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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Пленум обкому ЛКСМ України
Вчора відбувся пленум Кіровоградського обкому комсо

молу, який розглянув питання «Про завдання комітетів ком
сомолу області, що випливають з рішень листопадового 
|1978 року] Пленуму ЦК КПРС, виступу на ньому Генераль
ного секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Еерховної Ради 
СРСР Л. і. Брежнева, постанов пленумів ЦК ВЛКСМ і ЦК 
ЛКСМ України з цього питанням.

З доповіддю на пленумі виступив перший секретар обко
му комсомолу Олексій Скічно.

В обговоренні доповіді взяли участь: перший секретар 
Кіровоградського міськкому комсомолу Я. Бондар, слюсар 
Олександрівської райсільгосптехнікц В. Мільченио, перший 
секретар Долинського райкому комсомолу Т. Нелень, дояр 
колгоспу імені XX з’їзду КПРС Бобринецького району В. Мі- 
щенко, перший секретар Віпьшанського райкому комсомолу 
В. Гончаренко, перший секретар Олександрійського міськко
му комсомолу Г. Штетя, перший секретар Новомиргород- 

ського райкому комсомолу А. Скляренко та інші.
У розглянутому питанні пленум прийняв постанову.
У роботі пленуму взяв участь заступник завідуючого відді

лом організаційно-партійної роботи обкому Компартії Ук
раїни В. І. Мясняннін.

(Див. 2-у стор.).
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ЦЕИТМЯЬНОГО КОМІТЕТ! ВСЕСОЮЗНОЇ ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ
10 ВСІХ МОЛОДИХ ВИБОРЦІВ

Комсомольці і комсо- 
ч^олки, юнаки і дівчата!

Молоді громадяни Краї
ни Рад!

Весь наш народ готує
ться до знаменної події: 
виборів до найвищого ор
гану державної влади — 
Верховної Ради СРСР.

Глибокий відгук у сер
цях радянських людей, у 
серцях комсомольців,
юнаків і дівчат знайшло 
Звернення Центрального 
Комітету Комуністичної 
партії Радянського Союзу 
до всіх виборців, грома
дян Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік. 
Звернення ЦК КПРС прой
няте безустанною турбо
тою ленінської партії про 
дальше процвітання нашої 
Вітчизни, зміцнення її 
/міжнародного авторитету, 
з новою силою розкриває 
справді гуманістичний ха
рактер і демократизм су
спільства розвинутого со- 

Хьіалізму, радянського спо- 
'■‘мз б у життя. Велику ра

дість і гордість виклика
ють у молодого покоління 
високі рубежі, досягнуті 
радянським народом у 
економічному і соціаль
ному будівництві під ке
рівництвом Комуністичної 
партії.

Висока оцінка,- дана Ле
нінському комсомолові, 
радянській молоді у Звер
ненні Центрального Комі
тету. окриляє юність Краї
ни Рад, надихає на нові 
трудові перемоги в ім’я 
комунізму.

Комсомольці, вся радян
ська молодь гаряче схва
люють і одностайно під
тримують мудру внутріш
ню і зовнішню політику 
рідної Комуністичної пар
тії, висловлюють синів- 

/Айчу вдячність Централь- 
їтому Комітетові КПРС, 
Політбюро ЦК на чолі з 
вірним ленінцем, видат
ним політичним і держав
ним діячем товаришем 
Леонідом Іллічем Боежнє- 

вим за постійну турботу 
про зміцнення могутності 
нашої Батьківщини, підви
щення добробуту народу, 
зміцнення миру на землі. 
На нові героїчні звершен
ня кличуть кожного ком
сомольця, юнака і дівчину 
привітання Центрального 
Комітету КПРС XVIII з'їз
дові ВЛКСМ і у зв’язку з 
60-річчям Ленінського 
комсомолу, батьківські 
слова товариша Леоніда 
Ілліча Брежнєва, висока 
нагорода партії — Пам’ят
ний Чєрєоний прапор ЦК 
КПРС.

Велике щастя і велика 
відповідальність бути гро
мадянином Батьківщини 
Жовтня — Країни Рад, яка 
будує комунізм, бути при
четним до історичних 
звершень партії і народу.

Радянській молоді бага
то дано—можливість пра
цювати, вчитися, будувати 
світле майбутнє. Наше 
юнацтео вступає в життя, 
маючи виняткові можли
вості для гармонійного 
розвитку особи, ЕСебІЧНО- 
го зростаьня, будівничої 
творчої діяльності.

Ленінська турбота пар
тії про молодь знайшла 
яскраве втілення в новій 
Конституції СРСР. Широкі 
горизонти відкрито для 
ще більш активної участі 
молоді к управлінні спра
вами суспільства, в кому
ністичному будівництві. 
ВЛКСМ поряд з іншими 
громадськими організа
ціями надано право зако
нодавчої ініціативи. Сьо
годні понад 720 тисяч 
юнаків і дівчат представ
ляють молодь країни в 
органах Радянської влади.

Молоде покоління тісно 
згуртувало свої ряди на
вколо рідної Комуністич
ної партії, партії Леніна. 
Яскраво горить у серцях 
юнацтва чистий вогонь 
революційного патріотиз
му, рішимість примножи
ти успіхи V великій справі 

побудови новою суспіль
ства! Юнацтво країни має 
неоціненну спадщину — 
чудові традиції Комуніс
тичної партії, радянського 
народу. Під керівництвом 

-партії комсомол учиться 
сам і вчить молодь по-ле- 
нінському жити і працю
вати, гідно продовжувати 
справу старших поколінь, 
боротися за торжество 
комуністичних ідеалів. Для 
кожної молодої людини 
справді мудрими підруч
никами життя є книги 
Леоніда Ілліча Брежнєва 
«Мала земля», «Відрод
ження», «Цілина».

Сьогодні Ленінський 
комсомол, як і весь оа- 
дянський народ, наполег
ливо працює над виконан
ням рішень історичного 
XXV з'їзду КПРС, липне
вого і листопадового 
(1978 р.) Пленумів Цент
рального Комітету. У від
повідь на заклик партії 
комсомольці і молодь ак
тивно включились у все
народне соціалістичне 
змагання за виконання і 
перевиконання планів чет
вертого року і десятої 
п’ятирічки в цілому. Мо
лоді трудівники борються 
за підвищення ефектив
ності суспільного ви
робництва, відмінну якість 
роботи, економію та бе
режливість.

Молоді будівники все
союзних ударних комсо
мольських будов, пока
зуючи зразки трудового 
героїзму, добиваються 
своєчасного і достроково
го введення в експлуата
цію споруджуваних об’єк
тів.

Молоді трудівники села 
прагнуть внести гідний 
особистий вклад у підви
щення культури земле- 
рсбсі ва і врожайності 
всіх сільськогосподар
ських культур, у збільшен
ня виробництва тварин
ницької продукції, по-бо
йовому беруть участь у 
ООЗВИТК-«/ Неиоою5См'я

Молоді вчені, спеціаліс
ти народного господар
ства беруть активну участь 
у розв’язанні актуальних 
завдань прискорення на
уково-технічного прогре
су, впровадження у вироб
ництво найновіших досяг
нень науки, техніки і пе
редового досвіду.

Творча молодь присвя
чує свій талант і натхнен
ня героїчним звершенням 
нашого народу.

Молоді воїни безустан
но вдосконалюють бойо
ву і політичну підготовку, 
пильно стоять на варті ве
ликих завоювань соціа
лізму.

Учні і студенти наполег- 
лиео оволодівають знан
нями, готуються стати в 
ряди робітничою класу, 
колгоспного селянства і 
народної інтелігенції.

Тридцятивосьмимільйон- 
ний Ленінський комсомол 
розгорнув патріотичний 
рух «П'ятирічці ефектив
ності і якості — ентузіазм 
і творчість молодих!» На 
честь 110-ї річниці з д-я 
народження В. 1. Леніна 
шириться змагання за 
право бути сфотографо
ваними біля Пам’ятного 
Червоного прапора ЦК 
КПРС у Ленінському ме
моріалі на батьківщині 
еождя революції, повсюд
но еєдється підготовка до 
Всесоюзної ленінсько“ по- 
вірки.

З кожним роком зро
стає роль Ленінського 
комсомолу як активного 
помічника партії на всіх 
ділянках комуністичного 
будівництва, у вихованні 
молоді в' дусі комуністич
ної ідейності, радянсько
го патріотизму, пролетар
ського інтернаціоналізму, 
високої організованості і 
дисципліни, моральної 
чистоти, активної життєвої 
позиції, непримиренності 
до буржуазної ідеології і 
моралі.

Комсомольці, юнаки і 
дівчата нашої країни, вір

ні принципам пролетар
ського інтернаціоналізму, 
і далі зміцнюватимуть узи 
дружби і співробітництва 
з молоддю братніх країн 
соціалізму, солідарність з 
усіма борцями проти ім
періалізму, колоніалізму 
і неоколоніалізму, проти 
реакції і фашизму, за мир 
та безпеку народів, за 
національну незалежність 
і соціальний прогрес.

Нинішня виборча кам
панія проходить в обста
новці величезного полі
тичного і трудового під
несення радянського на
роду — повновладного 
господаря коаїни. Учасни
ки передвиборних зборів 
назвали першими канди
датами в депутати Верхов
ної Ради СРСР керівників 
Комуністичної пертії і Ра
дянської держави. Це з 
новою силою свідчить про 
глибоку вдячність народ
них /лас рідній партії, га
ряче схвалення ц внутріш
ньої і зовнішньої полі
тики.

Серед кандидатів у де
путати—кращі сини і доч
ки народу, в тому числі 
комсомольці, молоді ге
рої праці, активні учасни
ки політичного і громад
ського життя. Кандидати 
народу уособлюють нероз
ривну єдність робітників, 
селян і народної інтелі
генції, братерство всіх на
цій і народностей країни, 
спадкоємність поколінь 
радянських людей.

Молоді виборці!
4 березня 1979 року ви 

маєте виконати високий 
громадянський обов’язок: 
взяти участь у виборах до 
Верховної Ради СРСР* Ви
бори в нашій країні — це 
свято для есього радян
ського народу. Вено особ
ливо буде пам’ятним для 
тих. хто вперше прийде до 
виборчих урн. Централь
ний Комітет БЛКСМ за
кликає вас у день виборів 
одностайно віддати сеої 

голоси за кандидатів 
непорушного блоку кому
ністів і безпартійних — 
кращих представників ге
роїчного радянського на
роду!

Обираючи депутатів 
Еерховної Ради СРСР, ми 
віддамо свої голоси:

за дальше процвітанню 
нашої любимої Вітчиз
ни — Батьнівщини Жовт
ня, яка першою в світі 
побудувала розвинутий 
соціалізм;

за Комуністичну партію 
Радянського Союзу — ке
рівну і спрямовуючу силу 
радянського суспільства і 
її бойовий штаб — ленін
ський Центральний Комі
тет;

за розвиток соціалістич
ної загальнонародної дер
жави. радянської демо
кратії. за зміцнення бра
терської дружби і розквіт 
усіх націй і народностей 
Союзу Радянських Соціа
лістичних .Республік;

за ленінський зовніш
ньополітичний курс КПРС 
і Радянської держави, за 
зміцнення миру та безпе
ки народів.

Центральний Комітет 
БЛКСМ висловлює тверду 
впевненість, що комсо
мольці, всі юнаки і дівча
та країни ознаменують 
вибори до Еерховної Ра
ди С₽СР новими успіхами 
в праці, навчанні, військо
вій службі, громадсько- 
політичній діяльності, 
зроблять усе для тою, 
щоб 1979 рік став роком 
ударної праці!

Хай жиеє наша Батьків
щина — Союз Радянських 
Соціалістичних Республік:

Хай живуть Ради народ
них депутатів?

Хай живе Комуністична 
партія Радянського Сою
зу — випробуваний аван
гард робітничого класу, 
всього радянського наро
ду, натхненник і організа
тор наших великих пере
мог!

Центральний Комітет Всесоюзної Ленінсьної Комуністичної Спілий М олоді

ЗУСТРІЧІ З ВИБОРЦЯМИ
Палац культури залізнич

ників м. Знам’янки. Тут ви- 
Уюрці Знам’янського вибор
чого округу N2 481 по ви- 

Союзу Вер
ховної Ради СРСР зібралися 
для зустрічі з кандидатом 
у депутати — першим сек
ретарем обкому Компартії 
України Михайлом Митро
фановичем Кобиличаком. 
Голова колгоспу імені Ле
ніна Знам’янського району 
В. М. Гуртовий — довірена 
особа кандидата у депута- 

розповіи присутнім 

біографію М. М. Кобильча- 
ка і закликав усіх виборців 
округу одностайно віддати 
свої голоси за кандидатів 
монолітного блоку кому
ністів і безпартійних.

Сердечно сприйняли учас
ники зустрічі виступ М. М. 
Кобильчака, який тепло дя
кував усім колективам, що 
висунули і підтримали його 
кандидатуру в депутати 
Верховної Ради СРСР, і за
певнив, що віддасть усі си
пи служінню партії і наро
ду. Воеіи дали нанази кан

дидатові у депутати і висло
вили впевненість у тому, що 
він з честю виправдає висо
ке ДОЕІр’я виборців.

* * *
Виборці Кіровоградсько

го виборчого округу № 473 
по виборах до Ради Союзу 
Верховної Ради СРСР зу
стрілися зі своїм кандида
том у депутати — бригади
ром формувальників захо
ду «Червона зірка» Віта
лієм Івановичем Гетьман
цем.

У святково прикрашеному 

залі Бобринецького- район
ного Будинку культури, де 
проходила зустріч, зібрали
ся представники трудових 
колективів і громадськості 
району Довірена особа 
кандидата в депутати — по
мічник бригадира трактор
ної бригади радгоспу «Чер
воний землероб» В. І. Кири- 
лов розповів присутнім про 
життєвий і трудовий шлях 
В. І. Гетьманця, закликав 
виборців одностайно відда
ти свої голоси в день вибо
рів за вірних синів і дочок 
БАТЬКІВЩИНИ.

У своїй промові на зустрі
чі Віталій Іванович Гетьма
нець висловив сердечну 

вдячність за висунення його 
кандидатом у депутати Вер
ховної Ради СРСР, запев
нив, що з честю виправдає 
високе довір’я виборців, 
вірно служитиме справі ле
нінської партії, народу.

* * *
У приміщенні Добрсве- 

г.ичиівськогс районного бу
динку культури відбулася 
зустріч кандидата у де
путати Ради Союзу Верхов
ної Ради СРСР доярки 
колгоспу імені Ульянова 
Гопоеанівського району Лю
бові Григорівни Ліеітчук з 
виборцями ДобрСБЄЛИЧКІИ- 
сьного виборчого округу 
№ 480.

У залі зібрались пред
ставники трудових колекти
вів і громадськості Добрс- 
вепмчківськсго, НоБоукра- 
їнсьного, Нсвсархангепь- 
ського та Віпьшанського ра
йонів. Зустріч відкриє пер
ший секретар Доброве пм«- 
ніеського райкому Компар
тії України А М. МоЕчан.

Довірена особа — маши
ніст локомотивного депо 
станції Помічна М. Г. Тка
ченко розповів про життє
вий і трудовий шлях Любо
ві Григорівни Лівіти?«, яку 
виборці округу одноголос
но назвали своїм кандида
том у депутати найвищого 
органу державної влади.
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УДАРНУ ПРАЦЮ 
І ПОШУК МОЛОДИХ!

П'ЯТИРІЧЦІ

З ДОПОВІДІ ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ ОБКОМУ КОМСОМОЛУ О. СКІПКА 
- РОКУ

За час, що минув від 
листопадового (1978 р) 
Пленуму ЦК КПРС, мо
лодь Країни Рад вписала 
в історію будівництва ко
мунізму нові яскраві сто
рінки трудового подвигу, 
відданості справі партії і 
народу. Компасом дії ста
ла для юнаків і дівчат гли
бока й змістовна промова 
на Пленумі Генерального 
секретаря ЦК КПРС, І о- 
лови Президії Верховної 
Ради СРСР товариша Л. і. 
Брежнєва, який всебічно 
розкрив досягнення ра
дянського народу в усіх 
галузях господарського й 
культурного будівництва, 
проаналізував виконання 
народногосподарс ь к и х 
планів десятої п'ятирічки. 
Ми є свідками того, що 
протягом минулих трьох 
років наша країна досяг
ла суттєвих зрушень на 
всіх напрямах економіч
ного й соціального роз
витку. План 1979 року — 
ще одна важлива ланка в 
реалізації рішень XXV 
з’їзду КПРС, програми 
підвищення народного 
добробуту.

Виступ Леоніда Ілліча 
на Пленумі орієнтує нас 
самокритично оцінювати 
результати своєї праці, 
націлює на посилення бо
ротьби за підвищення 
продуктивності праці і 
якості продукції, за при
скорення науково-техніч
ного прогресу, економію 
матеріалів, енергетичних і 
трудових ресурсів.

Виходячи з цих вимог, 
нинішній пленум обкому 
комсомолу поставив за 
мету конкретніше визна
чити точки прикладання 
зусиль юнаків і дівчат Кі- 
ровоградщини.

«Час, уперед!» 
девіз діяльності 
вих виробничих 
віз. Швидше і

>9 ■ • ■

/ НА ПЛЕНУМІ
Обком комсомолу схва

лив ці ініціативи і реко
мендував підтримати їх 
на місцях.

Водночас доповідач за
гострив увагу комсомоль
ського активу на недолі
ках в організації і веденні 
соціалістичного змагання. 
На жаль, іще значна час
тина молодих робітників, 
особливо новачків, чима
ло молодіжних бригад з 
місяця в місяць не вико
нують планів і соціаліс
тичних зобов язань. Таке 
становище,’ зокрема, на 
будівницгаї, де випускни
кам профтехучилищ не 
створюють належних умов 
праці, не забезпечують їх 
вчасно будівельними ма
теріалами, спецодягом, 
необхідним інструментом. 
Зокрема, це стосується 
комсомольської організа
ції комбінату «Кіровоград- 
важбуд», яка має пред
метно вирішувати всі пи
тання, зв’язані з будів
ництвом, боротися з недо
ліками в організації праці 
робітничої зміни.

Кровна справа коміте
тів комсомолу підпри
ємств, будов, транспорту, 
сфери обслуговування, 
колгоспів і радгоспів — 
постійно добиватися висо
кої трудової 
юнаків і дівчат,

активності 
виховува-
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головних напрямів є за
кріплення молоді на селі. 
Важливе завдання тут ни
ні — підготовка механіза
торських кадрів, адже 
саме їм належить вирі
шальна роль у реалізації 
завдань підвищення ефек
тивності сільськогоспо
дарського виробництва. 
Іим-то ми повинні попов
нити механізаторські сім і 
кожного господарства не 
менш як 10—12 тракто
ристами і комбайнерами, 
4—6 водіями автомобілів.

У планах дальшого роз
витку тваринництва Кіро
воградщини на 1979 рік 
передбачено на 4 з лиш
ком мільйони тонн збіль
шити виробництво моло
ка. Область повинна одер
жати 196 тисяч тонн м'яса, 
від кожної корови — 2615 
кілограмів молока, довес
ти середньодобові при
рости на відгодівлі вели
кої рогатої худоби до 
660 грамів, свиней — до 
400. Завдання напружені, 
відповідальні. Тому для 
комітетів комсомолу ло
зунг ./«Тваринництво — 
ударна справа комсомо
лу!» повинен стати про
грамним у закріпленні 
юнаків і дівчат на фермах, 
у поліпшенні організатор
ської і виховної роботи 
серед молоді, створенні

Нинішній рік насичений 
подіями великої політич
ної ваги. Вперше після 
прийняття нової Консти
туції СРСР у країні відбу
дуться вибори до Верхов
ної Ради СРСР. 1979-й по
чався святкуванням вели
кого ювілею — 325-річчя 
возз'єднання України з 
Росією. 26 червня юнь 
республіки відзначатиме 
бО-річчя комсомолу 
раїни. У зв’язку з 
зростають вимоги до 
мітетів комсомолу в 
таннях поліпшення 
логічної роботи, 
сом в організації 
моиьського політнавчання, 
проведення 
заліку у нас 
недоліків.
констатувати 
малізму і з складанні 
виконанні особистих комп
лексних планів «Учимося 
комунізму, будуємо ко
мунізм», у проведенні 
громадсько-політичної ате
стації. Це стосується на
самперед комсомольських 
організацій Устинізського, 
Голованівського районів, 
міста Олександрії. В ком
сомольських організаціях 
колгоспу імені Енгельса, 
райспоживспілки Новоар- 
хангельського району гро
мадсько-політичної 
стації

Ук-
цим
ко-
пи- 

ідео- 
1 им ча- 
комсо-

Ленінського 
іще чимало 
Доводиться 

факти фор
та

ате-
взагалі не проводи-

школяр, учень чи студент. 
Справжню школу вихо
вання комуністичного став
лення до праці проходять 
юнаки і дівчата в студент
ських будівельних заго
нах. Комітети комсомолу 
протягом останніх років 
провели певну роботу по 
залученню молоді до су
спільно корисної праці з 
складі цих загонів. Мину
лого трудового семестру, 
наприклад, працювало 
майже півтори тисячі юна
ків і дівчат із 14 навчаль
них закладів Кіровоград- 
щини. Обласний студент
ський будзагін 
обсяг рооіт на
1 мільйон 729 тисяч кар
бованців. Цей загін на ни
нішній рік передбачено 
збільшити, перш за все за 
рахунок механізаторів із 
сільських профтехучилищ 
області. Комітети комсо
молу повинні вже почати 
серед учнів СПТУ відбір 
майбутніх бійців студент
ських загонів.

Листопадовий (1978 р.) 
Пленум ЦК КПРС підкрес
лив, що гідний внесок у 
виконання планів четвер
того року п'ятирічки мо
жуть зробити піонери і 
школярі. Бони довели це 
на ділі. Минулого року 
старшокласники області 
разом з бійцями студент-

виконав 
суму в

кон- 
постав-

— такий 
передо- 
колекти- 
якісніше 

працювати прагнуть бага
то комсомольсько-моло
діжних колективів, біль
шість молодих трудівників 
області. За прикладом 
старших товаришів — ко
муністів, новаторів і пе
редовиків виробництва — 
вони вирішили боротися 
за виконання особистих 
п’ятирічок до 110-ї річни
ці з дня народження В. І. 
Леніна, високими трудо
вими успіхами зустріти 
60-річчя комсомолу Ук
раїни. Заслуговує схва
лення п<5чин комсомоль
сько-молодіжних бригад 
ливарного цеху 
чавуну заводу < 
зірка», очолюваних В. Олє- 
фіренком і Ю. Павликом. 
Вони взяли підвищені со
ціалістичні зобов'язання 
на 1979 рік і дали слово 
до ювілею комсомолу Ук
раїни ' виконати чотири 
річні норми, а п'ятиріч
ку — до 110-і річниці з 
дня народження В. 1. Ле
ніна. Вірні традиції зу
стрічати знаменні дати в 
житті країни трудовими 
дарунками, кращі молоді 
доярки області виступили 
з ініціативою — в рік 
60-річчя комсомолу рес
публіки боротися за п’я
титисячні надої, а п’яти
річний план продажу дер
жаві молока виконати до 

>10-ї річниці з дня народ
ження В. І, Леніна. Комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив тракторної брига
ди № 2 колгоспу «Друж
ба» Нозоукраінського ра
йону зобов’язався в рік 
ювілею комсомолу Украї
ни на площі 1200 гектарів 
одержати по 38,2 центне
ра зернозих з гектара.

’ сірого 
«Червона

ти у кожного з них 
чуття взаємодопомоги, 
усвідомлення того, що 
передовиком не має пра
ва називатися той, поруч 
якого працює відстаючий.

До трудових перемог у і 
виконанні планових зав
дань п'ятирічки кличуть 
молодь кращі комсомоль
сько-молодіжні колекти
ви, передовики вироб
ництва області, що висту
пили з ініціативами і по
чинами. Завдання коміте
тів комсомолу — розгор
нути широку організатор
ську роботу по поширен
ню цих патріотичних іні
ціатив і починів, доведен
ню їх до успішного кінця. 
Відступати від цього зав
дання не має права ніхто. 
Адже у нас є приклади, 
коли з вини комітетів 
комсомолу добра справа 
затухла на півдорозі або 
лишилася доброю спра
вою тільки її авторів. Тут 
не можна не згадати про 
недоведену до кінця іні
ціативу комсомольсько- 
молодіжної бригади Л. Ар- 
теменка із заводу «Чер
вона зірка» — «Виробни
чим втратам — комсо
мольський заслін!», з 
якою вона виступила на 
честь 60-річчя ВЛКСМ. До
сі в завкомі комсомолу 
не знають, що ж внесла 
комсомольська ініціатива 
в копилку економії під
приємства.

Сьогодні в роботі з мо
лоддю ьемає завдань 
другорядних. У комплекс
ному вихоаанні молоді 
Кіровоградщини одним із

для неї хороших умов 
праці. Треба зробити все, 
аби досягнення право
флангових соціалістично
го змагання на ювілейній 
комсомольській вахті рес
публіки стали нормою 
для кожного. На порядок 
денний 
зборів 
області необхідно винести 
питання участі молоді у 
виробництві тваринниць
кої продукції, підтриман
ня ініціатив переможців 
соціалістичного змагання.

Вже сьогодні треба вра
хувати уроки роботи ком
сомольсько - МОЛОДІЖНИХ 
ланок по вирощуванню 
високих урожаїв кукуруд
зи. 62 ланки не виконали 
своїх зобов'язань, область 
недоодержала майже 120 
тисяч центнерів зерна ку
курудзи. Щоб не допус
тити подібного в цьому 
році, слід уже сьогодні 
приступити до комплекта
ції комсомольсько-моло
діжних ланок, закріпити 
за ними необхідну техні
ку, розробити умови со
ціалістичного змагання.

Досвід минулих років, 
особливо третього року 
п'ятирічки, показав, що в 
змаганні за виконання і 
перевиконання планових 
завдань бере участь 
реважна 
ді. Отож 
вати це 
роботі, 
ширити 
комсомольсько - молодіж
них колектизіа, з якими 
зони виступили на старті 
нового року.

комсомольських 
у господарствах

пе-
більшість моло- 
треба врахову- 
в повсякденній 
підтримувати і 
цінні починання

ли. Більше того, їхні сек
ретарі виявились неком
петентними в цьому пи
танні. Така «участь» у Ле
нінському заліку 
шкоди 
тому 
питати 
дає за
•х Належить багато зроби
ти для поліпшення полі
тичного навчання комсо
мольців і молоді. Бо ж 
результати соціологічних 
досліджень, проведених 
обкомом комсомолу, по
казали, що лише 18,6 про
цента слухачів гуртків 
комсомольської політосві
ти ведуть конспекти. В ря
ді гуртків, семінаріз під 
час занять не використо
вують засобів унаочнення, 
недостатньо застосовують 
такі активні форми на
вчання, як диспути, кон
ференції, захист рефера
тів, практичні заняття. Ще 
низька активність слуха
чів. Ось чому комсомоль
ським працівникам, акти
вістам, пропагандистам 
необхідно зробити все 
для того, щоб вивчення 
програмових матеріалів 
на заняттях сприяло під
вищенню політичної і тру
дової активності слухачів, 
зміцненню дисципліни, 
поліпшенню якості пра
ці на виробництві.

Сьогодні справу необ
хідно поставити так, аби 
поза громадською турбо
тою про виконання планів 
четвертого року п ятиріч- 
ки не лишилися жоден 
комсомолець, жодна мо
лода людина, жоден

завдає 
самій його ідеї, 
необхідно суворо 
з тих, хто аідпові- 
атестацію.

ських загонів виконали об
сяг робіт на три з лишком 
мільйони карбованців. Та 
все ж не можна обійти 
того факту, що багато 
райкомів комсомолу пи
тання трудового вихован
ня школярів під час тру
дової чверті пускають на 
самоплив. Тільки цим по
яснюється така статисти
ка; в Голованівському ра
йоні а літній чверті взяв 
участь лише кожен третій 
старшокласник, менше по
ловини восьми-і десяти
класників — у містах Кі
ровограді, Олександрії, 
Сзітловодську.

Надаючи великого зна
чення дальшому вдоско
наленню діяльності тру
дових об’єднань школярів, 
поліпшенню організації 
трудової чверті, міськко
ми і райкоми комсомолу 
повинні вчасно спланува
ти роботу, враховуючи 
потреби народного госпо
дарства.

У забезпеченні виконан
ня завдань, висунутих лис
топадовим (1978 р.) Пле
нумом ЦК КГіРС, грудне
вим (19/8 р.) Пленумом 
ЦК Компартії України,
III пленумом ЦК ВЛКС/А і
IV пленумом ЦК комсомо
лу України, важлива роль 
відводиться всій організа
ційній роботі в комсомо
лі. Сучасний комсомоль
ський працівник повинен 
добое знати настрої, за
пити й інтереси молоді, 
вміти всебічно аналізува
ти процеси і явища, які 
відбуваються в її середо
вищі. Дальшому підеи-

щенню ефективності І 
якості комсомольської ро
боти послужила звітно-ви
борна кампанія в комсо
мольських організаціях 
області, що закінчилася 
недавно. Збори пройшли 
організовано, по-ділово
му, в обстановці принци
пової критики і самокри
тики, показали зрослу ак
тивність комсомольських 
організацій у розв язанні 
політичних, господарських 
і соціально-культурних пи
тань. У зборах узяло 
участь 92 проценти всіх 
комсомольців і виступило 
понад 11)000 чоловік.

У той же час звіти 
бори показали, що 
комітетів комсомолу 
ласті стоїть осторонь 
кретних завдань,
лених перед колективами. 
Є випадки, коли комі ге ги 
не дають вчасної і прин- 
ципової. оцінки порушен
ням трудової і виробни
чої дисципліни окремими 
молодими робітниками.

Необхідно уважно про
аналізувати підсумки зві
тів і виборів. Там, де цьо
го ще не зроблено, СЛІД 
узяти під неослабний 
контроль реалізацію кри
тичних зауважень комсо
мольців і молоді, вислоз- 
лених на зборах, оточити 
увагою новообраних ком
сомольських працівників, 
активістів, залучити їх до 
навчання з.школах комсо
мольського активу.

Листопадовий Пленум 
ЦК КПРС підкреслив, що 
необхідно підвищити ак
тивність і персональну від
повідальність кадрів за 
успішне розв’язання по
ставлених завдань, забез
печити чіткий і дійозий 
контроль за виконанням 

, ухвалених рішень. Міськ
коми і райкоми повинні 
глибше аналізувати стиль' • 
роботи комітетів комсо
молу, уважно й зацікавле
но вивчати все те нове, 
що народжується повсяк
денною практикою. По
трібно використати всі 
можливості, аби виховати 
у комсомольських кадрів 
області високу партійну 
відповідальність, наполег
ливість у досягненні мети, 
компетентність, загостре
не почуття нового, вміння 
вчасно помітити і підтри
мати ' ’ ‘ 
Для 
ВЛКСМ, кожного 
мольського працівника та 
активіста проблеми і зав
дання, поставлені листопа
довим Плену/лом ЦК пер
ти, мають стати головни
ми в житті і діяльності.

1979-й — рік 60-річчя 
комсомолу України. 
знаменну дату спілчани 
ооласті повинні зустріти 
новими трудовими ДССЯ1- 
неннями, успіхами а пра
ці, навчанні, громадсько- 
політичній діяльності. Під
готовка до ювілею має 
стати яскравою демон
страцією вірності юного 
покоління Кіровоградщи
ни ідеалам великого ї'шні- 
на справі комунізму.

На закінчення допові
дач . зід імені КОМСОМОЛЬ
ЦІВ і молоді області запев
нив Обком Компартії Ук- 
лксм Vий .влксм • ик
• . ' України, що юнаки .
• Дівчат? Кіровоградщи-.<<г 
внесуть гідний вклад у лї- 
топис комуністичного бу
дівництва, у виконання 
планів 1979 року ; п яти. 
річки в цілому, ознамену-

► „ ть к°>кен трудовий день 
^амовідданою працею на 

лаі о нашої любимої 
батьківщини.

ініціативу 
кожного

молоді, 
члена 

комсо

рг

I 
ь
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давайте порадимось
У ці дні учні всіх сім

надцяти груп Знам'ям
ського ПТУ N° 3 згідно з 
графіком звітують перед 
своїми товаришами про 
виконання кожного пунк
ту особистих комплексних 
планів «Учимося комуніз
му, будуємо комунізм». 
Чотири групи — восьма, 
дев'ята, сімнадцята, ві
сімнадцята — закінчили 
атестацію, в інших зона 
попереду. Готуючись ДО 
її проведення, члени аге- 
стаційної комісії особли
ву увагу приділяли поліп
шенню індивідуальної ро
боти з кожним учнем. Так, 
викладач А. І. Крамарен
ко, секретар парторгані- 
зації І. М. Давидов, члени 
комітету комсомолу Люд
мила Томашевська, Віктор 
Солодкий та інші провели 
бесіди майже з усіма 
учасниками Ленінського 
заліку. І в особистих 
комплексних планах учнів

[ВІХИ

БІБЛІОТЕЧКА «МОЛОДОГО КОМУНАРА

ЧЕРВОНІ

З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ НАШОГО КРАЮ

організацію

Секретарем
тут обралп

Сільські 
організації 

надііі-

У квітні 1919 року 
єлисагетградські комсо
мольці вирішили напрази- 
тм до лав Червоної Армії 
ЗО процентів свого ск.іа- 

I ду. Наприкінці того ж мі
сяця вони провели на 

І фронт 50 своїх найкра
щих, відданих ленінським 
ідеям товаришів. Та це не 
ослабило організацію — 
вона швидко поповнюва-

1 ^ішсь передовою, свідомою 
бітшічою молоддю.
Комсомольці, які зосіа- 

лися в місті, після робити 
І на підприємствах вивчали 

військову справу, н.ч.-ьі 
караульну службу в цент
рі Єлпсавсіграла і па йо
го околицях.

Після вигнання авегро- 
I німецьких окупантів і/ м- 

сомольські осередки стали 
виникати її за межами 
Єлисаветграда. Чи не най
першою таку 
було створено в м. Ііозо- 
георгіївську.

і осередку
В. Коршснка 
комсомольські 
поступово ставали 
пою опорою місцевих оіль-

I шовнкІв у боротьбі за 
зміцнення та утверджений 
влади Рад, у роботі по 
роз’ясненню політики пар- 

| ^ї і робітничо-се.іянсько- 
уряду, в організації 

відсічі контрреволюційним 
елементам.

Навесні 1919 року над 
нашим краєм нависла гріз
на небезпека — в Олек
сандрії та прилеглій до 
міста окрузі виник антира- 
дянсьно - контрреволюцій
ний заколот, піднятий ко
лишнім штабс-капітаном 
царської армії Григор’є- 
вим.

Шлях, де проходили за
колотницько - бандитські 
зграї, був густо политий 
кров’ю трудового народу. 
Григор’єзці влаштували 
криваві погроми-гульбища 
в селах Дмитрівці та Осит- 
няжці, на станції Знам’ян
ка і наближалися до Єли
саветграда. Комуністи і 
^ймсомольці міста, як по- 

-=^#омляпа місцева газета 
«Известия» за 1 травня 
1919 року, створили кому
ністичний батальйон і ра
зом з робітничими загона
ми добровольців зайняли

Продовження. Початок у* 
«»іолодому комунарі» за 
З лютого. , 

появилися найрізноманіт
ніші пункти, що характе
ризують прагнення юна
ків і дівчат до самовдо
сконалення. Людмила Ко- 
чева, приміром, виріши
ла серйозно зайнятися 
вивченням мистецтва тан
цю. Іван Переверзєв, оці
нивши свої сили, поставив 
собі за мету добитися 
відмінних знань з історії, 
яка не зовсім легко йому 
давалася. Крім того, 
хлопець цікавиться музи
кою і запрограмував де
тальніше ознайомитися з 
творчістю радянських 
композиторів, зокрема 
О. Пахмутової. Галина 
Аареноєва запланувала 
собі широке ознайомлен
ня з творчістю О. С. Пуш
кіна.

оборону на підступах до 
міста, неподалік залізнич
ної станції Канатове. Весь 
склад Єлисаиетградської 
комсомольської організа
ції переходить на назар- 
мене становище — 8 годин 
біля верстата, потім 8—12 
годин з гвинтівками.

Тим часом заколотники 
наблизились до станції 
Трепівка. По телефону 
звідти бандитські вожаки 
передали на станцію Ка
нат ове: «Ми пропонуємо 
вам здатися і скласти 
зброю. Якщо ви не здасте
ся, ми зітремо вас на по
рох». На що зухвалу по
грозу командир одного з 
комсом ол ьс ь к 11 х загонів, 
висловлюючи волю всіх 
оборонців міста, рішу :е 
відповів: «Ніколи не зда
мося, битимемось, доки 
сил вистачить».

Та сили були нерівними, 
і 3 травня заколотницькі 
зграї вдерлися в Єлисавет- 
град. Почалися повальні 
розправи з комуністами і 
комсомольцями. Ті, що ли
шилися в живих, пішли в 
підпілля, створили ревком, 
обрали сійськоео-оператив- 
ний штаб. Комсомольці 
міста в складі бойового за
гону роззброїли один з 
григор’євських батальйо
нів. Після запеклого бою 
чергоноармійські частими 
в тісній взаємодії з єлиса- 
ветградськими робітничи
ми загонами 20 травня ви
били заколотників з міста, 
але боротьба з ними 
обох повітах тривала 
липня 1919 року.

У цих кровопролитних 
боях комсомольці нашого 
краю виявили чудеса ге
роїзму, багато з них відда
ли своє життя.

Організація Спілки ко
муністичної молоді Єлиса- 
ветграда на той пеоіод бу
ла настільки ослаблена, 
що довелося знову створю
вати організаційний комі
тет. який і згуртував но
вий осередок Комуністич
ної Спілки Робітничої Мо
лоді України.

26 липня 1919 року 
Києві відкрився 
український з'їзд 
молоді. Па нього з Єлиса- 
ветграда було направлено 
двох делегатів. Всеукраїн
ський з’їзд об’єднав усі 
революційні організації 
молоді в республіці і дав 
основні директиви щодо 
дальшої роботи КОМУ.

в
1-й Все-

СПІ.ТОК

(Далі буде).

В. КРАМАРЕНКО. І

істо-
са-

Запити, інтереси — най
різноманітніші. Тут і праг
нення глибоко вивчити 
твори В. І. Леніна, наш 
Основний Закон, матеріа
ли XXV з'їзду КПРС, XVIII 
з’їзду ВЛКСМ, підвищува
ти успішність з «важких» 
предметів, брати участь у 
гуртках технічної творчос
ті, літературному, 
ричному, художньої 
модіяльиості, тощо. Ма
буть, усе це є наслідком 
того, що до складання 
особистих комплексних 
планів ми прагнули під
ходити творчо, з ураху
ванням індивідуальних за
питів кожного.

Звичайно, не обходи
ться й без труднощів, є в 
цій справі для нас чимало

ТВОЇ
ЗАХОПЛЕННЯ

«Чому сир у дірочках?», 
«А чи думають тварини?», 
«Чи бувають білі тигри?»

З такими та багатьма 
іншими найнесподіваніши
ми запитаннями звертали
ся до своїх учителі» най
молодші школярі — жов
тенята. Десятки простих 1 
складніших запіггаіп» зада
вали маленькі «чомучки» 
і своїм вожатпм-старшо- 
класішкам. Та вчитель чи 
комсомолець не завжди 
знаходив докладну відпо
відь на те чи інше запи
тання малюків.

І ось на одному із засі
дань комітету комсомолу 
було вирішено створити 
усний журнал. За кілька 
днів у найвіїлнішому міс
ці шкільного коридори по
явилась поштова скринька, 
поруч неї — оголошеная; 
«Всіх бажаючих дістати 
відповіді на запитання 
просимо написати їх па 
аркушику паперу і вкину
ти в цю скриньку». А ниж
че стояв підпис: 
усного журналу 
все знати».

Четвертий рік учні стар
ших класів регулярно вий
мають зі скриньки запи
тання і готують на них 
відповіді. Є в усного жур-

«Рада
«Хочу

худож-

Фото І. КОРЗУНА.

Комсомолка Ольга Савущенко працює швачкою на головному підприєм
стві Кіровоградського виробничого швейного об’єднання. Змінні завдання 
вона виконує в середньому на 130 процентів.

Ольга — член комсомольського бюро зміни. Активна учасниця 
ньої самодіяльності фабрики.

На знімку: О. САВУЩЕНКО на робочому місці.

СВІТ СУЧАСНИКА

З ВИБОЮ НА СЦЕНУ
Прем’єру музичної ко

медії Є. Птичкіна «Баб’я
чий бунт» показав жите
лям Донецька театр опе
рети Палацу культури шах
ти імені Калініна. У спек
таклі за мотивзми «Дон
ських оповідань» М. Шо- 
лохова головні ролі вико
нали робітник очисного 
вибою Олександр Ведни- 
ков, інженер Валентина 
Узунова, слюсар Олек-

незрозумілого. Скажімо, 
чи можна вважати пункт 
«брати участь у суботни- 
ках» зобов'язанням? Ду
маю, що це — обов'язок 
кожного КОМСОМОЛЬЦІ*. 
Але ж у рекомендаціях 
пропонується учасникам 
Ленінського заліку за
програмувати свою «участь 
у суботниках та недільни
ках». Може, планувати 
треба не саму участь у 
суботнику, а роботу, яку 
ти виконаєш під час цьо
го свята комуністичної 
праці? Скажімо, посадити 
5 дерев, зібрати 150 кіло
грамів металолому тощо.

А як у вас, ватажки ін
ших комсомольських ор
ганізацій? Давайте пора
димось.

Підвищені зобов’язання на честь виборів до Вер
ховної Ради СРСР узяла мот ода робітниця буді
вельного управління № 1 тресту «Кіровоградміськ- 
буд» комсомолка Катерина ДУЧЕНКО. І вона знач
но перевиконує свої змінні завдання. Товариші 
виявили дівчині висс-ке довір'я, обравши групком 
сортом бригади малярів.

Фото В. БОРОВИКА.

Д. ТРІЧЕВА, 
секретар комсомоль
ської оріанізаціі 
Знам’янського ПТУ 
№ 3.

паду своя лекторська гру
па, яку. коли це потрібно, 
консультують учителі. Ко
жен активіст журналу за
здалегідь готує окрему 
сторінку — відповідь на 
тс чи інше запитання.

Так, десятикласниці Ал
ла Доленко і Марина Вз- 
робйова готували відпо
відь на колективне запи
тання четвертокласників 
«Чи думають тварини?» 
Дівчаткам довелося бага
то попрацювати над під
ручниками, допоміжною 
літературою, порадитися 
з викладачами біології, 
щоб своїми виступами за
довольнити молодших дру
зів. •

А на запитання «Як ста
ти цирковим артистом?» 
відповідав артист цирку, 
заслужений артист Росій
ської Федерації Дубров- 
ський. котрий завітав у 
гості до школярів.

Журнал «Хочу все зна
ти* готує сторінки з мови, 
літератури, математики. 
Але найбільше подобаю
ться жовтенятам розпові
ді про тварин. Мабуть, то
му в пошті журналу так 
багато запитань про жнт-

сандр Шоиін та інші доб
ре знайомі шахтарям ар- 
тисти-аматори.

Ось уже 20 років зустрі
чаються глядачі з мистец
твом єдиного в області са
модіяльного колективу та
кого жанру. Створений з 
допомогою артистів Оде
ського театру музичної 
комедії, він завоював ши
року популярність у шах
тарському краі, виступаз 

тя наших четвероногих 
друзів.

Учні вже звикли, що ко
жен випуск журналу «Хо
чу все знані» супроводи
ться показом докумен
тальних та художніх філь
мів, — журнал працює в 
тісній співдружності зі 
шкільним широкоекран
ним кінотеатром «Піонер». 
А допомагають учасникам 
журналу в цьому дирек
тор кінотеатру дев'яти
класниця Оля Рибіпа та 
кіномеханіки п’ятикласни
ки Толя Сорочан і Серьо- 
жа Лісовський. Є в раді 
усного журналу й своя 
редколегія. Адже усно 
відповісти на всі запитан
ня, що їх задають малю
ки, просто неможливо. Тут 
па допомогу й приходять 
стінні газети, за випуск 
яких відповідають Лрка- 
дій Завгороднін і Люда 
Соколова, учні Ю «А» 
класу.

С. САРЖЄВСЬКА, 
піоиервожата серед
ньої ніколи № 11.

м. Кіровоград.

не тільки на своїй сцені, а 
й у багатьох робітничих 
і сільських палацах куль
тури Донбасу. В репер
туарі театру, який є дипло 
мантом першого всесоюз
ного фестивалю худож
ньої творчості трудящих,---
«Фіалка Монмартре» і 
«Принцеса цирку» І. Каль
мана, «Вільний вітер» 
І. Дунаєвського, «Цирк за
свічує вогні» і «Поцілунок 
Чаніти» Ю. Мілютіна, 
«Чорна береза» П. Трасто
ва та інші.

Кор. РАГАУ.

ГРИБОЕДОВУ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

1945 року вийшла серія 
поштових марок №№958- 
959 із зображенням О. С. 
Грибоедова (портрет ро
боти і. Кримського). Ди
вишся на марки і уявляєш 
ті далекі дні, коли вперше 
читалися сторінки «Горя з 
розуму», пригадуєш слова 
О. С. Пушкіна: «Про вір
ші я не кажу: половина 
має ввійти з прислів'я...» 

Доля Грибоедова — це 
доля більшості російських 
поетів, письменників, дра
матургів. Кому Машук, 
кому Чорна річка, а Гри
боедову — далекий Іран

Коли натовп релігійних 
маніяків розтерзав поета- 
дипломата, сльози скорбо
ти пролилися не тільки з 
прекрасних очей Пінії Чав- 
чавадзе.

Минуло вже 150 років з 
того страшного тегеран
ського дня. Та не забуто 
могили на схилі гори 
Мтацмінди. її ми можемо 
побачити на одному з 
поштових конвертів. Па 
могильному пам’ятнику 
написано: «Розум і спра
ви твої безсмертні в пам'я
ті російській».

Багато знаків поштової 
оплати СРСР вводять нас 
у світ творчості визначно
го драматурга. В серії 
«Письменники нашої Бать
ківщини» (1959 рік) мар
ка № 2290 присвячена 
авторові «Горя з розуму».

Па поштовій мініатюрі 
зліва розміщено портрет 
роботи гою ж Кримсько
го. А справа — сцена із 
заключного акту комедії, 
відтворена ірафіком В. За- 
в’яловим. — Чацькшї ті
кає з будинку московсько
го барина Фамусова. 
• «Геть із Москви!» 
рой п'єси тікає, щоб 
ги декабристом. За 
чуття декабристам 
ський уряд під пристой
ним приводом вигнав дра
матурга з Росії. Та після 
своєї смерті О. С. Гри
боедов поверіається на 
багьківіцппу назавжди.

На художньому маркіро
ваному конверті (№2118) 
зображено пам’ятник Гри
боедову на Чистопрудно
му бульварі в Москві, від
критий 1959 року (скульп
тор " 
тор 
це 
Тут 
ній 
Кірова,. 42, жив 
друга. Т.уі він

Ге
ста- 

cniu- 
цяр-

О. Маїїуй.'іои. архітек- 
О. Заварзін) Це міс- 
впбра/ш недаремно. 
Гріїбоєлов на коліті 

М’ясіїпцькій, інші пул. 
у свого 

працював 
над «Горем з розуму», тут 
він написав свій знамени
тий вальс.

В. ЯНИШЕНСЬКИЙ.

1
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А ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ?

та

ДУМКИ, ВІДГУКИ, 
РЕЦЕНЗІЇ

Красногірка. «Спартак». 
Подвиг... Ці поняття на
завжди спаялись у вогні 
Великої Вітчизняної. Дав
но відгриміли бої, та вій- 

лишила свій слід: щед- 
посипала сивиною ко- 

матерів,

року 
ком- 

поси-

прорізує тема минулої 
війни, тема людського го
ря. Художник будує свою 
картину на контрастах. 
Людські постаті розміще
но так, щоб глядач не зо
середжував уваги тільки 
на них. Тим-тс картина 
сприймається як єдине ці
ле. 1 все ж головна її те
ма — люди. їхні характе
ри зрозумілі нам, роз
крити їх допомагає сама 
природа, оспівувана ав
тором.

Експонується ціла гале
рея портретів, створених 
А. Пунгіним. У цього мит
ця свій почерк, і с своє
рідному стилі молодий 
автор написав портрети 
жителів Красногірки. Кож
на з його робіт виконана 
в характерній психологіч
ній манері.

Цілу низку думок ви-

свій 
пруженій 
відвідувачі 
біля художнього полотна, 
знаходячи в ньому нові й 
нові теми для роздумів. 
Крім цієї картини, 
ставлено ще кілька 
дів М. Надсждіна. 
якоюсь мірою доповню
ють уявлення про став
лення автора до навко
лишньої дійсності.

Перебування в Красно- 
гірці надихнуло художника 
Е. Руденка на створення 
тематичного гобелена «В 
ім’я життя». Язики полум'я 
висвічують обличчя зов
сім юних дівчат і хлопців, 
їхні життя спалила війна. 
Вічний вогонь горітиме на 
могилах тих, хто захистив 
нашу землю, ЕІддавши 
життя Перемозі.

Картину

ПАМ’ЯТЬ ТВОЯ,
КРАСНОГІРКО

на 
ро 
си 
гіркою скор
ботою затаї
лася в очах.

Улітку ми
нулого 
обком 
сомолу
лав у творче 
відрядження 
кількох молодих худож
ників міста Б селище Крас- 
ногірку Голованівського 
району. Там, на місці по
дій, вони вивчали історію 
«Спартака», історію заги
белі підпільної організа
ції, зустрічалися з тими її 
членами, що зосталися в 
ЖИВИХ. З ТЕОрчИМ дороб
ком кіровоградських ху
дожників любителі живо
пису можуть ознайоми
тись на виставці в худож
ньому салоні.

Увагу відвідувачів ви
ставки привертає невелич
ка розміром картина 
А. Пуигіна «Весна 1945». 
Тему торжества життя, 
буйноцвіття природи, спо
кою чистого неба неначе

кликає постать 
зображеної на 
М. Надєждіна 
героїв «Спартака». На об
личчі кремезного чолові
ка — відбиток 
смутку. Він, цей чоловік,— 
один із членів 
організації
Йому пощастило лишити
ся в живих, та пам’ять 
про загиблих товаришів 
безперестану бентежить 
його серце. Постать лю
дини виписано на тлі но
вої Красногірки. Великі, 
сильні руки свідчать про 
трудове життя, яке про
жив цей чоловік. Худож
нє вирішення картини не 
можна назвати новим, але 
автор примусив зезвучати

людини, 
картині 

«Пам’яті

болю і

підпільної 
«Спартак».

Цс - .
форма організації дозвіл
ля молоді. Великого по
ширення набрала вона в 
Прибалтиці. Згодом дис
котеки появилися в Таш- 
кенті, Новосибірську, на 
Україні.

У Ризі в жовтні 1976 ро- 
ну провели і міжреспублі
канський фестиваль-кон
курс дискотек, організова
ний Латвійським республі
канським номігетом пра
цівників культури і Ризь
ким міськкомом ЛНСМ 
Латвії. Після цього про но
ву форму дозвілля молоді 
стали говорити більше, по
явилися публікації в цент
ральних газетах, журна
лах. У всіх друкованих ма
теріалах підкреслювалось, 
що організація дискотек 
значно допомагає розв'я
зати проблему дозвілля 
молоді, виховання її есте
тично-музичного смаку і, 
певною мірою, проблему 
танцювальних майданчи- 
нів. Дискстени стають 
центрами спілкування мо
лоді, місцем, де можна по
знайомитись, змістовно 
відпочити, навчитися гар
но танцювати.

за

пред- 
етю- 
Вони

Д1ІС- 
мо-
МІІ 
ійі- 
гіо-

порівняно новав емоційно-на- 
тональності, і 
подовгу стоять ТЕКА!

ТУРНІРНЕ

НА ВОГНИК КІНОЕКРАНА

«Йшли живі 
вперед» В. Во- 
лохсв напи
сав ще до по
їздки в Крас- 
ногірку. Але 
вона гармо
нійно вписує
ться в коло 
робіт інших 
авторів. Це 

полотно доповнює тема
тику інших творів і водно
час виступає самостійно. 
Роботи В. Волохова не раз 
експонувались на респуб
ліканських виставках. Ав
тор з успіхом працює в 
жанрах монументального 
й станкового живопису.

У теплих, сонячних то
нах виконано картину 
В. Остроухова «На Крас
ній горі». Вона розповідає 
про спокій, про тепле сон
це, у проміннях якого бі
жить дитина. Заради цьо
го варт було боротися, ги
нути і перемагати.

О. А НОХ і НА.

заводі радіовнробів і від
разу ж наштовхнулися на 
труднощі. По-перше, не 
так просто, виявилося, 
знайти високоякісну апа
ратуру, по-друге, не було 
приміщення. Як розв’яза
ти ці дві проблеми в умо
вах підприємства? Два 
вечори ми все ж провели, 
використавши радіоапара
туру, що була в нашому 
розпорядженні, та примі
щення заводської їдальні. 
Фонотекою допомогли 
комсомольці з УТО «Кіро
воград». Але це, звичайно, 
не вихід.

Ураховуючи те, що 
котекп створюються 
ЛОДНМН і для молоді, 
вважаємо, що роль 
ціатора їх створення 

Спробували й ми орга- винні взяти на себе комі- 
пізуватй таке дозвілля на тсти комсомолу. І тут,

можливо, не останнє сло
во за міськкомами та рай
комами.

Дискотека 
форма роботи 
Мені здається, 
палацам 
культури слід 
взятися 
дискотек.

,— клуииа 
з молоддю.

, що міським 
будинкам 
сміливіше 

організацію

В. ГРИГОР’ЄВ, 
секретар комсомоль
ської організації СКБ 
заводу радіовирббів.

м. Кіровоград.
ВІД РЕДАКЦІЇ: Автор 

публікації виступає за 
створення в Кіровограді, 
та й не тільки в обласно
му центрі, дискотек.

А що ви знаєте про цю 
форму дозвілля молоді! 
Чи доводилось кому бу
вати на подібних вечорах!

Одяг засніжену кирею
Зимовий ліс.

А день дзвінкий,

Ще не розграфлені 
лижнею,

Гортає білі сторінки.

Десь на галявину поволі. 
Дерева тихі вибігають

1 кронами,
мов парасолю, 

Високе небо напинають.

Текст В. ГОНЧАРЕНКА.

Фото В. ГРИБА.

ЗАВТРА

Скорей пришел

с тобой 
устали — 

бы желанный 
день!

Пр
Завтра,

Слова Ю. Бсдрсва 

Музыка А. Морозова

відвідати Кірово- 
облзсний україн-

Сьогодні 
потій

АДРЕСИ ВИХІДНОГО ДНЯ

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
і Э Наша адреса і телефонГИ 

і.
ґ

Сто сорок шість замовлень надійшло з печатну ро- 
ну від шанувальників естрадної пісні. Деякі листи 
свідчать про те що читачі не завжди стежать за на
шими публікаціями. Так, за минулі два тижні най 
більше замовлень було на пісню Е. Ханнз «Пісня пер
шокласника» (музика І. Шаферана) з репертуару Ал
ли Пугачової, що вже друкувалася е «Диск-залі». Те ж 
можна сказати і про пісню В. Харитонова «Зупиніть 
музику.» (глузина Д. Тухманова) за деякі інші.

Отже, шановні читачі, стежте уважніше за нашими 
публікаціями. Чекаємо ваших замовлень. С’ *------ !
друкуємо пісню, яка викликала найбільший 
листів.

Засеребрилось Есе на морозе, 
Искрится нежно снежная пыль. 
И одиноко стоит береза, — 
Ей снится небыль, а /ложет, 

быль.
Есе меньше окон светиться 

стало, 
Легла повсюду ночная тень. 
Мы от разлуки

и п е в: 
завтра ты ко мне 

вернешься, 
Завтра нашей улицей 

пройдешь. 
Завтра ты мне снова 

улыбнешься, 
Завтра, завтра!..
На зимнем небе алеет кромка, 

сугробах пышных тонет 
мой след, 

воздух полон снежинок 
тонких, 

долгожданный встает 
рассвет... 

пути бессонно/и грусти 
недолго,

$ Надеждой светлой, как я, живи. 
Мне не хватает твоих ладоней, 
Твоей улыбки, твоей любви...

Припев.

Трудовий тиждень закінчив
ся. У вашому розпорядженні 
два вихідних.

Радимо 
градський 
ськіїй музйдио-драматичний те
атр імені М. Л. Кропивницько- 
го, де в суботу 10 лютого о 
і 9.30 ви зможете зустрітися з 
героями п’єси О. Коломійня 
«Дикий ангел». Наступного 
дня. в неділю, ви зможете по
дивитись комедію М. Старїіць- 
кого «За двома заплями» (по
чаток о 19.30).

Як завжди, у вихідні дні ве
лелюдно в кінотеатрах міста. 
Юних глядачів 10 лютого о 
9 годині ранку чекає кііюклуб 
«Радянський патріот», що пра
цює при кінотеатрі «Мир». 
«Вони захищали Батьківщи
ну» — це тема чергового за
няття, яке закінчиться показом 
молдавської кінострічки «Вря
товане ім’я» (початок сеансів 
о 9.40. 12.40. 14.20). Об 11-й го
дині для паїїмспших глядачів 
почнеться демонстрація муль
типлікаційного збірника «Трос 
нерозумних мисливців».

II лютого о 18.50 кінотеатр 
«Мир» запрошує молодь міста 
на кіиовечір «Два світи — дві 
юності». Вдень тут продовжи
ться показ мультиплікаційного 
збірника «Троє нерозумних 
мисливців» (початок сеансів о 
9.20, 10.20) та кінострічки
«Врятоване ім’я» (початок 
ансів о 11.20 12.40).

316050. ГСП. Кіроаоград-50, вуй. Лукечарськсго, 36. 
Телефони: еідпевідйг.ьного «екреігря та відділу 
исмєемспьськсго життя—2-45,35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу еій- 
сьиово-лагрістичного виховання га спорту — 2-46-87,

БК 34044. Індекс 61197,

КОЛИ ВЕРСТАВСЯ НОМЕР

по- 
чем-

Робінзон»
сеансів о 15. 17.10,

ТАБЛО

Редакюр М. УСПАЛЕННО,

У кінотеатрі «Комсомолець» 
ітиме художній фільм вироб
ництва кіностудії імені О. Дов
женка «Право на кохання», 
присвячений поліям громадян
ської війни, встановленню Ра
дянської влади на Далекому 
Сході (початок сеансів о 9.20. 
і 1.10 13.00. 14.50, 16.40. 18.30. 
20.50).

Кіиовечір «Спосіб життя — 
радянський», присвячений ви
борам до Верховної Ради Сою
зу РСР. відбудеться в кіноте
атрі імені Дзержйпського 11 
лютого о 18.50. На вечорі ви
ступлять учні Кіровоградсько
го музичного училища, прозву
чать улюблені мелодії з радян
ських кінофільмів.

У червоному залі кінотеатру 
демонструватиметься кінофільм 
«Комісія по розслідуванню» 
(«Лсифільм»), герої якого — 
люди, що створюють атомну 
енергетичну базу нашої країни 
(початок сеансів о 9.20. 11.20, 
13.10). і «Синьйор 
/початок 
18.50. 21).

У залі повторного фільму 
йтиме кінострічка «Морські 
дияволи» (початок сеансів о 
9.20. 11.20. 13.20. 15.20. 17.20.
19.10. 21.20).

Кінотеатр «Хроніка» пропо
нує глядачам хронікальпо-до- 
кумеитальїпій фільм «Обереж
но: маоїзм!». Увечері — «Пап 

Вололієвський» (початок сеан
сів о 15.00. 17.30 20 00).

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград. 
Газе га печатается 

на украинском язике.

Друкарня імені Г. М. Димнтрова 
видавництва еКірошл радська правда» 

Кіровоградського обкому Компартії України 
м Кіровоград, вуя. Глінми, 2.

Обсяг 0,5 друи. ари. Зам. № 76. Тираж 50 000.

ФУТБОЛ. До 
чатку нового 
піонату країни 
шилося не так 
н багато часу, 
команд другої 
він стартує в суботу 
31 березня. А поки 
що кіровоградська 
«Зірка» посилено до 
нього готується. Во
на закінчила пер
ший етап підготов
ки до цих змагань і 
вчора виїхала до 
Алушти. Під час 
двотижневого збору 
в Криму наші зем
ляки продовжать 
відпрацьовувати тех
нічні прийоми, вдо
сконалювати фізич
ну підготовну, ви
вчати сучасну так
тику гри. Проведуть 
двосторонні трену- і 
вання. кілька конт
рольних товари
ських матчів з інши
ми колективами, що 
також перебувати
муть на півдні.

Отже, «зірка» про
довжує інтенсивне^, 
тренування. МайбутхТИ* 
не команди її керів
ництво небезпідстав
но пов’язує з гру
пою молодих здіб
них вихованців. Се
ред них є гравці, 
які вже в нинішній 
першості можуть 
посперечатися з ве
теранами за місце в 
основному енладі. 
Вони є учасниками 
«кримських екзаме
нів». Тренери праг
нуть створити єди
ний, дружний, боє
здатний ансамбль.

В. Ш А ВАЛІН.

НЬЮ-ЙОРК 9 лютого. (ТАРС) Перший іа трьій*- 
матчів хокеїстів збірної СРСР і «всіх .зірок НХЛ». 
що відбувся в залі «Метісон-скиср-гардсн» приніс 
перемогу господарям люду — 4:2. В нашій збірній 
шайби закинули МихаИпов і Володимир Голиков 
Серед «зірок» відзначилися Лафлер, Боссі Гені та Жіль.

У збірній СРСР вісім хвилин штрафного ча
су. у команди «НХЛ» — чотири. Жлукто?« за по
рушення правил було виведено двічі Обидві 
команди по одному разу реалізували кількісну пе
ревагу.
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