавлюсь у 
нього.

— Так. Особливо сіль
ського. Скажімо, трудів
ники тваринницьких ферм 
працюють у такі години, 
коли немає змоги відвіду
вати кінотеатри. Отже, ми 
вирішили спеціально для 
них обладнати кіноуста
новки безпосередньо в 
будинках тваринників. 
Перші кроки в цьому на
прямі вже зроблено. Сьо
годні в області діє 50 та
ких кіноустановок.

— Подібні заходи і в Кі
ровограді проводите?

— Безумовно. Напри
клад, щодо проблеми 
юного глядача (є й така), 
то можу сказати, що нині 
успішно діють шкільні кі
нотеатри з десятирічках 
№№ 16, 19, II. Працюють 

вони як філіали «Миру» і 
«Комсомольця». Став по- 
популярним кінотеатр, 
який ми обладнали на те- 
оиторії обласної лікарні.

— Отже, проблеми кіно
глядача успішно розз'я- 
зуються?

— Не зовсім. У нас іще 
не вистачає приміщень.

— Ми намагалися до 
мовитись із директорами 
міських Палаців культури, 
щоб у вихідні дні дозво
лили нам показувати філь
ми в їхніх залах, але зго
ди так і не дійшли.

— Григорію Павловичу, 
ну а як же бути з «Хроні
кою»? /-

— Це — болюче питан
ня. Будемо шукати для 
цього кінотеатру кінозал 
у центрі міста, але це 
справа майбутнього. А от 
сьогодні, як не прикро, 
ми ніяк не можемо знайти 
спільну мову з міським 
лекторієм, де можна б/по 
б удень демонструвати 
документально - хроні
кальні стрічки. Іобто тоді, 
коли зал вільний.

— У районі Черемушок, 
автовокзалу, вулиць Боч
кова, Комарова та інших 
діє лише один невеличкий 
кінотеатр — «Вогник». Чи 
може такий багатонаселе- 
ний район «обігріти» та
кий «вогник»?

— Слушні і запитання, і 
зауваження. У згаданому 
районі вже почалися буді
вельні роботи на місці 
майбутнього чудового кі
нотеатру. З просторим 
фойє, прекрасним кіноза
лом, словом, це буде най
кращий кінотеатр у нашР 
області...

Коли ми заходимо в за
темнений кінозал, коли 
радіємо і хвилюємося ра
зом з героями кіностріч
ки, захоплюємося грою 
акторів і постановкою ре 
жисерів, давайте хоч на 
якусь мить із вдячністю 
згадаємо скромних тру
дівників кінофікації, лю
дей непомітної, але такої 
важливої професії. Ска
жемо їм щире спасибі.

, В. ГОНЧАРЕНКО...
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ЧОТИРИ 
монологи

* # *
Мені в житті ще змалечку везе, 
Моя судьба не бавіпься зі мною — 
Вгрузаю по коліна в чорнозем 
За кожною своєю борозною.
Іду напружено, отак па бій 
Ішли червонозоряні пілотки.__
І ти мені, насущний хлібе мій, 
У всі часи однаково солодкий/

МІРА ЧАСУ

Непомітно час минає, швидко, 
Так, як підростає деревце, 
І на скронях біла павутинка 
Кожен день нагадує про це. 
Відганяю смуток і досаду 
Літ минулих — наболілих ран, 
Зранку йду до молодого саду 
З дідуганом білим, як туман. 
Вчусь у нього вміння цінувати 
Кожну хвилю в зореносній млі. 
Вчусь дерева юні відгортати 
І дивуюсь щедрості землі. 
Буду час я мірять не роками 
1 не зморшками, не сивиною... 
Вимірятиму ного садками 
На землі, посадженими мною. 1

ОПТИМІСТИЧНЕ

Мощу собі місяць під голову,
А в сни насипаю зірок.
Встаю опівночі від дзвоника, 
Що синьо дзвенить у траЕі, 
Сідлаю свого Горбоконика — 
Світи відкриваю нові.
Доріг нам ще мірять та мірять, 
Неторкану м’яти траву.
І тільки невдахи не вірять, 
Що так воно є. Наяву.

ОТ 8 ВСЕ

От і все, моя кохана,
От і все.
Може, згадку тільки вітер
Принесе,
Коли хмари, дощ із неба —»
На село..
І,.вважай, мене у тебе
Не було.
Н'с було снігів па стрісі,
Не мело,
Не було грибів у лісі,
Не було.
Не було НІ СЛІЗ, НІ ВТІХ ж
Пі тепла.
Просто — юність, як для сміху,
Прогула
Розпашілими громами
Над селом.

1 1 кохання поміж нами
Не було.
Тільки плинув непомітно
Сірий час... 4

................................. ..... ■ . »«.»>•
Чом же донька пильно дивиться
На пас?

Анатолій КРИМСЬКИЙ.
с. Володимирівна 
Кіровоградського району.

ВЕЛИКОЮ ПОПУЛЯРНІСТЮ В ХАРКІВСЬКИХ ХЛОПЧИКІВ І ДІВЧАТОК КОРИСТУЮ- ■ 
ТЬСЯ СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНІ СЕКЦІЇ І КЛУБИ МІСЬКОГО ПАЛАЦУ ПІОНЕРІВ ТД І 
ШКОЛЯРІВ ІМЕНІ II. ПОСТИШЕВА. ЮНІ СПОРТСМЕНИ УСПІШНО ВИСТУПАЮТЬ НА 
РІЗНИХ ЗМАГАННЯХ.

НА ЗНІМКУ: ЧЕМПІОНИ ХАРКОВА — МОТОЦИКЛІСТИ МІСЬКОГО ПАЛАЦУ ЛІОНЕ- > 
РІВ І ШКОЛЯРІВ.

Фото М. ТУРА. (Фотохроніка РАТАУ).

Q Еврика
г»

Вкладаюсь на белебні голому 
В прозорий ясний вечорок.

МОЇ СЛОВА— 
МОЄ СУМЛІННЯ

* * :«С
Приемлю дощ родючу землю 
J дві осідлані приємлю.
Того приємно, то в путі, 
Приємлю полум’я в житті.
Та не приємлю диму, тління.

- ----- —« — - g/J ЧИ

ЗАВІТАЙ ДО МЕНЕ..,

Завітай до мене, радість, 
Я прошу УКЛІННО.
Ти в моєму листопаді ■
Дорога іі хвилинна.
Сколихни мене, жадана,
Глий снаги у груди:
Мушу слово світлогранне 
Відточити людям.
Та ще хочу заспівати
Пісню солов’їну...
Не минай моєї х-тгя,
Радосте осіння!

ДО ОБРІЮ

Я і ти...
Я і ти — 
Кровні. 
Дум, і мрій, 

] надій
Повні.

Он гора 
Підпнра 
Небо.
1 туди •'* 
Нам дійти 
Треба.

* *

Коли в очах твоїх — дитинність
І піжно-голуба весіпвість,
Коли ти, сонячна й натхненна,
З довір’ям дившнея па мене, -—
Тоді закови смутку рву
] поглядом твоїм живу.

Роман ПОПОВИЧ.

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ
ТОМСЬКОГО КОМСОМОЛУ

Понад 2200 загонів, що 
об єднали близько 50 ти
сяч томських иомсоу.оль- 
ців і піонерів, пройшли 
минулого літа маршрута
ми бойової і трудової 
слави своїх земляків. Ба
гато з експонатів, зібра
них ними, поміщено в му
зеї історії комсомолу об
ласті, який відкрився в 
Томську. Він розмістився с

будинку по вулиці Карпа 
Маркса, де в двадцятих 
роках розміщався губерн
ський комітет РКСМ.

На стендах — облікова 
картка одного з перших 
томських комсомольців 
М. Міліметьєва і комсо
мольський квиток М. Пет
рова, пробитий осколками 
ворожого снаряда. А по
руч — копія «срібного

костиля», вбитого в остан
ню ланку залізниці Асіно- 
БІлий Яр, оголошеної 
ударною комсомольською 
будовою. Вона зв’язала 
багатющі лісові райони 
області з Транссибірською 
магістраллю.

Реліквії, знайдені черво
ними слідопитами, попов
нили також десять народ
них і сорок шкільних му
зеїв області.

А. РУСЬКИЙ, 
кор. ТАРС.

Томськ.

О АЗ на три роки в Кара- 
пурських лісах, що 

розкинулися за шістдесят 
кілометрів від міста Май
сура в півдснношдійсько- 
му штаті Карна гака, про
водять облаву па диких 
слонів, або «кхедду», як її 
тут називають.

У Карнатапі живе по
над дві тисячі слонів. Та 
лісові масиви тут. як і 
повсюди в Індії, поступо
во скорочуються а пло
ща оброблюваних земель 
збільшується. Сильним і 
могутнім тваринам стає су
тужно. В шуканні корму 
воші часто роблять набіги 
па рисові поля і плантації 
цукрової тростини, зав
даючи великої шкоди сіль
ському господарству. Тим- 
то місцеві власті періо
дично проводять «кхсд- 
ду» — операцію «дикий 
слон», під час якої від- 
ловлюють до ста тварин.

Крім того, тутешні сло
ни вважаються пайснльні- 
шими і найвитривалішіїми 
в Індії. Па них завжди ве
ликий попит. Особлива по
треба в них відчувається 
на лісозаготівлях, де слух
няні й розумні тварини •— 
незамінні помічнику лю
дини.

До великої «кхедди» го
туються заздалегідь. У пу 
беруть участь понад тися
чу досвідчених нагоничів. 
При ловлі слона вирішу
ють витримка і відвага. З 
дикими слонами жарти по-

гані. Неповоротка на пер
ший погляд тварина здат
на розвивати велику швид
кість і розлючена може 
погубити не одну людину.

Знай ги тварин у диких, 
непрохідних джунглях не 
так уже й просто. Тому 
спершу посилають уперед 
слідопитів. Виявивши ста
до, воші подають знак по
гоничам. і ті. групами по 
три чоловіка на відстані 
двадцяти метрів один від 
ОДНОГО, бСЗШУМіІО оточу
ють слонів. І раптом тишу 
лісу наповнює оглушли
вий гуркіт барабанів, гон
гів, тріскачок, пустих бля
шок. по яких щосили б’ють 
бамбукогшми палицями. 
Одночасно навколо стада 
здіймаються тривожні 
клуби чорного диму від 
багать. Але з одного боку 
немає пі вогню, пі диму, їй 
оглушливих звуків. Зляка
ні тварини в паніці кидаю
ться в цей бік. але там 
заздалегідь підготовлено 
пастку. Диких слонів ото
чують їхні вже приручені 
родичі, на спинах яких си
дять погоничі з гострим)’, 
гаками в руках. Тварин 
відтісняють до вузьких во
ріт у загоні з товстих, у 
два сбхватн колод. Штов
хаючись і трублячи, об.ит-’ 
раючи, до крові боки, сло- 
пи вловлюються в пастку, 
і за ними зразу ж опус
каються ковані грати.

Потім починається «дру
гий етап операції «дикий

слон». При світлі факелів 
полонеників невеликими 
групами вимашоюіь із за
гону на огороджену пло
щадку. Як тільки сюди 
потравить шість—вісім тва
рин, грати опускаються 
вниз Приручені слони з 
погоничами, що важно си
дять на них. крок за кро
ком відтісняють лісових 
пришстьііів V КУТОК, де во
ни не можуть навіть пово
рухнутися. 11а шию кож
ному накидають товсту ні« 
рьовочиу петлю та обв’я
зують її кінцями живіт і 
ноги. Потім «дикуна» під 
пильним ескортом «одо
машнених» слонів відво
дять V «школу», де від 
ТРЬОХ до шести місяців 
його вчать розуміти і вико
пувати різні команди.

З кожним разом у «кхсд- 
діх бере участь усе більше 
глядачів. І цс не випадно4 
во. Недалеко той час, ко
ли захоплююче видовище 
ВІДЛОВУ диких слонів У 
Кара пурських джунглях 
відійде в минуло. На місці 
джунглів буде збудовано 
величезне водоймище, яке 
принесе довгождану во
логу па селянські поля 
Карпзтакн._А діжі слони 
перекочують у заповідни
ки Майсурського плато 
Банліпура і Нагархола.

І. КОЛГАНОВ, 
кор. ТАРС.

Делі.

ПОНЕДІЛОК-
П ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
•- «Час». 8.40 — Гімнастика. 
0.00 — Фільм-концерт «Ус
мішки Артеку». 9.30 — Теле
фільм «Не буду гангстером, 
.чюба!і> 10.40 — «Очевидне—

кбнмовірпе». По закінченні
— новини. 14.30 — Новини.
14.50 — «Сільські будні». 
15.40 —- «Поезія О. ІІро-
коф’єва». 10.10 — «Спорт
клуб». 17.20 — Концепт бу
рятського ансамблю пісні і 
танцю «Байкал», 17.50 — 
«Рік третій — рік ударний». 
18.35 — «Хочу все знати», 
18.45 — «Сьогодні у світі». 
19.00 — Мімснародпі змаган
ня з фігурного катання на 
гриз газети «Нувель де Моє
му». Показові виступи. 21.00
— «Час». 21.35 — Фільм-кон- 
перт. 22.25 — Р. Щедрії). 
Симфонія № 1. По закінчен
ні — «Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00 
— К. т. Новини. 10.20 — К. т.

До 50-річчя Шевченківської 
МТС. 10.55 — Концерт. 11.05
— «Доброго вам здоров’я».
11.40 — К. т. «Шкільний ск
рап». Російська література. 
9 клас. 12.10 — Для малят. 
«Срібний дзвіночок». 12.30— 
Фільм «Дерево без корівня». 
17.U0 — «Комуністи сімдеся
тих». 17.30 — Телефільм
«Діти». 18.00 — К. г. «З піс
нею в серці». Чоловічий во
кальний ансамбль Новомпр- 
городського Будинку кулі,ту- 
рн. 18.30 — К. т Док. фільм 
«Спадкоємці». 19.00 — К. т. 
«Актуальна камера». 19.30— 
К. т. Болгарські ритми. 20.35
— К. т. «В ім’я людини». 
Виступ секретаря Укпппоф- 
радп І. І. Гладкого. 20.45 —

«Па добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Телефільм 
«Тут мій дім». По закінчен
ні — к. т. Новини.

ВІВТОРОК-

12 ГРУДНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «Час». 8.40 — Гімнастика. 
9.00 — «Спортклуб». 10.10— 
Телефільм «Тон несхожі 
дні». 11.25 — «Разом .з то
бою, комсомоле!» Концерт. 
Ио закінченні — новини. 
14.30 — Новини. 14.50 — 
Док. фільми. 15.45 — «Сто
рінки історії», 16.15—«Наш

сад». 16.45 — «Від 14 до 13». 
17.15 — Концерт кёглерного 
ансамблю «Кантабіле.». .17.45
— «Резерви іиатовців». 18.30
— «У. кожному малюнку — 
сонце». 18.45 — «Сьогодні у 
світі», 19.00 — «Сцена з.ба
лету А. Адане «ІКізель». 
19.10—«Життя науки». 19,40
— Фільм «Червоне яблуко». 
21.00 — «Чае». 21'35 — Док. 
телефільм про Наркологічні 
пункти. 22.05 — «Фестивалі, 
нонуурсн, концерти». По за
кінченні—«Сьогодні у світі».

ДРУГ/і ПРОГРАМА 10.00 
— К. т Новини. 10.15 — К.’т, 
-Пісня па конкурс». 11.20 — 
Дот; фільм. 11.40 — «Шкіль
ний скрап» Фізика для уч
нів 7 класу. 12.10 — Для яа-

лят. «Срібний дзвіночок». 
12.30 — Телефільм. «Пере« 
ходимо до любові». 17.05 —• 
«За-економію та бережли- 
вість». (Пошук резервів Іій 
Дніпропетровському шинно
му заводі). 17.20 — Теле
фільм «Солдатеня». 13.00 — 
Коннерт 18.30 — Тслсфільтд 
«Вибір». 19.00 — И. т. «Ак
туальна камера». 19.30
К. т «Робітник — ім’я гор
де». Виступ бригадира мон
тажників депутата Верхов
ної Ради УРСР Героя Соціа
лістичної Пряні В М. Забо
лотного. 19.45 — К. т. Р. Ваг« 
вер. «Тангейзер». Висташъ 
20.45 — «На добраніч, дітяіг 
21.00 — «Час.». 21.35 — Про
довження вистави «Тангей
зер». В перерві — новини.
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316050, ГСП. Кіровограді, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря га відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій’ 
сьиово-пзтріотиччого аиховання та спорту — 2-46-87.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м Кіровоград, еул. Глінки, 2.

ПОГОДА
Сі.отоднІ вдень передбачається мінлива хмар

ність, місцями невеликий сніг. Вітер північно-за
хідний. 3—8 метрів на секунду. Температура по
вітря 5—10, ио місту 7—9 градусів морозу.

10—11 грудня — хмарно з проясненням. місця
ми пспелнкиіі сніг. Вітер змінних напрямів, 3—7 
метрів на секунду. Температура повітря вночі 
12—17, вдень 5—10 градусів морозу.
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