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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ! ДЕНЬЗАВТРА
ПОВІТРЯНОГО ФЛОТУ
СРСР
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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

Восьмий рін працює в Кі
ровоградському авіапід- 
приємстві МОЛОДИЙ ПІЛОТ 
Катерина Даньшина. Нині 
вона щодня здійснює па- 
сажирсьні рейси за марш
рутами Кіровоград—Улья- 
новна. Катерина — коман
дир літана АН-2, ударниця 
комуністичної праці.

На знімках: угорі
— К. ДАНЬШИНА з другим 
пілотом С. ГУНЯВИМ; уни
зу — група техніків, яка 
обслуговує літаки.

Фото І. КОРЗУНА.

Курсі ^УРС
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ШКОЛА КОМСОРГА
ж?

»а Казахстан
узяли вчора 90 молодих 

механізаторів — 
Новгородківського 
№ 6, Опикіївського СПТУ 
№ 7 і Дмитрівського СГїТУ 
№ 9.

Свій трудовш’і семестр 
юнаки вирішили продов-; 
жити в Ленінському р; ге
ні Кустанайської області, 
де вони 
протягом 
Дні роботи на щедрі її ка

захській землі стануть важ
ливими сторінками в їхні:, 
трудових біографіях.

учнів 
СОТУ

прап юратн м уть 
двох місяіїій

і Під надійною

ЩО ТАМ, ЗА КІЛЬКІСТЮ?
Дванадцять, дев’ятнадцять, дванадцять, вісім...
Гадаєте, це математичне рівняння? Ні. Це кількість 

комсомольців відповідно на заводах імені Кірова, «Ме- 
тал:ст<>, «Ноєгтор», «Червоний Жовтень».

Невеличкі, невибагливі підприємства обласного 
центру. Всі вени перебувають у віданні управління 
місцевої промисловості, продукцію випускають нехит
ру, але необхідну: розкладушки, бібліотечні стелажі, 
парокінні вози, бочки, прищіпки, вішалки тощо. -

Коли заходить мова про комсомольську роботу в 
таких малочисельних організаціях, одні говорять про 
легкість її, другі наголошують на її специфіці, треті 

•С ебетеюють Ті складність.
А хто ж правий: просто чи не просто працювати з 

десятьма — двадцятьма комсомольцями? і чи слід 
говорити пре якусь особливість роботи кількісно не
великої комсомольської організації? Щоб дістати від- 
пов'ді на ці запитання, ми вирішили побувати на зга
даних підприємствах.
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Щодня чергує в запо
відній ЗОНІ ПеірОЕСГО 
оперативна група зслсш ;« 
патруля. На останні-о'/, 
чергуванні її очолив лег
ший секретар райкому 
комсомолу Григорій Ро
манов. З відкриттям мис
ливського сезону охорон
ці природи вирішили ге 
допустити тут ЖОДНОГО 
випадку браконьєрства.

Цеп захід — один із ба
гатьох у комсомольсько
му шефстві над збережен
ням 
краю, 
свою
патрулі при кожній шко
лі району. Найчастіше є 
щоденниках і 
чергувань по 
зонах природи
ться записи: «Ніяких по
рушень не було».

Е. КОРЧА ГІН, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

природи рідно; г
Нині пожвавили 

діяльність і зелен:

«•ЗДРАСТУЙТЕ
В ДО ПОБАЧЕННЯ»

ЗоЗОД «Червоний Жов
тень». Мебуть, усі пробле
ми даного підприємства 
зводяться до однієї—тех
нічної відсталості. Науко
во-технічна революція на 
якомусь повороті обійшла 
завод стороною. І тепер і 
адміністрація, і партійна 
організація єдиний шлях 
до успіху бачать у його 
ірексчстру нції. «Червоний 
Жовтень» лишається поки 
ще на становищі напівза- 
воду - налівартілі, в цехах 
переважає ручна праця, а 
це, безперечне, не сприяє 
поліпшенню виробничих 
умс-в. Хоча, попри есі 
внутрішні клопоти, під
приємство справляється з 
планом, бореться за до
строкове виконання сс- 

и^ціалістичних зобов’язань 
четвертого реку п'яти
річки.

Згадана проблеми П на
дає. за словами секретаря 
комсомольської організації 
‘заводу Юрія Наіідьовпва. 
особливості його роботі. 
Ще недавно тут на обліку 
було 25 членів ВЛКСМ. 
Тонер їх вісім. Такий різ
ний кількісний перепал — 
не дивина па заводі. «При
пливи* і «підливи* чер
гуються майже регулярно. 
У травні — червні призов
ники йдуть в армію, а в 
серпні ’— вересні сімнад
цятирічні юнаки (в основ
ному жителі навколишніх 
районів) приходить на за
вод. щоб через рік. як і їхні 
попередники., з ним по
прощатись. -Як правило, 
вони до пас не повертаю
ться. — каже Найдьонов.— 
Адже в місті стільки но
вітніх сучасних підпри-

ємств. що конкурувати з 
ними нам не під силу».

Нгййдьснов улс-Енений, 
що й цього року традиції 
буде доіримено, і чекає 
першого вересня, коли 
випускники остаточно
зроблять вибір між інсти
тутом і виробництвом.

Отже, виходить, ком
соргові доводиться пра
цювати з новими (і тимча
совими) людьми. Стабіль
не ядро — вісім-десять 
чоловік — працює вже 
5—6 років. Здавалося Ь, 
це надійні помічники 
комсорга — хлопці і дів
чата сумлінно виконують 
доручення, але (специфі
ка!) знову ж — серед ком
сомольців виникає різкий 
віковий перепад, а звід
си — різні інтереси. Адже 
у І8 і 28 років багато 
спільного, а ще більше 
еід/иінного. У «старожи
лів» сім’ї, діти, турботи 
не ті, що у вчорашніх де

сятикласників. Накладає 
це свій відбиток на робо
ту номссрга? Безумовно.

Виоучають секретаря 
досвід комсомольської 
роботи, знання "людей і 
виробництва. Чимало ва
жить тут сам авторитет 
секретаря, вміння не тіль
ки провести збори, в й 
знайти спільну мову з 
кожним. Важливого зна
чення надає Найдьонов ін
дивідуальній роботі, осо
бистим контактам з ком
сомольцями, особливо з 
новачками.
(Закінчення на 2-й стор.).

журналах 
заповілии?. 

появляю-
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Кіровоградщнки

ДВА КРИЛА

Прес-конференція в
46 Серпня в Дсржплані 

СРСР відбулася прес-кон
ференція, присвячена зав
данням, які ципливаїоть з 
постанови Центрального 
Комітету партії про даль
ше вдосконалення госпо
дарського механізму і зав
дання партійних і держав
них органів і постанови 
ІЦН НПРС і Ради Міністрів 
СРСР «-Про поліпшення 
планування І посилення 
впливу господарського ме
ханізму на підвищення 
ефективності виробництва 
і якості роботи*.

Дершшні СРСР
Відзначалася важлива 

роль засобів масової ін
формації в роз’ясненні по
ложень документів і мо
білізації трудящих на ви
конання цих завдань.

Перед журналістами ви
ступили заступник голо
си Держплану СРСР О. В. 
Бачурін, спеціалісти пла
нуючих органів, вчені. Ке
рівники Держплану СРСР 
відповіли на численні за
питання журналістів.

(Нор. ТАРС).

ЩОРОКУ б перші дні 
вересня Б ЛиПКЬЗЬКіН 

середній Школі 
величківського 
проводять уроки 
ності. Викладач і 
ВОЇ ПІДГОТОВКИ ЕЄДЄ- своїх 
вихованців до кімнати 
бонової слави і каже:

— Хочу розповісти вам 
про нашого земляна, Ге
роя Радянського Союзу 
Петра Семеновича Ше
мендюка. Він учився лі
тати з Олексієм Маресь- 
євим. Разом з ним бус г 
аероклубі, в потім у 
льотній школі, і в одному 
госпіталі обидва льотчи
ки поверталися до життя. 
Маресьєв хотів літати, але 
втратив ноги, 
дюк — руку... 
ро Семенович, 
з Калінінграда 
ло, сказав:

Добро- 
району 

і мун<- 
БІЙСЬКО-

а Шемек- 
Янось Гіет- 
пркїхавши 

в рідне се- 
«Першкми

уроками мужності були 
для мене роки праці в 
Комсомольську - на - Аму
рі...».
ГЇРИХОДИТЬ на урок 
" ■ мужності До школя
рів м. Кіровограда голо
ва облесного штабу по
ходу КОМСО/ЛСЛЬЦІВ і мо-

лоді «Шляхами 
батьків» Гс-рой 
ського Союзу 
Олександрович 
ланцев. Е його < 
про Івана Кожедуба: «Я 
бачив цього легендарно
го витязя в небі над 
Берліном. Його возвели
чили любові деа крила: 
до матері-Вітчизни. і до 
рідної авіації... їх об’єд
нувала віра б нашу пере
могу...»

і слави
Радян- 

Валерій
Верхо- 

слова —
про 

против- 
глибоко 

оборону.

Я

4'1 , ■

1 —
и|ЕТВІРКА ЯКів виру

шає в розвідку. Беде 
її старший лейтенант 
Петро Шемендюк. Тут — 
Курсько-Орловська дуг». 
Тут — пекло. Палають 
земля і небо. Навіть на 
початку війни, влітку со
рок першого, було легше 
проскочити повітряні за
городи. Часом доводи
лось починати бій з фа
шистськими бомбарду
вальниками, ЯКИХ було Е 
дев ять разів більше... 
Шемендюк згадував Ржев, 
де він дістав завдання 
прикривати з повітря на
ших танкістів. Тоді його

трійка не дала «розванта
житись» армаді «юнкер- 
сів». П’ять із них спалах
нули в небі перед очима 
Петра Шемендюка.

Тепер на його рахунку 
було понад 250 бойових 
вильотів, 23 збитих воро
жих літаки. Яким же мав 
стати цей рахунок напри
кінці війни?

Внизу замаячіли нєеє- 
ликі дерев'яні будиночки. 
Тс — село Мохове. Звід
си треба передати 
бойові порядки 
ника, про його 
ешелоновану
Треба занести все, що ба
чив, на карту. І старший 
лейтенант 
виконання І 
дання...

Але що 
гітлерівські 
Пішов у піке, 
ся до землі, 
б’ють зенітки, 
беруть у кільце літак то
вариша. Треба виручати. 
Розворот, піке. Натискає 
на гашетку... А в кабіні— 
їдкий дим... І гострий біль 
у лівій руці. Вона майже 
не слухається льотчика. 
Шемендюк збирає решт
ки сил, складає план
шетку.

Далі він нічого не па
м’ятає...

Вже там, у виярку, на 
околиці села, розплющив 
очі і побачив перед со
бою збентежену жінку.

(Закінчення на 3-й стор.).

приступив 
бойового

до 
зав-

нимце? Над 
винищувачі, 
притиснув» 
Та звідти 
«Мессери»

*яммм

(Закінчуються роботи но 
виготовленню пам'ятної о 
знака «Комсомольпям-ге- 

роям КірсЕОградщиїн’.?, 
І який буде встановлено в

Кіровограді, у скверику 
біля технікуму механіза
ції сільського господарст
ва. Автор проекту — 
скульптор А. 10. Маціев- 

Іський.
Символічна десятимет

рова фігура дівчини з фа
келом у руні, яку відтіняє 
епілон у формі пучка ко
лосся, — такий вигляд 
матиме пам’ятний знак.

■ Відкриття чого планує 
в ться па кінець жовтня не*' 
■ го року.
Г4НВМЯКК- ава



2 стор»

ОДИН, другий, та и
(Закінчення.

Лоч. на 1-й стор.).

таку 
«Ме- 

орга- 
пи-

ДІАЛОГИ 
ЮРІЯ ВОРОНОВА

Секретар комсомоль
ської організації «Мета
ліста» Юрій Воронов не 

"взажзє свій заво-д тимча
совим для молоді. Остан
нім часом на підприємстві 
розширяється будівни
цтво, з цехи надходить 
козе сучасне устаткування, 
поліпшуються умози праці 
і побуту робітників. Тож, 
можна сказати, зовнішні 
причини, як на «Червоно
му Жозтні», не заважають 
секретарезі зосередитись 
на езоїх суто комсомоль
ських спрааах.

Розповів Воронов 
бувальщину. Діє на 
талісті» громадська 
нізація по боротьбі р
яцтвом. її головою, чи ліп
ше — відповідальним за 
роботу, призначили Івана 
Яковича їіроніна. Так отож 
перевіряючі завжди
лають йоги за документа
цію, хоча Іван Якович, як 
ніхто інший, має вплив па 
випивак. Після розмови з 
Пронінпм ті соромляться 
на очі попастися і працю
ють не за страх,- а за со
вість. Одна біда у Івана 
Яковича — не може він 
свої бесіди оформити про
токольно як проведені за 
ходи.

Така «біда» здається, й 
у самого секретаря. Ного 
документація не багато
слівна. Юрій самокритично 
це визнає і тут же пояс
нює: «На моєму місці хоч 
сьогодні зможуть працю
вати чотпри-п’ять комсо
мольців. А мене, якщо від
верто. більше приваблює 
«посада» пропагандиста, 
агітатора...»

Тепер саме час сказати 
про «діалоги» Юрія Во
ронова.

Працює Юрій 
рем-сал техніком, 
кочоза: сьогодні в 
цзху, завтра в 
При іншому характері, при 
інших уподобаннях специ
фіка роботи, либонь, за
важала б, а Юрію вона 
допомагає; 3 цим цікаво 
розмовляти, він чимало 
знає; голозне його захоп
лення — історія (Юрій ду
має зчитися в 
ному). Коло 
комсорга широке й різно
манітне, —..... ......... _<±:----
перерз з 
перекур 
зесних 
них дискусіях, 
таких «діалогах» комсорг 
бере на себе роль і цоо- 
пагандиста, і агітатора. 
Нині мало кого обходить 
лише гра з доміно під час 
обідньої перерви. А пого
моніти про те, як жизе- 
ться сьогодні у світі, об
говорити новини внутріш
ні й міжнародні — знахо
диться багато бажаючих. 
Компетентність комсорга 
створює йому авторитет.

слюса-
Робота 

одному 
іншому.

педагогіч- 
інтересів

тож кожна обідня 
чи тимчасозий 

проходять у сло- 
бзталіях і стихій- 

I саме в

Жартома «просвітитель
ство» Воронова можна 
порівняти з мандрами се
редньовічних філософіз- 
одинаків. Воронов теж 
мандрує з бригадою і сво
їм нехитрим скарбом- 
інструментом від цеху до 
цеху, і скрізь у вільну 
хвилинку викрешується у 
спорах істина: оперують 
фактами, датами, іменами.

«Діалоги» дають бага
то. Особливо комсоргові. 
У щирих зацікавлених 
розмовах пізнаєш люди
ну, її характер, розкри
ваються її світогляд, 
реконання. Ніщо не 
мінить живого слова, 
ції, інтонації, жесту, 
же, як сказав іще до 
шоі ери «спеціаліст» 
діалогу 
справжня, 
творена 
людини», 
талії сам 
йдеш г 
згладиш 
ще іноді 
нути на 
читаючи 
доводиться думати, пере
конувати. Корисна річ та
кі діалоги.

Звичайно, 
питань суто 
комсомольських, 
мо, боремося ми з пияц
твом, і в той же час в 
обідню перерзу «забігай
лівка» біля зазоду жвазо 
торгує спиртними напоя
ми. Деякі робітники не 
втримуються від спокуси. 
І знову доводиться «бо
ротися». А чи не краще 
було б, питають, на місці 
тієї торговельної точки 
поставити книжковий 
оск?

„МОЛОДНЙ КОМУНАР 18 серпня 1919 року
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такий- 
радість 

актиа-

до- 
рай- 

відВідірваність 
комсомольських 

району, міс
тах характеризузаз 

малочи*пе- 
за- 

емо- 
Ад- 
на- 
по 

«цеСократ,
жива й одухо- 
мова тямущої 

У словесній ба
ка сам не обі- 

гострих кутів., не 
і суті питання, як 

можна їх обми- 
деяких зборах, 
«по писаному»,

торкаються 
заводських, 

Скажі-

кі-

ОДИН У ПОЛІ ВОЇН!

Який зв'язок між проб
лемами малочисельної і 
згаданими «діалогами»! 
Найтісніший. Бо разом з 
Юрієм ми дійшли виснов
ку, що переважання інди
відуального підходу, осо
бистий (і постійний) кон
такт із комсомольцями---
одна з виражених особ
ливостей роботи комсорга 
в малочисельних комсо
мольських організаціях. 
Пам’ятається, цю 
підмітили ще на 
йому Жовтні», 
Найдьонов теж 
лював необхідність по
стійного, живого зв’язку 
з юнаками і дівчатами. 
Отже це характерно.

Відповідно в невеликому 
колективі значно зростає 
ролі. самого комсорга: 
важливого значення набу
вають його життєвий дос
від. інтереси, вміння та ба
жання працювати з людь-

ми. виховувати їх. переда
вати їм свої знання. Що 
це само так, підтвердило й 
знайомство з роботою сек
ретаря комсомольської 
організації заводу «Нова
тор» Віїстора Чайки. Завод 
занесено на обласну Дош
ку пошани. А про автори
тет комсорга свідчить пе
редусім те, що він член 
Ленінського райкому ком
сомолу, що вже четвертий 
рік юнаки і дівчата дові
ряють йому кермо комсо
мольської організації.

Інша картина на заводі 
імені Кірова. Важко тут 
говорити навіть про якісь 
натяки на активність. Під
приємство в найскладні
шому становищі: хроніч
не невиконання плану, 
погані умови праці, слаб
ка дисципліна. Вихознз 
робота, як ніколи і ніде, 
тут повинна бути з центрі 
уваги. Але, на жаль, Ле
нінський райком комсо
молу напрйззолящз за
лишив молодого секрета
ря Люд/дилу Стоян, котра 
веде в основному затяж
ну й безрезультатну бо
ротьбу (в якій, здається, 
зазнає поразки) з горе- 
комсомольцями Касапом, 
Панченком, Гольцем, які 
навіть членські внески 
сплачують нерегулярно. 
Безпорадні і комсорг, і 
комсомольська організа
ція. А райком зайняв 
споглядальну позицію.

Отже, секретар комсо
мольської організації по
винен бути особистістю. 
8 маленькому колективі, 
де всі на виду, вимоги до 
кандидатури його 
зростають, 
сила особистості 
вести за собою 
мольців. 
свідками 
заводі імені Кірова, 
байдуже поставились 
добору кандидатури сек
ретаря, а обравши, не на
вчили, не допомогли.

вдвоє
Притягальна 

повинна 
комсо- 

Інакше будемо 
становища

БУДЬТЕ ЯК ДОМА
Дійова допомога

-на 
коли 

до

рій“

рису ми 
«Черво- 

—• Юрій 
підкрес-

кому — одна з необхід
них складових успішної 
діяльності малочисель
них. Семінари секретаріа 
таких організацій, що ї: 
проводять і Ленінський, 
Кіровський райкоми, роб 
лять свою корисну спра 
ву, але недоцільно обме
жувати себе лише цією 
формою роботи. Ще не
достатня практична 
помога працівників 
комів.
життя 
організацій 
та
«самопочуття» 
сельних організацій Юрій 
Вороноз. Райкоми іноді 
обмежуються запрошен
нями - повідомленнями: 
«Такого-то числа, 
то захід». А яка 
бути гостем, а не 
ним учасником заходу!

На великому підприєм
стві комсомольські 
зідчувзють плече 
одної, зідчузають 
мий розмах езоїх 
Десять чи двадцять 
сомольціз не 
стояти осторонь 
вої дороги, 
простору на 
приємстзах (і з прямому, 
і з переносному розумін
ні) обмаль. Ну, стзорили 
на «Новаторі» естрадний 
ансамбль, захопилися на 
«Металісті» спортом, так 
через місяць—другий, ДИ
ВИСЬ, занудіють і музи
канти, і спортсмени. 
Аудиторія — одна і та ж. 

«Самопочуття» малочи
сельних бзгзто з чому за
лежить від райкомів. Ли
ше вони можуть дзги зи- 
хід 
вам 
же 
не 
активності...

групи 
одна 
ваго- 

спрзв. 
ком- 

позинні 
стовпо- 

Зрештою, 
таких під-

інтзресаи, ініціати- 
цих організацій. Ад- 
обмежена 
означає <

і кількість 
обмеженої

М. СЕМЕНЮК, 
слухач Вищої партій
ної школи при ЦК 
Компартії України.

малочисельних... У чисто-ВІД РЕДАКЦІЇ: Проблеми ... ____
му вигляді їх, мабуть, не існує. Все залежить в;д кон
кретних умов і специфіки підприємства, особистості 
номсорга, зв’язків з райкомом комсомолу. Однаковою 
мірою всі чиннини притаманні будь-якій комсомоль
ській організації. Деякі з них ми спробували з’ясува
ти. Але питання лишається відкритим — редакція хо
че почути з цього приводу слово самих секретаріз, 
досвідчених і недосвідчених, яким пропонуємо відпо
вісти на такі питання:

— Стаж комсомольської роботи?
— Якої точки зору дотримуєтесь ви: просто чи 

складно бути комсоргом у невеличкому колективі?
— Притаманні вашій посаді якісь особливості?
— Які труднощі трапляються у вашій практичній 

діяльності?
— Яка роль, на ваш погляд, у вихованні юнаків і 

дівчат відводиться комсоргові?
— Авторитет секретаря: з яких чинників він скла

дається?
— Чи досить ефективний зв’язок між вашою ком

сомольською організацією і райномом комсомолом?
— Ваші прізвище, він, місце роботи.
Відповіді на пропоновану анкету надішліть на адре

су: 316050, м. КІРОВОГРАД. ВУЯ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 36, 
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «МОЛОДИЙ КОМУНАР». При ба
жанні можете надіслати до редакції поширеного 
листа.

ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ВРОЖАЮ

У НАСТУП І
Партія дякує юнакам і дівчатам, які зв'язали свою 

долю з грандіозною програмою розвитку сільського, гос\- 
иодарства. і високо цінить їхню ініціативу.

(З промови Я. І. Брежнєва на XVII! з’їзді ВЛКСМ).

Інколи в розмові з това
ришами я порівнюю поле із 
заводським цехом. Нива 
також цех. тільни величез
ний і під відкритим небом. 
І тому, мабуть, важко запе
речувати те, що в такому 
цеху врожай іще певною мі
рою залежить еід погодних 
умов. Та лише певною... 
Цього року ми не змогли 
взяги з поля запланованого. 
Але коли врахувати, що над 
ланами господарства майже 
не випадало дощів, а ми зі
брали по ЗО з лишком цент
нерів ранніх зернових 
з гектара, то стане зрозумі
ло. що доля врожаю за будь- 
яких умов. — у рунах 
справжніх господарів поля.

Такими господарями і є 
наші молоді хлібороби. Зо
ни завжди пам’ятають: най
більша віддача гектара буде 
тоді, коли про нього добре 
дбаєш. І нині, коли ледь за
вершилися жни8а-79, ми 
вже живемо думкою про 
врожай майбутній і робимо 
все, щоб він був щедрим. 
На комсомольських зборах 
не раз поверталися до пи
тання сівби ранніх зерно
вих. підготовки полів, вне
сення в грунт органічних та 
мінеральних добрив. А те
пер свої рішення втілюємо 
в життя. Ми створили два 
комсомольсько - молодіжних 
колективи — в першій і 
другій тракторних бригадах 
господарства. В одному з 
них групкомсоргом обрали 
мене, в другому — Віталія 
Демченка. Організовуємо 
змагання між колективами 
тан. щоб техніка працювала

3 ПОШТИ ВІДДІЛУ СТУДЕНТСЬКОЇ ТА ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ
До 50-річчя першого Всесоюзного зльоту пі о н е р і в

Погляд у минуле 
іго зльотів піонерів.
ВІДТОДІ минуло пів- 
м століття. Навесні 
1929-го я, піонер, за при
кладом старшого брата, 
теж вирішив допомогти 
місцевкому колгоспу «Не
заможник». Доручили ме
ні бути погоничем спершу 
на кінній сівалці, а потім 
на дволемішному плузі.

А невдовзі в моєму 
житті сталася велика по
дія. Я—делегат І Всеукра
їнського і І Всесоюзного 
зльотів піонерів.

Пам’ять гортає сторін
ки роботи першого рес
публіканського форуму 
піонерів. Пас, посланців 
МІСТ і сіл, гостинно зустрі-

моєму

ОДНА СІМ’Я ■ « ■

делегата І Всеукраїнського і І Всесоюзно-

чали жителі Харкова. 
Усіх делегатів розмістили 
ие в готелях і школах, а в 
сім’ях робітників і служ
бовців. Мене запросив за
лізничник. Кілька діб я 
жив у його сім’ї, яка по
дбала про мій відпочинок, 
пошила і подарувала ме
ні піонерську форму.

Урочисте відкриття 
зльоту відбулося в театрі 
імені Т. Г. Шевченка. До 
пас прийшли члени ГІоліт- 
бюро ці\ КП(б)У. Від 
його імені виступив пар
ком ’ , " ‘
М. О. Скрипник.

15 серпня спеціальний 
поїзд вирушив з дслега-

освітн республіки

цією України до Москви 
на Перший Всесоюзний 
піонерський зліт.

. Ранок наступного дня. 
Курський вокзал. Пас теп
ло зустрічає трудова сто
лиця. Пам’ятаю радісне 
збудження, дзвінкі голо
си — ми пізнаємо на пе
роні II. К. Кругіську, С. М. 
Бульонного... Як і в Хар
кові, делегатів забирають 
до себе жителі Москви. 
Українська делегація по
трапила в Краспопрєсіїсп- 
ськпп район.

Зліг відкрився 18 серпня 
парадом па Красній пло
щі. Ми йшли повз тисячі 
людей. Тут уперше в жит
ті я почув голоси дітей,

іцо розмовляли різними І 
мовами. Ми не розуміли 
слів, але знали одне: 
— друзі, ми — одна 
м’я, велика, дружна, 
поборна. Особливо 
м’ятацея виступ 
Костянтинівни Крупської. 
Вона говорила про тс, 
якою хотів бачити радян
ську дітвору Ленін. Піо
нер завжди повинен бути 
попереду в навчанні, в 
громадській роботі, з пра
ці;

Про все,почуте й поба
чене в Харкові і Москві 
я розповів своїм ровесни
кам у селах Псрсгонівці, 
1 Іідвпсокому, 1 Іокотплово- 
му, Семпдубах, Вербово
му. Всюди школярі вц- 
с.’іовліозали бажання стати 
юними ленінцями. Тут же 
їм пов’язували галстуки.

О гак ми починали.

ЛІТО ПІОНЕРСЬКЕ
ми
СІ-
НС- 

запа- 
11а дії

А. КАСУРК1Н, 
ветеран піонерського 
руху.
смт Голоааніаськ.

з повним навантаженням. 
Особлива наша турбота — 

про молодих орачів. Роботу 
їхню організували у дві змі
ни. Трудяться хлопці слав
но. Микола Голованов. Іван 
Дейнун, Іван Степаненко та 
їхні товариші щодня зорю
ють по 2—2,5 гектара понад 
норму. Хлопці перевикону
ють свої завдання і в нічні 
зміни.

Недарма нажуть, що вода 
— це життя. Ми, хліборо
би, знаємо ціну волозі, то
му завжди прагнемо яннзй- 
краще її зберегти. Говорячи 
про жнивний комплекс, не 
можна виключати й такого 
елемента, як лущення стер
ні. У нас уже стало прави
лом пускати за комбайном 
лущильник. Так зробили й 
цього року. Двічі злущили 
ділянки під майбутній посів 
Іван Капітул, Минола Ховря- 
щук. інші

Сьогодні 
нагадують 
ступ, у якому беруть участь 
усі хлібороби господарства. 
Попереду — молоді тракто
ристи Минола Підлісник, 
Михайло Беззубов, Михайло 
Ярига. Зласне, всі молоді 
механізатори, які розуміють 
важливість моменту.

м. яковлєв, 
механізатор колгосп 
«Перше травня» Ма.т5* 
висківського району# 
групкомсорг комсо
мольсько - молодіжно
го колективу першої 
тракторної бригади.

механізатори, 
польові роботи 
справжній на-

Такі короткі табірні дні
Закінчується третя, ос

тання. зміна в піонерсьно- 
му таборі «Зорька» обко
му профспілки працівни
ків культури. 120 хлоп
чиків і дівчаток приїхали 
сюди, щоб добре відпочи
ти, набратися сили, енер
гії, бадьорості перед но
вим навчальним роком. А 
ще в таборі дітвора щодня 
взнає багато цікавого, за
хоплюючого, раніше не ві
домого.

«Такі короткі табірні 
дні», — кажуть хлопчики 
і дівчатка. І справді, за 
день стільки всяких справ’. 
Як бджіл у вулику. Он 
там, на спортмайданчику, 
тренуються юні волейбо
лісти і футболісти. Непо
далік група піонерів го
тується до «Дня казки». 
Хто любить водний спорт, 
той поспішає на озеро до 
Миколи Чипчепка, інструк-

тора по плаванню...
Бувають дні в «Зорькс», 

котрі називаються трудо
вими. Вони — особливі. їх 
чекають, 
операція 
одна з
— під час 
працювали 
колгоспі «Маяк»... І якими 
б добрими справами ие 
займалися хлопчики і дів
чатка, де б вони не були,
— завжди поруч вірні, на
дійні старші друзі.

Швидко мішають дг 
відпочинку. Незабаром • 
перше вересня. На дітвору 
чекають нові інтереси, но
ві

Запам’яталася 
«Зернятко» — 

найулюбленіших, 
якої піонери 
в місцевому

а
турооти.

О. БУР’ЯНСЬКИЙ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».



Серпня 1979 року ОЛОДНІЇ КОМУНАР" З стор

ЛЮБОВІ ДВА КРИЛА
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор;).

— Води... — тільки й 
сказав. І потягнувся пра
вою рукою до того міс
ця, де мала бути план
шетка. — Наші далеко 
звідси? Мені треба...

І знепритомнів --- з лі
вого плеча юшила кров. 
Та за кілька хвилин він 
знову просив жінку по
кликати радянських сол
датів:

— Тільки ковток води... 
І я піду...

Він уже не міг іти. Але 
завдання виконав. Усе 
що розвідав, передав у 
штаб. 1 відразу ж госпі
таль.

...Чотири операції. Чо
тири спроби арятувати 
руку. Та марно. Поранен
ня надто серйозне.

А Маресьев заспокою
вав-:

— Не журись. Ми ще 
повоюємо.

Маресьев таки повер
нувся в небо. А він про
довжував службу в ролі 
заступника командира 
полку по повітряно-стрі
лецькій службі. Він про
воджав у небо своїх бо
йових друзів, І щоразу 
його не полишала три
вожна думка: «А що, ко
ли моя планшетка потра
пила з руки ворога? І як 
це так сталося, що він 
перед вильотом не зоста
вив її тут, на землі? Там 
і листи від рідних, і орде
ни Леніна та Червоного

Прапора?.. Усе, мабуть, 
згоріло в літаку...»

Аж через шістнадцята 
років після того бою, З 
якому він кинув свою ма
шину навперейми фа
шистським «мессерам» 
(їх чотирнадцять ішло 
проти чотирьох ЯКів) 
жителі Мохового взнали 
ім'я героя, котрого зза- 
жали загиблим. Тут, на 
місці падіння літака, 
стояв обеліск Невідомо
му солдатові. Та коли 
місцеві краєзнавці зро
били додаткові розкопки, 
раптом знайшли планшет
ку. В ній фотографія 
льотчика, пожовкла ви
різка з газети «Доб
лесть», де надруковано 
замітку про мужнього 
льотчика Петра Шемен- 
дюка...

Краєзнавці зробили 
висновок: «Якщо серед 
уламків розбитого літака 
немає парашута і остан
ків пілота — значить він 
мусить бути врятованим». 
У ті дні до вчителя 
Г. Адаурова прийшла жи
телька села Мохового 
Є. Михєєва:

— А може, це той 
льотчик, що стікав кроз ю 
і все питав про якусь 
планшетку? Він тоді на
носив якісь позначки на 
нову карту. А своєї так і 
не знайшов...

І моховчани шукали 
свого боронителя. Скіль
ки листів було написано, 
скільки краєзнавчих ма
теріалів переглянуто!

Нарешті — відповідь з 
Москви: «Герой Радян
ського Союз/ П. С. Ше- 
мендюк живе в Капінін- 
граді. А родом він з Кі- 
ровоградщини...»
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КОМІСАР Попоз ска
зав:

— За станцією Енгель- 
гардівськз — скупчення 
німецьких бомбардуваль
ників. Там і великі запаси 
зброї, пального. На зав
дання полетить капітан 
Мамін. Треба знищити це 
кубло. Звідти німці весь 
час вилітають до Москзи.

Капітан зибрзз іще два 
екіпажі — Верхоланцеза 
і Почезалова.

Коли наблизились до 
аеродрому приземленим 
льотом, ударили ворожі 
зенітки.

— Заходимо на перше 
коло, — дав команду Ма
мін.

І за якусь хвилину на 
землі гуділо полум’я. 
Рзалися бензобаки, рзз- 
лися бомби, підвішені під 
літаками.

Раптом спалахнув літак 
Маміна. Капітан тільки 
встиг передати:

— Керуй, боєм, Вер
холанцев...

І спрямуваз машину на 
ворожий аеродром, туди, 
де стояли вцілілі бомбо» 
зози.

На Почезалова і Верхо
ланцева налягали гітле
рівські винищувачі. Але 
радянським льотчикам зо

ни не перешкодили вос
таннє відкрити бомболю- 
ки. І коли на лівому кри
лі аеродрому знову зня
лися стовпи полум’я, Вер- 
холанцез повіз свій літак 
на підмогу Почезалову. 
Той уже передаз, що 
збито його штурмана Ва
силя Міхалкіна. Сім 
«хейнкеліз» беруть у ле
щата два наших бомбар
дувальники. Верхоланцев, 
поранений у голову ви
бирає й собі ціль. Він 
«тягне» за собою два ви
нищувачі, а потім кидає 
машину злізо. І ворожі 
літаки протаранили один 
одного.

Все. Немає боєприпасів, 
кінчається пальне. Лице 
Верхоланцева заюшене 
кров'ю. Але зін спрямо
вує свій літак до лінії 
фронту...

...Йому перез'язузаг.и 
рзни. А комісар полку за
хоплено дизизся на ньо
го й казаз:

— Триста пробоїн у лі
таку. Сам знекровлений. 
А гаки дотягнув де свого 
аеродрому... З такими 
асами ми переможемо!

В. О. Верхоланцев те
пер рідко коли розпові
дає про езої власні под
виги. Він згадує капітана 
Маміна та бої за Берлін, 
де зін коригував вогонь 
нашої артилерії, де зу
стрівся з Іззном Кожеду
бом.

Його слозо — про дза 
крила любоз'.

М. ВІНЦЕВИЙ.

’СУБОТНІЙ РЕПОРТАЖ

гос- 
ко- 

мст-
перон і

СЕМЕСТР ТРЕТІЙ, ТРУДОВИЙ

Рейд обласного штабу «Комсомольського 
прожектора», обласного комітету народного 
контролю та «Молодого комунара».

ВИХОДЯТЬ НА БУДІВЕЛЬНІ 
НІВЦІ ВУЗІВ 1 ТЕХНІКУМІВ 
ПРИЧИНИ.

МАЙДАНЧИКИ БУДЗАГО-
ОБЛАСТ1. АНАЛІЗУЄМО

щодня вирушає в путь у Кіровоградському дендропарку

Ще кілька хвилин, і 
І поїзд рушить. Уже те

ленькнув прощально вок- 
зальний дзвінок, потроху 

І порожніє перон. Зоста- 
I лнсь па ньому тільки ма- 
I тері, які, всупереч усім 
І традиціям, не витирають
■ хустинками сліз, а, на

впаки, щасливо 'усміхаю-
I ться. Усміхаються п пер- 
I сонажі мультфільмів, на- 
I мальовані уа дверях та 
І боках вагонів. І навіть 
| вокзальний годинник лу

каво мружить під 
| рем зелені очі та 
І усмішку в рожевих 
І ках.

Ви вже, мабуть, 
І далися, шо ми ведемо ре

портаж із
■ вокзалу. Він відкрився в 
І обласному
І тижні тому, в День заліз- 
I ничпнка.

Саме залізничником ви
рішив бутії четвертоклас- 

Іинк Володя Оснпов, який 
сьогодні став пасажиром 
трьохсотого рейсу поїзда 
дитячої залізниці. Поруч

ліхта- 
ховае 

що-

дога-

нс.чвичайпого

иситрі два

нього у вагоні сидить ра
зом з бабусею трирічна 
Оленка Бардпшсва. У дів
чинки захопило подих від 
здивування: поїзд ітроіз- 
д йтиме справжнісінький 
тунель, а іде їх по дорозі 
стрічатиме Чебурашка...

Рушає з місця -яскравий 
червоно-блакитний паро
возик. Машиніст Іван Ти- 
мофійовпч Довженко ста
виться до своїх обов'язків 
особливо серйозно, 
малюки називають

хоча 
його 

дідусем і зовсім не боя
ться ного червоного каш
кета. Одначе обов’язки 
дідуся-машнпіста справ
ді серйозні. Тільки протя
гом минулої суботи і не
ділі пасажирами дитячої 
залізниці в дендропарку 
бели 3432 юних Кірово
граді,

Сьогодні, в суботу, на 
дитячій залізниці теж на
пружений день. Ес 
бажаючих покататись 
незвичайному поїзді 
дня зростає. Хлопчики 
дівчатка 
ши в долонях КВИТКИ,

Бо число
У 

ІЦО-
1

, міцно затпсіїуз-
3

цїкавістю виглядають з 
вікон вагонів. Мчать на
зустріч стрункі топольки, 
гублять під колесами по
їзда перші пожовклі лис
точки клени, лоскоче нізд
рі запах густої трави, де- 
не-де усміхаються 
вому паровозу 
осінні квіти...

Милуються всім 
тячі очі, сповіноіоть'ся 
бов'ю до рідної землі 
тячі серця. А матері,

яскра- 
перші

ТИЧ ДИ
ЛЮ- 
ди- 
зу-

стрічаючи поїзд на перо
ні, адресують свою вдяч
ність тим добрим чарівни
кам, які. нодаруза.ти дітям 
такий чудовий атракціон. 
Воші, ці добрі чарівни
ки, — робітники та служ- 
бозці ряду підприємств 
міста Кіровограда. Колек
тив комуністичної праці 
майстерень по ремонту 
вантажопідйомних кранів 
Одесько-Кишинівської за
лізниці — азтор парово
за, завод «Металіст» по
дарував депо для незви
чайного поїзда, робітники 
тролейбусного парку та 
ремонтно - будівельного 
управління зеленого 
подарства проклали 
лію довжиною 500 
рів, збудували
постазилп красиву огоро
жу. Яскраві вагончики 
виготовлено на ремонтно- 
механічному заводі Укр- 
ремтрссту, а прикрасили 
їх малюнками сцен з 
улюблених дитячих мульт
фільмів художники авто
парку. Активну участь 
будівництві дитячої 
лізпиці взяли також 
лективи заводу радіови- 
робів, середніх шкіл, сту
денти інституту сільгосп
машинобудування.

Прекрасний подарунок 
отримали хлопчики і дів
чатка нашого міста в 
Міжнародний рік дитини. 
Тому так задоволено ус
міхаються малюки, коли 
веселий паровоз виринає 
з-за дерев і прямує до 
вокзалу.

Л. СЕМЕНЮХ.

У 
за- 
ко-

Щороку будівельні орга
нізації, колгоспи і радгоспи 
області запрошують собі на 
допомогу студентські буді
вельні загони. Ще весною, 
під час формування їх, ук
ладають типові трудові до
говори, положення яких 
обидві заінтересовані сто
рони зобов'язуються вико
нувати неухильно Догово
ри підписують, скріплюють 
печатками, і невдевзі бійці 
загонів виїжджають на міс
ця роботи,

Нині, коли третій, трудо
вий семестр 1У79-ГО набли
жається до кінця, рейдова 
бригада поставила собі за 
мету перевірити, як же ви
конуються умови трудових 
договорів. Ми побували в 
одинадцяти загонах, що 
працюють у Кіровоградсь
кому й Олександрійському 
районах.

... Бійців загону «Елеит- 
рон-79» Олександрійського 
індустріального технікуму, 
зайнятих з управлінні Ні 4 
«Олександріяважбуд», не до
велось розшукувати на су
дові. Всі зони сиділи біля 
вагончика. Дзвеніла гітара. 
Дехто мирно дрімав на сон
ці. Так почався для них чер
говий робочий день.

— Чому стоїмо? — пере
питує командир загону Во
лодя Курганський і пояснює:
— Чекаємо, поки загусне 
розчин.

Розчин сьогодні справді 
рідкий. Класти цеглу не
можливо: розчин розпливає
ться. А вчора був густий, 
розповідають хлопці, і по
завчора. Ного розбавляли 
водою з бетономішалці, д 
чого не здалось розбавити
— викинули. Власне, бето
ном не часто радують, та й 
цеглою А коли все є, то 
однаково частина загону гу
ляє — робити нічого.

Робити було нічого... Бо 
ж за сорок дніз 34 бійці ос
воїли всього 10 тисяч кар
бованців капіталовкладень, 
тоді як за договором повин
ні були освоїти хоча б удзоє 
більше.

— Та вони ж діти, — щи
ро дизується начальник уп
равління О. 1. Неживенко. — 
Хіба можу я завантажувати 
їх роботою?

Гуманність заслуговує по
ваги. 1 все ж не для того 
прийшли оці повнолітні «ді
ти» (в «Електроні» лише 
шестеро неповнолітніх) у бу
дівельний загін, щоб ходити 
на будову не з лопатою, а з 
гітарою. ( коли вже мова 
зайшла про піклування, то 
чому ж управління нічого 
не зробило для організації 
харчування «дітей», чому ж 
нікого не обурило те, що 
постільну білизну з гурто
житку їм перемінили один 
раз на місяць?

...Загін «Нива-79» факуль
тету сільськогосподарського 
машинобудування КІСМу за
йнятий на будівництві се
редньої школи в селі Олек- 
сандрізці Олександрійського 
району, яке веде ПМК-279 
тресту «Ніровоградсільбуд». 

-Члени рейдової застали тут 
лише одну бригаду. З’ясу
валося: сьогодні у загону
теж черговий простій, і, щоб 
не марнувати часу, бійці пі
шли працювати в місцевий 
колгосп. Така передислока
ція стала для загону звичай
ним явищем.

Потрапили ми в цей день 
і на невеличку урочисту по
дію. Нею бійці будзагону 
«Товариш» Кіровоградсько
го будівельного технікуму 
жартома назвали пуск... під
йомного крана. Річ у тому, 
що за договором з другим 
управлінням тресту «Олек- 
сандріяважбуд» студенти ма
ли виконувати покрівельні 
роботи на спорудженні го
ловного корпусу заводу під
йомно-транспортного устат
кування. Щоб подавати на 
дах лінолеум, смолу, роз
чин — потрібен кран. Мон
тували ж його робітники 
комбінату «Кіровоградваж- 
буд» цілий місяць. Загін на
половину простоював. А по
ли кран змонтували — поба
чили, що стріла його не діс
тає до чана зі смолою... От
же, й сьогодні «торжества» 
з приводу пуску не відбуло
ся. Доведеться знову пода
вати матеріали елк-тан змай
строваним студентами під
йомником (а зін же мало
продуктивний, не відповідав

всім вимогам техніки без
пеки). 1 знову будуть про
стої в загоні, а через них — 
невиконання договірних 
умов.

Така ж доля спіткала і ща 
деякі будівельні загони олек
сандрійської зони: «Проме
тем» Кіровоградського маши
нобудівного технікуму (пер
ше управління «Олександ- 
ріяважоуд»), «Альтаїр» пед
інституту (і.Іетрівсьний між
колгоспбуд).

Не нращ» становище і з 
студентських загонах кіро. 
воградської зони. Загін 
«Дружини» Кіровоградсько
го машинобудівного техніку
му за договором, укладеним 
з керівництвом першого уп
равління тресту «Кіровоград- 
мхькбуд», мав працювати 
на будівництві нульового 
циклу гуртожитку педінсти
туту. Але замість того, щоб 
включити бійців загонів до 
складу стаціонарних буді
вельних бригад, їх відпра
вили на... допоміжні роиоти. 
Та й то лише хлопців. Для 
дівчат роботи не знайшлося 
и там, і вини змушені були 
шукати її □ будівельному 
управлінні № 2, де їм до
ручили... підмітати будівель, 
ний майданчик. Звідси ре
зультат: більш як за місяць 
роботи загін не освоїв і тре
тини передбачених догово
ром капіталовкладень. Мі- 
сячна заробітна плата нож
ного бійця загону становить 
трохи більше тридцяти кар
бованців.

Через нестачу матеріалів 
серйозно відстає у виконан
ні запланованих робіт і бу
дівельний загін «Філолог* 
педінституту (ІІМК-1 облміж- 
колгоспбуду).

Передчасно (і не зовсім 
романтично) закінчив третій, 
трудовий семестр сільсько
господарський 
мантин» 
медичного 
госп імені 
градського 
було укладено договір, 
явився неспроможним прий
няти загін на роботу. Годі 
«Романтика» запросив су
сідній колгосп імені Ульяно- 
ва. Та через недбалість ке
рівників господарства, кот
рі не організували як слід 
харчування членів загону, 
після кількох попереджень 
санепідстанції «Романти
ка» зняли з робіт...

Хочеться ще раз підкрес- 
лити, що саме будівельні 
організації, колгоспи і рад
госпи виступають ініціато
рами, запрошуючи собі на 
допомогу студентські буді
вельні й сільськогосподар
ські загони. А під час рей
ду склалося враження, що 
все навпаки. Тому й не диз- 
но, що часто господарники 
нехтують умовами догово
рів, загонів не забезпечу
ють необхідним фронтом 
робіт, матеріалами. А звід
си — простої, низька про
дуктивність робіт. З усіх за
гонів, де побували члени 
рейдової, лише п’ять вико
нали план освоєння капіта
ловкладень, та й то з чима
лими труднощами.

Трудовий семестр закін
чується. Не за горами той 
час, коли будзагонівські ко
мандири з чистими примір
никами трудових договорів 
знову переступлять пороги 
будівельних управлінь. Що 
ж чекатиме їх там наступ
ного літа! Літа, до якого 
треба готуватися вже сьо
годні.

сільсько- 
загін «Ро- 

Кіровогріїдськога 
училища. Кол- 
Леніна Кірозо- 
району, з яким 

ви-

Рейдова бригада: 
І. ЛИННИКОВ — завіду
ючий відділом культу
ри, освіти і охорони 
здоров’я обласного ко
мітету народного конт
ролю, В. СІВАЧЕНКО 
— член обласного шта
бу «Комсомольського 
прожектора», В. ПТАШ- 
КІН — командир Олек
сандрійського зонально
го штабу будівельник 
загонів, Р. ПОПОВИЧ — 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара», Д. БОНДАР — 
спецкор «Молодого ко
мунара».



4 стор.

Жан Маре—
письменник

Коли зустрічаєшся з 
Жалом Мире, передусім 
вражає його життєрадіс
ність, вируюче енергія. 
Не вірптьєя, що уславле
ному акторові кіно і те
атру за 65 років.

Але це так. Жзп Маре 
дебютував на сисні ще 
1933 року, знявся зага

лом у 62 фільмах, не врахо
вуючи телевізійних. З торіш

нього літа він грає голов
ну роль у п’єсі Шекспіра 
«Король Лір». Тому його 
тепер важко впізнати: 
актор ЕЇдростпв велику 
бороду і волосся, щоб не 
носити перуки на сцені. 
«Професія актора. — ка
же він, — це моя при
страсть, захоплення, по
кликання. Зіграти короля 
Ліра надзвичайно захоп
лююче. Мені здається, шо 
я зумів створити образ 
цього шскслгрівського ге
роя».

Жан Мере — різнобіч
на людина. Він не тільки 
чудовий актор, а її худож
ник. скульптор, гончар, 
декоратор, із захопленням 
реставрує старовинні 
фрески. У віці, коли бага
то хто йде на пенсію, в 
житті Жана Маре почав
ся новий цікавий період.

♦ Казки Жаия Марс» — 
під такою 
ризькому 
«Альбен Мітель» 
давно вийшла нова 
Вона надійшла 
нових ма 
три роки 1 
мемуарів 
«Історія 
Цього раз 
у новому д

сам

газета 
Жана 
казка-

запи-

а на 
назвою в па- 

ввдавніщтві
НСІ11О- 
кннга. 
К’.ПІЖ- 
через 

видання 
а Марс 

жи гтя». 
виступив

— дитячого письменнику. 
Книга включає в себе де
в’ять казок, написаних 
простою і дохідливою МО
ВОЮ. «Я,—мовить автор,— 
звертаюсь до дітей як до 
дорослих. Я розповідаю 
їм казки як друг. 1 це то
му, що в дитинстві 
упивався казками».

У рецензії, присвяченій 
виходові книги, 
«Фігаро» назвала 
Маре «чудесним 
ром».

Відповідаючи на
тання газети «Юмаиіте», 
як вів ставиться до со
ціальної несправедливості, 
що існує у Франції, де 80 
процентів працівників 
культури — безробітні, 
/Кан Маре сказав:

— Я знаю, шо такс без
робіття. Це справжня 
драма. Ми постійно сти
каємось із соціальною 
нссіїравел.іивісї із в нашо
му суспільстві. Є ДІТИ, які 
народжуються в бідних 
сім’ях, інші — в багатих. 
Цс жахливо. Дитина бід
няка часто не має мож
ливості ВИЯВИТИ свої 
здібності. На щастя, се
ред дітей робітників і се
лян усе ж є такі таланти, 
яким удається пробити 
собі дороіу завдяки розу
му. волі і прані.

Незважаючи ва вік, 
Жан Мэре сповнений 
творчих планів і вині, за 
його ж словами, горить 
бажанням написати ро
ман.

р. СЕРЕБРЕННИКОВ, 
кор. ТАРС.

П&виж.

„МОЛОДИЙ КОМУНАР"

малюнок

ЛОБИСЬ, РИБКО... Фотоетюд В. ГРИБА.

Зйомки ЕЄЗСИЧсИНОГО 
фільму почалися в селі 
Чонгьр Генічеського ра
йону на Херсонщині. Хви
люючу тему сорокарічної 
дружби трудівників Укра
їни і Грузії кінематогра
фісти вирішили розкрити 
через дружбу дітей. Ге
роями стрічки будуть юні 
художники образотворчої 
студії «Чонгар-сад» .місце
вого колгоспу «Грузія» і 
їхні товариші по творчос
ті з колгоспу «Україна» 
Махарадзевського райо
ну.

Кінокадри відтворять 
малюнки школярів, є яких 
радість дитинства знайшла 
вияв у щирості сюжетів, у 
свіжості яскравих барв. 
По-дитячому безпосеред
ні і неповторні, ці роботи 
розповідають про братер
ство народів нашої Бать
ківщини.

Знімають картину майст
ри Київської студії науко
во-популярних фільмів.

Кср. РАТАУ.

да да да да да

т- с л/>--

ч~о на

И всегде, л

Так же. как

И грущу, и

да да да деда да да да да да да дадддадада

ПРИПЕВ.

ПРППЕВ:
Нїиіпіь меня

Зы не // да

про меня
Музыка О. ЗАЦЕПИНА. 
Слова Л. ДЕРБЕНЕВА.

Да да да да да да да да

Песня

не знаю, распускает 
слухи зря, 

хину я без печали 
И забот.

Что на свете всех 
удачливее я, 

ВО ЕССМ 
мне везет.

СПОРТ

Виходячи з необхід
ності об’єктивного відбо
ру і спеціальної підготов
ки радянських суддів до 
проведення ігор — XXII 
Олімпіади, в нашій краї
ні 1976 року оголосили 
всесоюзний конкурс спор
тивних суддів «Олімпійсь
кий арбітр». Важливе зав
дання конкурсу — нада
ти всім пашим суддям 
ріпні можливості в заво
юванні почесного права 
судити разом з іноземни
ми арбітрами змагання 
XXII Олімпійських ігор. 
Не менш суттєве й 
давня використати
курс для пропаганди олім- 
пізму.

До конкурсу допускали 
псіх спортивних суддів, 
які успішно поєднують 
свою роботу чи навчання 
з активною участю в суд
дівстві змагань і громад
ському житті колективу.

На першому етапі виз
начились країні судді ра-

зан- 
коп-

18 серпня 1949 року

ат»
ІІІІЛШІ
ш

Сьогодні І ззЕтра у еас 
вихідні дні. Як і де краще 
провести їх!

Любителям ніно ми ра
димо подивитись- картини, 
що йдуть на екранах кіно
театрів нашого міста.

Кінотеатр «Мир» наймо
лодшим глядачам пропо
нує фільм «Корона Росій
ської імперії, або Знову 
невловимі» (початок о
9.10, 11.30, 13.50).
Для дорослих демонстру
ватиметься 
«Зав'ялівські 
(початок о 
18.50, 20.50).

Кінотеатр 
лець». Глядачі тут мо
жуть подивитися'НОЕЙЙ ху
дожній фільм «Усе вирі
шує мить» (початок с 9.20,
11.10, 13.00, 14.50, 18.30),
а о 16.40 і 20.50 — худож
ню стрічку «Табір іде е 
небо».

Кінотеатр імені Дзер- | 
жинського пропонує‘філь
ми «Іван Васильович пе
реміняє професію» (пече- [І 
той о 9.20, 11.20, 13.20,
15.20, 17.10, 19.10, 21.20, у 
червоному залі). Б залі 
повторного фільму йтиме 
художній фільм «Непина 
червона» (початок с 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.20).

Любителям театру сьо
годні радимо подивитись 
мюзикл Б. Рацера . В. Кон- й 

стантинова «Російський сен- | 
рет».

У неділю на сцені теат- | 
ру — комедія Ю. Бдліса II 
«Солом’яна сторожкая. | 
Початок вистгв с 19.30.

Каси працюють щодня з и 
13 години.

кінострічка 
диЕанип 

16.10,' 17.30,

«Ксмєсмс- 
тут

ПРИПЕВ:

и v сак все как ьсе

все. нан есе, 
как все.

Я по земле хожу. хожу.
И у судьбы, кан все. 

как все
Счастья себе прошу.
Вы не верьте, что живу я. 

как в »ато.
И обходит стороной меня 

беда.
Точно так же я под вечер 

устаю.
реву иногда.

Гіопу, міста, на другому — 
області, на третьому — 
республіки, міст Москви і 
Ленінграда.

1 ось четвертин етап. 
Всесоюзні федерації і ко
легії суддів визначили 
кращих арбітрів країни за 
видами спорту і предста
вили жюрі конкурсу.

Підбито підсумки кон
курсу. Серед тих, хто па
на городжений 
Оргкомітету 

да-80» і С 
СРСР, — суддя республі
канської категорії з лег
кої атлетики, голова Кіро
воградського облепортко- 
мітету О. II. БЕРЕЗАII.

Переможні конкурсу 
«Олімпійський арбітр» 
здобули право бути суд
дями змагань VII Спарта
кіади народів СРСР, а та
кож інших всесоюзних і 
міжнародних спортивних 
поєдинків, то проводити
муться в 1979—1980 ро
ках в СРСР.

ДИПЛОМОМ 
«Олімпіа- 

Спорткомітету

ФУТБОЛ

«ОКЕАН»-« »

порой 
колотит и трясет. 

Но от бед известно 
средство мне одно.

В горький час. когда 
смертельно не везет.

Говорю, что везет ясе 
равно.

У цій зустрічі керчсніїі грою футболіста «Океану»), 
діяли активніше. А гра кі- 
ровоградців через травми 
деяких футболістів була 
млявою. Вони не зуміли 
чинити опір спортсменам 
«Океану». До перерви ра
хунку не було відкрито.

У другому таймі госпо
дарям поля на 65-й хви
лині вдалося забити .м’яч 
(І не без допомоги поміч
ника судді, який не за
фіксував положення поза

Реальні можливості доби
тися нічиєї були у Андрія 
Карп’юка та Вадима Ев
тушенко. Але їхні удари 
не досягали цілі.

Отже, «Океан» здобув 
перемогу — 1:0.

Наступний, двадцять 
восьмий тур — у вівторок. 
21 серпня. «Зірка» в цей 
день зустрінеться в Ровно 
з «Авангардом».

ПОНЕДІЛОК, 2С СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

«Час». 8.40 — Гы-частіша. 
9.05 — Мультфільми. 9.35
— Фільм для дітей «Шума 
чі затонулого міста». 10.45
— Очевидне — неймовірне. 
По закінченні — новин»
14.30 — Новини. 14.50

Док. фільм «Навігація:-. 15.40 
— Концепт ансамблю «Орі- 

зонт>. 10.00 — Паш сад
16.30 — Маршрутами юних. 
17.10 — Концерт з. теорії 
народного артиста Латвії! 
ської РС-Р. композитора 
Калнінл. 17.45 — -.День зп 
днем». (Кіровоград). 1755
— Оголошення. (Кірово
град). 18.00 — -Дрмжб! міц
ніти». Виступ болгарського 
самодіяльного вокально- 
інструментального ансамб
лю політичної пісні «Пла
мень» (Кіровоград). 18.35
— тедефільм. (Кіровоград).
18.45 — сСьогодрі у’світі». 
19.00 — «Ррном — дружна 
сім’я». 19.40 — Д. Маміп- 
Сибірли. «Гірське гніздо». 
Фільм-вистава. (21.00 —
«■Час»). По закінченні — 
«Сьогодні V світі'.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Попиті. 10.15 — «Добро
го вам здоров'я». 10.45

♦Театральна вітальня»-. 13.00 
— Телефільм «-Де ти був. 
ОДІСССЙ?» 1 сепія. 14.10 — 
Теленарис < Крила Вітчиз
ни». 16.55 — «Олімпійсь
кий характер». 1.7.15 —
Для дітей. «Пароль «Друж
ба». 18.00 — Телефільм
«300 шахтарських літ».
18.30 — До Міжнародного 
року дитини. .-Мальовни
чий світ дитинства». 19.00
— «’Актуальна камера».
19.30 — Фі.пьм-концепт
«Концертіпол. 20.00 — «Мі
фи І дійсність». 20.50 —
«На добраніч діти!». 21.00
— «Час». 21.35 — Теле
фільм «Не було в Коканді». 
1 серія. 22.40 — Телефільм 
«Танень — життя моє».

В. о. редактора 
В. СПШАК.

Газета 
виходить 

у вівторок, 
четвер 

і суботу.

31650, MC ГЕ.наша«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ШСМ Украины.

Ня укранчснсм языке.

- М. Кіровоград,

гул. Луначарськсго, 36.

відділ листів І масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відпоиідальний 
секретар, відділ учнівської молоді —
2- 46-87; відділ комсомольського життя, 
відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45 35; фотолабо
раторія — 2-56-65; нічна редакція —
3- 63-53.

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України.
м. Кіровоград, вуп. Епінми, 2.

Обсяг 0,5 друк. арк. ІІІДСИЄ 61197. Зам. 406. Тираж 57000.


	2671-1p
	2671-2p
	2671-3p
	2671-4p

