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НА ПОКЛИК 
«ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»

Хоча до 19 квітня ще 
більше як півтора міся
ця, комсомольці Гайво- 
ронського району зазда
легідь продумують плен 
дій у день «червоної су
боти». Молоді трудівни
ки Гайворона, зокрема, 
намітили впорядкувати

Комсомольці, 
всі юнаки та 
дівчата Кіро- 
воградщини 
впевнено й 
згур т овано 
йдуть за пар
тією Леніна— 
орг анізат о- 
ром і натхнен
ником наших 
перемог!

КОМСОМОЛЬСЬКЕ
ПОЛЕ
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2>ЕМЛЯ віддячує стори- 
й*-' цею лише тим, хто хо
дить біля неї щодня, хто 

. турбується про її здоров'я 
протягом усього року. 
Дбайливих, люблячих рук 
потребує вона. Надто ж 
така, як у колгоспі «Друж
ба» Онуфріївського ра
йону.

— У тих краях, де гар
ний рахманний чорнозем, 
про родючість своєї землі 
кажуть: «Устроми в неї 
дишло — віз виросте», — 
загадково почав свою роз
повідь агроном колгоспу 
А. А. Сапіга. — Ми цим 
похвалитися не можемо. 
Немає у нас такої землі. 
Грунт супіщаний, вибагли
вий. Але це не значить, що 
він взагалі безплідний. До- 

I глядати за ним треба, по
чинаючи з осені і восени 

І закінчуючи. Тоді буде вро- 
| жай. 1 комсомольсько-ме- 

ханізована ланка по виро- 
і щуванню цукрових буря

ків прагне довести, що це 
не просто слопа.

Минулий рік через не
сприятливі погодні умови 
для буряківників не вдався. 
Колгосп запланував з кож
ного гектара зібрати по 

і 250 центнерів коренів, а 
члени механізованої, пбра- 
дившись, вирішили, 
зможуть вимостити по 

хцентнерів. Рік минув.
бито підсумки: кожен 

■ тар дав по 250...
— Перший рік дав

що
290 
Під- 
і ек-

І.

нам 
. гарний урок. Погодні умо

ви взяли гору. Проте від
ступати не збираємося. 
Цього року ланка повним 
ходом готується до посів
ної кампанії.

Так сказав комсорг ме
ханізованої Леонід Лисен
ко. А всього їх у ланці 
восьмеро. Сюди хлопці 
прийшли різними шляхами. 
Одні попросилися на трак
тор після служби в армії, 
інші — зі шкільної парти, 
треті повернулись у рідне 
село з промислових під-

Всі сили—на будівельні майданчики
парк імені 40-річчя 
ВЛКСМ. Посаджений по
над двадцять років тому, 
він нині потребує благо
устрою. Влітку це буде 
чудове місце відпочинку.

Основні сили комсо
мольців і молоді району 
будуть направлені на бу- 

КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯІПРОЛЕТАРІ

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ
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приємств. Тепер їх об’єд
нує одне — бажання до
вести, що добірні буряки 
можуть рости і на їхній 
малородючій землі.

Про врожай ланка стала 
турбуватись ще восени. 
Дотримуючись правильної 
сівозміни, злущили стер
ню, під зяблеву оранку 
внесли по 60 тонн органіч
них добрив на кожен гек
тар, провели снігозатри
мання. З ремонтом техні
ки уже впорались. Сівалки, 

борони, райборінки, куль
тиватори, котки полагоди
ли ще до Нового року. Ни
ні на лінійці готовності — 
усі вісім тракторів. На 
черзі — ремонт буряко
збирального комплексу. 
РКС-6 та БМ-6 підготовлені 
для відправки в Олександ- 
рівську райсільгосптехніку.

Механізатори розуміють: 
щоб дотримати слова, лише 
високоякісного ремонту 
техніки недостатньо. Треба 
вдосконалювати свою май- 
стерністо, впроваджувати 
передовий ДОСВ’Д. Отож 
щосуботи збираються вони 
на заняття. Лекції про екс
плуатацію сільськогоспо
дарських машин, прогре
сивну технологію вирощу
вання цукрових буряків чи
тають місцеві спеціалісти — 
агроном нолгоспу І. В. Бич- 
но, головний інженер О. Ф. 
Грабовий, агроном по за
хисту рослин М. П. Бичко. 
Часто до молодих буряків
ників навідуються праців
ники районного управління 
сільського господарства. 
Недавно тут побувала ін
женер В. І. Синипостіл. Во
на розповіла членам ланки 
про новинни посівної і бу
рякозбиральної техніки.

Уроки підвищення май
стерності проходять ціка
во, часто в ділових супе
речках, особливо коли за
слуховують і обговорюють 
рацпропозиції. Раціоналі
заторству у ланці приділя
ють велику увагу. Сучасна 
бурякозбиральна техніка 
випускається для рівних 
площ, а поля колгоспу 
«Дружба» розташовані пе
реважно на крутих схилах. 
А ще після дощів косого
ри розмиваються, беру
ться виярками. Техніка не 
завжди долає непередба
чені перешкоди, часто не 
витримує. Доводиться тоді 
підсилювати окремі вузли. 
А це — справа рук раціо
налізаторів. Ланковий Ген- 
надій Пивовар запропону
вав замінити однорядко
вий ланцюг, яким приво
диться в рух мітла БМ-6, 
на дворядковий. Тепер на- 

дівельні майданчики — 
тут чимало роботи. Адже 
споруджуються новий 
<орпус СПТУ-5, навчаль
ний корпус і майстерня 
лашинобудівного техніку
му, завершується будів
ництво Солгутовської се
редньої школи. Молодь 

вантаження на кожну з 
двох ведучих зірочок 
зменшилось удвоє. Меха
нізм працював бездоганно 
весь сезон (до цього він 
відмовляв через кожних 
8—10 днів роботи).

Таких прикладів можна 
навести чимало. Адже су
боти для дереївсьних буря
ківників стають тими дня
ми, коли спільно можна 
підбити підсумки зробле
ного, поговорити про ГЛ£НИ 
на наступний тиждень, на
мітити заходи на майбут
ній місяць.

роз-
механізатор, 

боронував 
шлейфував, 

гербіциди і 
ми

— Позаминулої суботи 
ми вирішили по-новому 
організувати посівну кам
панію, — говорить брига
дир тракторної бригади, 
наставник молоді М. І. Яш- 
ний. — У чому відмінність 
її від минулорічної? Рані
ше підготовку грунту і по
сівну ми проводили 
дільно. Один 
наприклад, 
грунт, інший 
третій вносив 
так далі. Цієї весни 
плануємо обладнати один 
агрегат, який виконував би 
всі операції одночасно. На 
сівалках встановимо лап
ки для культивації, при
строї для внесення гербі
цидів, за сівалками пусти
мо невеличкі коточки. Це 
дасть нам змогу набагато 
швидше провести сівбу і 
вивільнити частину техніки 
для інших сільськогоспо
дарських робіт.

Останнім часом 
ланки на суботніх 
нях наполегливо 

члени 
навчан- 
готую- 

ться до складання іспитів 
на підвищення класності. 
Посвідчення механізатора 
першого класу нині мають 
Василь Чередник та Мико
ла Бойко. Через місяць 
вони будуть підтверджу
вати свою високу кваліфі
кацію. Леонід Лисенко і 
Микола Гладкий готуються 
стати першокласними спе
ціалістами. Ще четверо 
триматимуть екзамен на 
присвоєння їм кваліфіка
ції механізатора другого 
класу.

Посівна не за горами. 
Механізатори комсомоль
сько-молодіжної ланки по 
вирощуванню цукрових 
буряків колгоспу «Друж
ба» готові зустріти її у все
озброєнні.

В. БОНДАР, 
спецкор «Молодого 
комунара».

села Могильного труди
тиметься на спорудженні 
комплексу для відгодівлі 
великої рогатої худоби.

Велика робота буде 
проведена по збору ме
талолому, макулатури, 
впорядкуванню вулиць 
населених пунктів, Знач-

НА ФЕРМАХ — 
МОЛОДІ ГОСПОДАРІ
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колгоспу «Про-Доярки колгоспу «Про
грес» Новомиргородського 
району ідуть у чергову 
профвідпустку спокійні — 
їхніх корів сумлінно догля
не Таня ХИЖНЯК - пра
цьовита, старанна дівчина. 
А молодь села знає, що Та
ня — хороший товариш, 
активна комсомолка.

Фото М. ГЕЛЬМАНА.

Алла НІЖИНСЬКА —най
молодша доярна на другій 
молочнотоварній фермі 
колгоспу імені Свердлова 
Добровеличківського райо
ну, Однак намагається не 
відставати від досвідчених 
нолег. Торік вона завоюва
ла п’яте місце в соціаліс
тичному змаганні доярок 
району. Від кожної норови 
Алла надоїла 4132 кілогра
ми молока.

На завершальний рік п’я
тирічки вона намітила взя
ти іце вищий рубіж.
Фото В. МАСЛЕННИКОВА.

ну частину коштів, зароб
лених на суботнику, буде 
перераховано у Фонд 
миру.

Н. МАКСИМЕНЮК, 
інструктор Гайворон- 
ського райкому ком
сомолу.

Новини
ПОВІДОМЛЯЮТЬ 

КОРЕСПОНДЕНТИ «МК»

Зустріч з автором
Кіровоградська міська 

організація Товариства 
любителів книги і книгар
ня N■’10 організували ве- 
чір-зустріч юних нниго- 
любіп восьмирічної шко
ли № 7 з автором нниги 
«Хлопці з нашого села», 
проректором заочного на
вчання педагогічного ін
ституту імені О. С. Пуш
кіна Д. М. Клюєнком.

Вечір відкрився літера- 
турно-мчзичною компози
цією «Ми не забудемо їх 
імена», присвяченою піо
нерам-героям. які загину
ли В ПО’*Н Ре-тт»'"пї ВІТЧНЗ- 
г----- V

Концерт-звіт
Святом для глядача 

став звітний концерт на
родного самодіяльного ан
самблю бального танцю 
«Златоцвіт» міського Па
лацу культури імені Ком
панійця.

Юні аматор» сцени з та
кою радістю, і ак натхнен
но виконували кожен та
нець. що мимоволі їх на
стрій передавався всім V 
салі. Одна Із композицій 
так і називалась — «Доб
рий настрій». Глядачі 
дружно аплодували після 
кожного номера — чи то 
виконували «Російські 
чобітки» наймолодші 
учасники ансамблю Іри
на Зубова та ігор Машин, 
чи танцювали «Паризьке 
танго» Наталія 
ська. Віталій 
Олена Діденко та 
мир Савченко.

У програмі ансамблю 
були й танці, в основу 
яких покладено місцеві 
традиції нашої області,— 
«тополя», «Кладочка», 
«Ятраночка». Вони ство
рені керівником ансамб
лю Б. А. Стрельбицькою 
та народним артистом 
УРСР А. М. Кривохиікею.

20'бальних номерів по
казав цього вечора ан
самбль. Кожен із них — 
приємна зустріч кірозо- 
градців із прекрасним.

Корсуи- 
Завииа, 
Володи-

Новини
ПОВІДОМЛЯЮТЬ 

КОРЕСПОНДЕНТИ ТАРС

Де молодість- 
там пошук

Повністю забезпечив 
комбікормами і риміль- 
йонну отару овець на 
Центральному Тянь-Шані 
Наринський комбінат хлі
бопродуктів. Молодіжний 
колектив підприємства — 
середній вік робітників 
тут не перевищує 24 ро
ків — за короткий строк 
у півтора раза збільшив 
проектну потужність під
приємства.

Досягли цього без за
лучення додаткових кош
тів. Допоміг створе
ний тут комсомольський 
кп аб, який узяв під 
контроль процес модерні
зації підприємства. А 
його визнаним «мозко
вим центром» стала ін
женерна рада, на засі
даннях якої розглянуто 
близько ста пропозицій 
раціоналізаторів. Спеціа
ліст:! допомогли авторам 
зробити інженерні розра
хунки.

Запровадити нововве
дення на підприємстві 
вирішили, не припиняючи 
випуску продукції. По- 
ударному працюючи па 
суботниках, юнаки та 
дівчата упорались із зав
данням за півтора мі
сяця.

В. ЄРМОЛІН.
Нарин.

Тринадцять- 
число щасливе

Твердження, що три
надцять — число нещас
ливе. спростували молоді 
оператори машинного до 
їпня держплемзаводу *15 
років Жовтня» на Київ
щині. Тринадцять доярок 
завоювали встановлений 
обкомом комсомолу пере
хідний приз Героя Соціа
лістичної Праці Є. Деми
денко.

По 4 тисячі кілограмів 
молока від кожної коро
ви надоїли в середньому 
дівчата минулого року. 
Такого ж «графіка» до
тримуються й нині, у 
важкі дні зимівлі.

Є в них і спої «секре
ти» успішної роботи, яки
ми вони діляться в ство
реній на базі комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву районній школі пе
редового досвіду. Один із 
них — спільна зацікавле
ність у результатах праці 
всіх працівників ферми: 
і оператори, і слюсарі, і 
електрики, і лаборанти 
працюють у колективі за 
бригадним нарядом.

Ставши на ударну ле
нінську вахту. молоді 
тваринники намітили в 
завершальному році п’я
тирічки перевищити ми
нулорічний результат.

А. МОЙСЕЕВА.
Переясг.ав- 
Хмельницький, 
Київська обласгь.

Проектуємо
і будуємо

«Острівцями» оригі
нальної архітектури впи

шуться б магістралі Горь
кого павільйопи-зупнпки, 
спроектовані студентами 
місцевого інженерно-бу
дівельного інституту іме
ні В. П. Чкалова.

Роботи студентського 
клубу зодчих цього вузу 
широко відомі в країні. 
Дитячі ігрові майданчи
ки, споруджені юнаками і 
дівчатами у третьому 
трудовому семестрі за 
власними кресленнями, 
прикрашають Горький і 
Арзамас, Муром і Гага
рин, інші міста.

Вирішивши спробувати 
сили у створенні павіль
йонів для зупинок місько
го транспорту, студенти 
архітектурного факульте
ту оголосили творчий 
конкурс.

в. ІОНОВ.
Горький.
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-НА ФІНІШІ П’ЯТИРІЧКИ
Серед молодих виробничників Світповодська 

широко розгорнулося соціалістичне змагання за 
гідну зустріч 110-ї річниці з дня народження 
В. і. Леніна. Передові колективи міста успішно 
виконують підвищені соціалістичні зобов'язання 
на честь ленінського ювілею.

Юнаки і дівчата дали слово перетворити ниніш
ній рік у рік ударної праці. Вони прагнуть успіш
но завершити п’ятирічку і створити міцний заділ 
для п’ятирічки наступної.

Наш спеціальний кореспондент побував на Дні
провському заводі твердих сплавів, на підприєм
ствах виробничого об'єднання «Дніпроенергооуд- 
індустрія», де познайомився з рооотою комсо
мольських організацій. Про їхні турботи і трудові 
здобутки на фініші п’ятирічки йдеться в кореспон
денціях, першу з яких друкуємо сьогодні.

-------------- РОЗПОВІДЬ ПЕРША-------

СПЛАВ

______._________2S8 лютого року

Лисиці
з «Червоної поляни»Знайомстзо було див

ним. Не встигли ми розди
витися екран соціалістич
ного змагання а першому 
цеху Дніпровського заво
ду твердих сплавів, а Вік
тор, сказавши коротке 
«Вибач, поспішаю», подав
ся геть. Воно і зрозуміло: 
хлопець квапився на робо
че місце. Бо від нього, 
наладчика, залежить бага
то. Те, як швидко встано
вить він необхідну форму 
у верстат чи виконає якусь 
іншу операцію, позначи
ться на кінцевому резуль
таті роботи бригади, всьо
го першого цеху. Працює 
тут в основному МОЛОДІ,, 
тоне і носить цех високе 
звання комсомольсько-мо
лодіжного. Недавно у від

повіді, на постанову ЦК 
КПРС про гідну зустріч 
110-ї річниці з дня народ
ження В. І. Леніна, на за
клик ознаменувати ниніш
ній рік роком ударної 
праці, комсомольська ор
ганізація цеху зиступила з 
ініціативою «16 ударних 
трудових вахт — до 110-ї 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна!» Наладчик 
Віктор Пальоний (саме з 
ним відбулося коротке, 
знайомство) й очолює ор
ганізацію, приклад якої 
сьогодні наслідують чис
ленні КМК Світповодська. 
І Віктор отим коротким 
«поспішаю» зовсім не хо
тів підкреслити значимість 
ролі ініціаторів. Хоча й це 
ніколи не відкидалося: 
став лідером — веди за 
робою. Справа в іншому...

...Повернемося знову до 
екрана соціалістичного 
змагання. В ньому, до ре
чі, як і з інших, що знахо
дяться з усіх цехах заводу 
твердих сплавів, я не зна
йшов жодного показника 
виконання виробничої 
програми, що опускався б 
нижче ста відсотків. Та й ця 
цифра — рідкість В основ
ному — «150». Дехто й 
двохсот процентів змінно
го виробітку досягає. Зу
стрілося навіть потрійне 
виконання норми. Ком
сомольцям і молоді пер
шого цеху не створено 
якихось особливих, ідеаль
них умов. Вони для всіх 
підрозділів і цехів одна
кові.

Наведу приклад: за ро
ки існування підприємство 
жодного місяця не допус
тило невиконання плану. 
Народне господарство 
країни зимагає все більшої 
кількості виробів із твер
дих сплавів. Але ця необ
хідна кількість береться 
не з голих паперів, а з тех
нічно обгрунтованих норм, 

я із можливостей колективу 
І заводу.
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Можливості. Вони, як ві
домо, не безмежні. Наріж- 

поняття 
«можливості» на Дніпроц- 

твердих 
«Робочий

ним каменем

І ському
І сплавів
■ час роботі» — ініціато- 

рами цього руху на під-
I приємстзі стали молоді
1 виробничники. Комсомолі,-

заводі 
є час.

по

сь.чу організацію давно 
вже не турбують невироб
ничі втрати часу (прогули, 
порушення трудової ди
сципліни) з вини молодих. 
З цими небажаними фак
торами тут давно покінче- 
но. Як? У відповідь на це 
запитання секретар ком
сомольської організації, 
працівник відділу техніч
ного контролю, Віктор Ку
лик лукаво посміхається:

—- Іаємниць ніяких не- 
/дає. Просто робимо те, що 
належить робити з питань 
профілактики порушень 
трудової дисципліни. Про
гуляв — втратив час і під
віз товариша. Сьогодні 
одного, а завтра кількох. 
Комітет комсомолу, «про
жектористи» працюють у 
тісному контакті з партій
ним бюро та завкомом 
профспілки, очолюваним 
Миколою Івановичем Чер- 
няаським і Володимигом 
Івановичем Письменни/л. 
Вони — наші головні
мічники і порадники. Ад
міністративні заходи 
прогульників і порушників 
трудової дисципліни за
стосовували в крайніх ви
падках. Так було, доки не 
досягли бажаного резуль
тату. І тепер посилили ува
гу до цього питання у 
зв’язку з виходом поста
нови «Про дальше зміц
нення трудової дисципліни 
і скорочення плинності 
кадрів у народному госпо
дарстві». Вона ставить пе
ред нами нові завдання, 
які треба розв'язати.

Одне з них, як уже зга
дувалося,—«Робочий час— 
роботі». Тому й поспішав 
Віктор Пальоний. Він має 
рацію, для розмови зна
йдеться вільний час — 
обідня перерва.- Це ще 
один приклад того, що у 
цеху ініціаторів час умі
ють цінувати. Бо він — їх
ній основний резерв під
вищення продуктивності 
праці, ефективності ви
робництва при тій же ви
сокій якості. Зіктор, тех
нічно грамотний спеціа- 
лісг-наладчик, навчився 
встановлювати форму ча 
верстат удвоє швидше, ніж 
того вимагають норми. Так 
само вправно працюють 
інші. Без метушні, зі знан
ням справи, раціонально 
розпоряджаючись часо?д. 
Звідси й високі проценти 
виконання завдань. Бо рит
мічність у роботі окремого 
члена бригади, цеху впли
ває на ритмічну робот/ 
всіх.

Ініціативу комсомоль
ської організації першого 
цеху «16 ударних трудових 
вахт — до 110-ї річниці з 
дня народження В. І. Лені
на!» першим підтримав ко
лектив комуніста В. І. Мі
рошниченка. А потім були 
ще і ще послідовники. Тут 
добре зрозуміли: сплав 
молодості і досвіду плюс 
надійний резерв — час — 
дадуть твердий сплав.

А. ШИЛОШИЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».
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У матеріалі під такою наз
вою («МК» за 27 грудня 
1979 року) ми розповідали 
про недоліки в роботі з мо
лодими будівсльїіиками-ме- 
ліораторами Знам’янської 
пересувної механізованої ко
лони № 144 тресту «Кірово
град водбуд». Йшлося про 
формалізм в організації со
ціалістичного змагання, у 
виконанні заходіз, затверд
жених комітетом комсомолу 
колони, і, зокрема, у ство
ренні комсомольсько-моло
діжних колективів.

Редакція одержала відпо
відь від адміністрації, пар
тійної, комсомольської орга
нізацій ПМК-144. Виступ га
зети обговорено на засіданні 
комітету комсомолу і комсо
мольських зборах. Критичні 
зауваження визнано пра
вильними. Гак, заходи ро
боти серед спілчан і молоді, 
що їх запропонував комітет 
для розгляду учасникам збо
рів третього вересня мину
лого року, були нсобгрунти 
вани.ми, поспішними, що п 
призвело до невиконання 
більшості з них.

На початку нинішнього 
року, як повідомляють ІЗ 
11МК-144, створено кілька 
комсомольсько - молодіжних 
колективів. Ііа юловпому 
об’єкті будівеяьннків-меліо- 
раторів — спорудженні ка
налу Дніпро—Інгулець ДІЄ 
екіпаж механізаторів земле
рийних машин у складі вось
ми чоловік. Очолює його мо
лодші комуніст, член коміте
ту комсомолу ІІМК Микола 
Бондаренко. Відчутну допо
могу молодим механізато
рам подає досвідчений ма 
шиніст скрепера, наставник 
Микола Денисович Постель- 
пяк. На цьому ж об’єк* 
створено комплексну моло
діжну бригаду, яка обслуго
вує механізми. Керує колек
тивом Юрій Борисович Сту
піть Тут також є настав
ник — молодий спеціаліст, 
переможець минулорічного 
соці а л істпч ного змагання 
Іван Крпворучко.

Розводити хутрових зві
рів у радгоспі «Червона 
поляна» Добровелнчків- 
ського району почали ще 
в 30-х роках. Спочатку 
звіроводи доглядали кро
лів і білих норок. А 1955 
року завезла з Полтав
щини партію чорнобурих 
лисиць. Спеціалістам до
велося докласти чимало 
зусиль, щоб звірі звикли 
до нових умов. З часом 
наполеглива праця селек
ціонерів і доглядачів

принесла добрі наслідки, І 
і тепер у радгоспі щоро д 
ку отримують близько ( 
З тисяч високоякісних ' 
шкірок чорнобурих лй- і 
енць.

У господарстві працює . 
чимало молоді. Добре 
трудиться комсомолка 
Олена ОЧЕРЕТИН (на 
фото), яка виростила н 
здала за минулий рік 279 
лисиць.

Фото В. ГРИБА.

ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК
за

У ПЕРВИННІIX комсо
мольських організаціях 

міста громадсько-політич
на атестація починається в 
березні. У цей період цехо
ві комсомольські організа
ції, комсомольсько-моло
діжні колективи проведуть 
ударні тижні, дні найви
щої продуктивності праці і 
трудовик рекордів. Студен
ти вузів і технікумів ви
ступлять із лекціями па 
підприємствах, організу
ють вечори інтернаціональ
ної дружби, огляди худож
ньої самодіяльності, спор
тивні змагання. Випускни
ки профтехучилищ та шкіл 
проведуть декади під деві
зом «Голосую за профе
сію», на які запросять ге
роїв Соціалістичної Праці, 
передовиків виробництва. 
Товариство книголюбів, 
книгарні розповсюджува
тимуть твори В. 1. Леніна, 
політичну літературу.

Закінчиться атестація 
урочистими комсомоль
ськими зборами, які мати
муть порядок денний: «З 
іменем Леніна, під керів
ництвом Комуністичної 
партії — на труд, на по
двиг». На зборах буде під
бито підсумки участі мо
лоді в третьому стані Ле
нінського заліку, присвя
ченому 110-й річниці з дня 
народження В. і. Леніна, в 
огляді роботи комсомоль
ських організацій по вико
нанню рішень XXV з’їзду 
КПРС. За підсумками гро
мадсько-політичної атеста
ції ми плануємо організу
вати збори молодих гвар
дійців п’ятирічки, зустрічі 
комсомольців із ветерана
ми партії і комсомолу; на
ставників, викладачів, пар
тійних керівників з моло
дими переможцями соціа
лістичного змагання. Про
ведемо ленінські читання, 
тематичний показ фільмів, 
фотографування перемож
ців змагання біля прапорів 
районних і міських комсо
мольських організацій.

П ІДГОТОВКД до громад- 
... сьио-політичної атеста- 

, цн почалась одночасно з 
прийняттям особистих

комплексних планів, Конт
ролюємо їх виконання за 
графіком. У комсомоль
ській організації заводу 
«Червона зірка», напри
клад, протягом року вже 
звітували про хід виконан
ня особистих комплексних 
планів 118 молодих вироб
ничників. Велику роботу 
веде тут атестаційна комі
сія, До її складу ввійшли 
депутат Верховної Ради 
,СРСР В. І. Гетьманець, де
путат Верховної Ради УРЄР 
Л. В. Чернега, Герой Соціа
лістичної Праці, делегат 
XXV з’їзду КПРС О. О. Ко- 
шурно, Герой Радянського 
Союзу І. І. Коваль, кавалер , 
трьох орденів Слави М. і. 
Жосан, ветерани Великої 
Вітчизняної війни І. Л. Кра- 
дожон, Г. В. Підопригора, 
ветеран заводської комсо
мольської організації П. В. 
Сидяк. Атестаційна комісія 
не тільки перевіряє вико- 1 
наННЯ КОМСОМОЛЬЦЯМИ сво- І 
їх планів, а й допомагає їм ( 
приймати нові соціалістки- 
ні зобов’язання, знаходити 
нонкізетяі шляхи їх вико
нання. Міськком комсомо
лу рекомендує тану схему 
проведення атестації: ате
стаційна комісія — комітет 
комсомолу — комсомоль
ські збори.

Ефективність її зале
жить від того, як у кожно
му колективі проводиться 
індивідуальна робота з мо
лоддю/ В деяких комсо
мольських організаціях 
атестацію розглядають як 
заключний етап Ленінсько
го заліку і проводять її ли
ше на комсомольських збо
рах, де оголошують спіль
ні досягнення комсомоль
ців. іноді атестують за 
п’ятибальною системою. 
Цс неправильно. Не всі 
комсомольські активісти 
знають, що рішення про 
Ленінський залік приймає
ться не на комсомольсько
му бюро па основі даних 
атсстаційної комісії, а па 
зборах відкріпим гол осу
ванням, з урахуванням 
ідей но-теоретичної підго
товки, трудової і громад
ської активності та пове
дінки кожного чіег.а 
влкем.

Досвід комсомольських 
організацій заводів країни, 
а також наших місцевих — 
«Червона зірка», радіовк- 
робів, взуттєвої фабрики, 
льотно-штурманського учи
лища цивільної авіації

• свідчить про доцільність 
атестаційпих комісій як по
стійно діючих органів, які 
падають методичну допо
могу, постійно контролю
ють хід виконання особис
тих комплексних планів 
ІІа жаль, подекуди комісії 
працюють ще від випадку 
до випадку^

Заслугозує на увагу ро
бота комсомольської орга
нізації Кіровоградського 
інституту сільськогоспо 
дарсьного машинобудуван
ня по проведенню громад
сько-політичної атестації. 
В комсомольських органі
заціях груп, факультетів в 
пройшли збори, на яких І 
комсомольці одностайно ] 
вирішили: справа честі |
кожного комсомольця під- | 
готувати до ювілею В. 1.1 
Леніна особисті подарунки. 8 
Комсомольці групи Т-85. | 
яну очолює Н. Ільїна, зо
бов’язалися навчатись ус
пішно, не мати пропусків 
занять, атестацію складати 
без «задовільно», кожному 
комсомольцю відпрацюва
ти на будівництві вузу 80 
годин. На комсомольських 
зборах факультетів ця іні
ціатива була підтримана. У 
ході Ленінського заліку з 
цьому інституті народилось 
чимало хороших починань 
Так, у березні минулого ро
ку студентський будівель
ний загін «Алмаз-79» ви
ступив з ініціативою; 110-й 
річниці від дня народження 
В. І. Леніна — 110 процен
тів щоденної норми.

Громадсько - політична І 
атестація — це не тільки | 
колективпии контроль за І 
діяльністю комсомольця, а І 
й колективна допомога і 
йому. Необхідно підказані і 
кожному сферу його діяли-1 
пості, допомогти обгрунту-1 
вати зобов’язання. Атеста | 

’ ція має проходити в атмо І 
’ сфері діловитості, принци-1 

пової товариської критики І 
і самокритики, доброзпчл’.і 
пості. її не 
творювати у примітиве» 
екзамен.

можна пере
їм

С. ЗЯТІН, 
другий секретар Кіро
воградського міськко
му комсомолу.
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Експедиція «МК»? 
^Подвиг»

Наш конкурс 
«Вітчизни вірнії СИНИ)

На початку сорок третього в 
одягнув військову форму си- і 
бірян <ван Ьазилснно. в,н І 
виявив бажання оути куле
метником, 1 ЗГОДОМ його при
значили командиром кул**- І 
метної обслуги.

Силу вори.-ких ударів Іван 
Базиленко відчув в Естонії, ■ 
куди після підготовки пере- : 
кинули його частину.

..,3 ОДНОГО Боку ПІД ВИ СО- І 
Щ-ОЮ розкинулися оезмежті 

'Поруділі килими очерету, 
Яким рясно поросли береги 
?Ннської затони, з другого до 

ої прилягав сосновий л,с. 
устин туман низько стелил- 

сй над землею. Такі умози 
були зручниіми для наступу 
йіірога. і він кинув на наші 
позиції значні сили. нами- 
ішочись прорвати тут кіль
це оточення. У тому бою ме
лодий кулеметник і його 
«максим» діяли безвідмовно.

Перший оіи прийнято на
зивати бойовим хрещенням. 
Дйя Івана Базиленка він 
Став і першим подвигом — 
солдата нагородили орденом 
Слави третього ступеня... 

‘/Війна відкочувалася на за
хід, Йшли кровопролитні бої 
йа землі Польщі, Німеччини, 
війська Другого Унраімськц- 
Го фронту, у складі якого 
був і 53В стрілецький полк 
ухО-ї стрілецької ДИВІЗІЇ, 
штурмували великі и малі 

^укріплення, визволяли міста 
села, форсували річки. На 

все життя залишаться в па- 
8Я’яті зоїна жорстокі сутички 
З приреченим ворогом на 
Оерегах Немсе, Одеру. На- 
шим бійцям треба оуло взяти 
ЗЙ9ОД відомого німецького 
айурпідприсмця Оппеля. 
НФька днів фашисти люто 
Обороняли його. Був момент, 
нбДН на одній із дільниць во
рогові мало не вдалося ви- 

знути з оточення. Саме 
і зустрів його вогнем 

го «максима» Іван Бази- 
іко. Він же одним із лєр- 

Ййк увірвався на територію 
іводу.

' За рони війни мужній, за
гартований солдат немало 
в&чяв лиха. Здавалося, звик. 
Але того дня мало не зупл- 
йилося серце — стільки 
Змарнілих від голоду і не- 
нюдсьної праці в язнів пооа- 
уив Базиленко... Мов діти. 
Плакали вони, стискували в 
рбіймах визволителів. Тут 
лунали російська, україн
ська, польська, французька 
ГЛЪви. Ще кілька днів тому 
їм загрожувало повне зни
щення. Приречені кати тягли 

собою у могилу тих, чиєю 
рабською працею вдихали 
Лиття в оці велетенські це- 
ХИ, машини, ного вивезли з 
багатьох окупованих країн 
ййропм. Фашисти хотіли зни
щити їх. Свободу і життя 
Цйзд людям приніс солдат 
Нраїн и ї'ад.

З-під Златої Праги, де бу
ло знищено останнє угрупо
вання гітлерівців, повертав
ся з війни колишній куле- 
Йетнин ізаи Базиленко. На 
^РУДЯХ його виблискували 
Два ордени Слави, орден Віт- 
Їизняної війни, йшов додому 

оядат, щоб сгати на нозу 
вахту — трудову. Адже так 
знудьгувалася рідна земля 

руками господаря. Два 
рЬки тримав він у руках 
Зброю в ім’я життя, в ім'я 
Свободи. Відтепер мав стати 
будівничим.

..Два десятки літ тому 
прийшов у виробниче об’ед- 
нання «Кіровоградзалізс'*' 
тон» електрозварник іі 
Васильович Базиленко. ! 
того часу творить свій і

І

ІН 
з 

__ ЩО
ДЕННИЙ подвиг невтомним 
трудом. Його всі знають на 
підприємстві. До нього йдуть 
3$ порадою, з нього беруть 
приклад. Іван Васильович 
носить високе звання удар
ника комуністичної праці, 

< він — наставник молоді, гро- 
-- мадський активіст.

— Поруч з Іваном Васи
льовичем не можна працю
вати абияк, — каже слюсар 
Анатолій Коник. — Своєю 
енергією, сумлінним ставлен- 
Йрм до справи він запалює 

сіх. Молоде і гаряче серце 
У цієї людини.

Нещодавно мирний подвиг 
|вана Васильовича відзначе
на орденом Трудового Чер
воного Прапора. І в сплаві 
тих нагород проглядає пре
красна наша людина. їм я 
їй — радянська. Хоробра в 
бою, завзята в праці...

ю. МАТІВОС, 
краєзнавець.

М. Кіровоград.

КОМЕНТАР

В ім’я миру
РіГЛ^плам«^аНЄраЛЬ«сго с-крїтаря ЦК КПРС, Голови 

х°ЗНО1 РаДи СРСР л. і. Брежнєва на збо- 
имппиийРп 3 БаУ’лансь«ого округу Москви дістала 

РЄЗОНанс в усьому світі. У численних відгу- 
'Дзначається, що в ній дано глибокий аналіз су- 

сної о міжнародного становища, визначено головні 
УСПІШНОГ° виконання радянським народом 

завдань, поставлених Комуністичною партією.
Державні, політичні, громадські діячі та лреєа звер

тають увагу на положення промови про те, що голов- 
ною_ тенденцією розвитку суспільних відносин у Ра
дянському Союзі за минулі роки було дальше зл, 
нення єдності, згуртованості радянського суспільства, 
це з величезною силою знову продемонстровано на 
виборах до Верховних Рад союзних і автономних рес
публік та місцевих Рад народних депутатів. Ідеться 
про величезне досягнення соціалізму, пише болгар
ська газета «Раьотничесно дело»..— ідейно-політичну 
і соціальну згуртованість радянського суспільства, 
яка виявляється в міцній єдності радянського народу 
навколо ленінської партії, в повному схваленні її по
літики.

У зарубіжних відгуках підкреслюється, що радян
ський керівник підтвердив політику Радянського Сою
зу, спрямовану на продовження мирного будівництва 
і забезпечення миру в усьому світі. «Доктрині» воєн
ної істерії і гарячкової гонки озброєнь, розв'язаної 
західними державами, зазначає газета «берлінер Цай- 
тунг» (НДР), Радянський Союз протиставить доктрину 
послідовної боротьби за мир та оезпену на землі.

У той час, коли президент США знову і знову звер
тається до арсеналу «холодної війни», пише чехосло
вацька «Правда», в Москві прозвучали тверді і мудрі 
слова радянського керівника на користь припинення 
гонки озброєнь і розширення співробітництва нраїн 
з різними суспільними системами.

Угорська газета «Мадьяр хірлап» констатує, що в 
промові переважає оптимізм і спокій. Радянський Со
юз, наводить вона слова Л. І. Брежнєва, не залякати 
нікому. Наші сили і можливості величезні. Ми і наші 
союзники завжди зуміємо постояти за себе і дати від
січ будь-яким ворожим наскокам.

І ВИКРИТТЯ

«ВЕРДИКТ. ЛОРДА ДЕННІНГА
го

дна 
ним

час}'

І

І
І

Закон, як шикарний 
тель «піц», відкритий 
всіх, а скористатися 
можуть лише багатії.

Taft казав свого __ „
Бернард Шоу. Сьогодні цей 
вислів англійського драма- і 
турга дістав блискуче під- | 
твердження в політиці урл- ; 
ду торі. Не зумівши ВЗЯТИ 1 
змором металургів. що 
страйкують уже два місяці. < 
власті вирішили віддати 
весь страйк... під суд.

Такого історія британ
ської юриспруденції ще не 
знала. 11а лаві підсудних 
опинилося відразу 120 ти
сяч робітників сталеливар
ної промисловості. їх наче і 
розсадили там разом з боч- 
ками-пічечками, біля яких 
звичайно гріються пікети, 
з чанами суну — дружини 
розливають ного страйка
рям у паперові етаїсаіі'Ш- 
ми, під найиопулярнішими 
тепер серед демонстрантів 
плакатами «Залізну леді — 
в переплавку!»

У суддів, звичайно, не 
вистачило фантазії. щоб 
побачити ьсю цю грандіоз
ну картину. Десь у прпеут- 
ственому місці на околиці 
Лондона три старці в пари
ках, які представ лють 
апеляційний суд Велико-^ 
брнтанії, ухвалили свій' 
дивний вердикт. Він увійде 
в юридичні архіви під наз
вою «постанов.! .лорда Ден- 
нінга», на ймїінш 150 річно
го голови суду. 'Ірудоьа 
Англія запам'ятає його по- 
іншому: як постріл в упор 
по її профспілкових пра
вах.

Лорд Демпінг видав три 
укази. Робітникам приват
них підприємств металур
гійної промисловості Яе 
можна приєднуватись до 
страйкарів націоналізова
ної компанії сБрітіш стіл 
корпорейши». Пікети біля 
приватних фірм повинні 
бути зняті. Ставити пере*'' 
шкоди імпортові сталі з-за 
рубежу забороняється.

Ухвала апеляційного су
ду надзвичайно показова: 
власті починають спішно 
творити свої власні закони, 
коли у них не лишається 
під руками інших засобів, 
щоб задушити страйк.

Па ту ж акцію можна по
дивитися під кутом проф
спілкових свобод. А саме:

чого варте ілюзорне право 
робітників капігалістнчннх 
країн на страйки? Воно діє 
точно до тієї секунди, поки 
верхи не доходять виснов
ку, що в даній битві класо
вих воєн їм загрожує по
разка. Цієї ж миті від ілю
зій профспілкових свобод 
нічого не лишається.

Перший за півстоліття 
офіційний страйк- аш.іій- 
ських металургів набрав 
політичного характеру. І 
це стало ясним відразу ж 
після його старту 2 січня. 
Металурги зісковзнули з 
З на 1« місце в шкалі заро
бітної плати робітників різ
них професій. І не за якимсь 
невідомим законом капіта
лістичної економіки — у 
неї немає любимчиків се
ред трудящих. Інфляція б'є 
з однаковою силою по всій 
трудовій Англії. Робітники, 
а не ділки і родова аристо
кратія мерзнуть НИНІШНЬОЇ 
зими через підвищення 
плати за газ на 29 процен
тів, а на електрику — на 
одну п'яту.

Металургам доводиться, 
мабуть, гірше, ніж іншим. 
Айвор Девіс, молодий до
менник, з яким ми грілися 
біля вогнища в пікеті од
ного із заводів Ііорбі, опи
сав становище металургів 
у кількох г|>разах.

«Поліцаї здержали 
торі велику надбавку 
зарплати: — говорив 
загинаючи і 
жали. Армія, 
держапарату, 
Одержали, і’об; гпики де
яких професій, щоб піджи
вити штрейкбрехерські на
строї. розколоти профспіл
ковий рух? Одержали. Але 
нам, металургам, теж не 
прожити без хліба. А який 
пекар дасть тобі батон да
ром тільки тому, що у тебе 
зарплата менша, ніж у ін
ших?»

Замороясуваїшя зарпла
ти робітників «Брітіш стіл 
корпорейшії» спочатку лей
бористами. а тепер кабіне
том Марі aper Тетчер від
бувається не випадково. 
Таким чином, власті нама
гаються остаточно підіргд- 
ти націоналізований сек
тор металургійної промис
ловості. який 1 без того 
к-ульгає на обидві ноги. За 
одним заходом віднра'цю-

28 лютого 1980 року-
“\ЗА ФАСАДОМ

І «ВІЛЬНОГО СВІТУ»

ПОДЛ

ФАКТИ, «дути иаіаіи списи ш- £ діанців пишуть у злид- е пях... Уряд виявився неспроможним забезпечити ж їх житлом 1 необхідної-.; Н медичною допомогою... к їх потреби іі Інтереси Я нехтують», — змушена ■ була визнати міністр охорони здоров’я, освіти і ■ соціального забезпечення ЗІ II. Харріс, яка зробила З інспекційну поїздку но І індіанських резерваціях | штату Арізопа.Однак ці слова далеко м повністю відобража- Я :ь справжню картину М страждань корінного на- І селения Америки. За І офіційними статистичнії- | ми даними, три чверті індіанців терплять від го- д лоду або недоїдання, а Я кожна третя дитина вмп- | рає через півроку після Ц появи на світ.
(ТАРС).

М. ЯКОВЛЕВ, 
оглядач ТАРС.

гпЕа^щ-гвІСЇОРИЧНИИ НАРИС

ФОТО МОЗАЇКА

ОДНА З НАЙУЛЮБЛЕ-' 
НІШИХ РОЗВАГ ЖИТЕЛІВ 
ОБ’ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ 
ЕМІРАІІВ — СКАЧКИ НА 
ВЕРБЛЮДАХ.

Фотохроніка ТАРС.

]
вується метод, яким торі 
мають намір приборкати 
британський профспілко
вий рух.

Міністр промисловості 
Кіт Джозеф відмовляється 
брати участь у перегово
рах керівників профспілку 
з адміністрацією компанії 
«Брітіш стіл». Це власті 
називають «невтручан
ням».

«Уряд каже, що він умив 
руки щодо страйку мета
лургів, — пише лондонська 
газета «Дейлі міррор». — 
Але. урізуючи субсидії кор- 
порації «Брітіш стіл», він 
заважас сторонам укласти 
угоду. Що це, як не справ
жнісіньке втручання?*.

Втручання перейшло в 
шалену атаку, коли загро
за страйку нависла над 
приватними металургійни
ми підприємствами. Вени 
виплавляють чверть усієї 
британської сталі. А сталь 
усе-таки дуже і д рібна ка- 
біпетові Тетчер. Адже ПІД 
пропагандистський шумок 
навколо подій в Афганіста
ні торі замахнулися тепер 
на грандіозну програму мо: 
дернізації своїх ядерних і 
звичайних озброєнь, а тан
ки і підводні човни робля
ться не з пластмаси. Ось 
чому страйк терміново від
дали під СУД.

Поки що з цього заміру 
нічого не вийшло. Наступ
ного ж дня зупинилися 43 
із 44 приватних підпри-

І

(Закінчення. Поч. у «Молодому комунарі» 
за 14, 19, 21 та 26 лютого ц. р.|.

* * *
З протоколу допиту Марії Гуржос:
«З якою метою в грудні 1921 року ви з’явилися у 

Єлисаветграді?
— «Орел» (керівник так званого південного по

встанського округу, глодоський учитель Нестерен
ко. — Ю. Д.) наказав /лені ліквідувати чекіста Чер
ненка, який вивідав наші плани і попередив про них 
командування Червоної Армії.

— Ви знали справжнє прізвище чекіста?
— Ні, але я була єдина з глодосян, хто бачив його 

з обличчя.
— Де відбулася ця зустріч?
— У Львові, в штабі Тютюнника.
— Коли вам стало відомо, єцо Черненко — чекіст?
— Після ліквідації повстанкому.
— Пізніше ви зустрічалися з Черненком?
— Не доводилось. Його щастя...
— Тоді, в грудні 1921-го, ви прибули до Єлисавег- 

града одна?
— Ні, я очолювала спеціальну терористичну групу. 

Ми вели спостереження за чекістами. Але нашій ро
боті перешкодили повальні облави. Зрозумівши, що 
розшукують саме нашу групу, ми залишили місто...» 
(1923 рік).

— Сергію Тарасевичу, як ви довідались, що Марія 
Гуржос готувала на вас замах?

— Цілком випадково. Товариші, аби я не хвилю
вався, так і не сказали тоді, чому мене перевели до 
Миколаєва. І лише через два роки Олександр 
Шерстоз, мій товариш, який розслідував справу Гур
жос, випадково пооговорився про те, що мені загро
жувало. Хоч я, звичайно, й не чекав від петлюрівців 
іншого...

Епілог
Восени 1979 реку тихим київським бульваром 

неквапно прогулювалися двоє. Високий худорлявий 
чоловік у темних окулярах легко спирався на руку 
жінки похилого віку. Зупинились. Присіли на лавку.

Легкі пориви ще не холодного зі гру перебігали, 
ніби пальці незримого музиканта по струнах, сонни
ми гілками втомлених від літа дерез. На газони поси
пались, прихоплені першим приморозком, ЖОВТІ 
листки.

Чоловік завмер, прислухався.
— Лідушко, це листя падає?
Жінка хутко підвелася, підібрала кілька обпалених 

багрянцем осені кленових листків. Мовчки вклала їх 
у руки чоловіка. Той обережно взяв букет, ніжно 
торкнувся кожного листка.

— Гарні, напевне. Треба Вітю попросити, щоб зі
брав букет і поставив у кімнаті. Осінню пахнуть...

Мабуть, нелегко в цій сивій людині, хоч і виглядає 
вона набагато молодшою свого віку, впізнати того 
двадцятирічного юнака-чекіста, про якого ми розпо
відали...

Багато що з біографії С. Т. Каріна, як і з біографії 
будь-якого чекіста, назавжди залишиться таємницею 
навіть для рідних. Ми розповіли тільки про окремі 
епізоди з життя Сергія Тарасовича. Додамо: в музеї 
чекістської слави портрет Сергія Тарасовича — на 
одному з почесних місць...

Ось уже понад 15 років, як Сергій Тарасович угра- 
гиз зір. Але це не надло/лило мужньої людини. Він, 
як і Микола Островський, шукає своє місце у лазах 
борців за майбутнє. І знаходить його. Чекіст стає лі
тератором. Він пише статті для газет і журналів, стає 
автором численних брошур, кількох документальних 
і публіцистичних книг... Про книги Сергія Тарасовича 
схвально відгукується критика, а одну з них — «Час 
розплати» — названо серед кращих видань останніх 
років на чекістсько-пригодницьку тематику.

У літературних успіхах С. Т. Каріна величезна за
слуга дружини — Лідії Олексіївни, Ця мужня жінка 
знаходила в собі сили бути не тільки «очима» і «рука
ми» чоловіка, його надійною опорою в житті, а й 
виховала дочку, внучку, не залишила без уваги • 
п ятирічного правнука Вітю. її життя — справжній 
подвиг вірного друга, жінки, яка любить.

Щодня пошта приносить сім’ї Каріних листи. Пи
шуть друзі, знайомі, читачі. Надсилають книги коле- 
ги-письменники, йдуть замовлення з видавництв, 
журналів. Щовечора сім’я Каріних збиралась за не
великим столом. Рівним, дзвінким голосом Лідія 
Олексіївна читала Сергію Тарасовичу листи, газети, 
журнали. Потім вени разом відповідали на листи. 
Сергій Тарасович диктував, Лідія Олексіївна запису
вала. Так було г.онад п’ятнадцять років... І з дня в 
день.

Недавно Лідії Олексіївни не стало. Ще одне 
страшне горе спіткало Сергія Тарасовича. Пішла з 
життя найдорожча людина, вірний і надійний поміч
ник. Та віриться — ця мужня людина не зламається, 
а, як і раніше, віддаватиме всі сили роботі, творчості, 
бо зміст життя колишнього чекіста — приносити ко
ристь людям, бути в перших рядах борців за світле 
майбутнє.

Ю. ДМИТРЕНКО.

Київ — Кіровоград.

І
віД 
до 

віл, 
пальці. —Одср- 

.новники, 
міністри? сметв. Іще 16 тисяч мета

лургів приєдналися до 
страйкарів. Разом із шах
тарями, залізничниками, 
докерами, котрі страйку
ють на знак солідарності. о 
битву за свої права всту
пила нині 200-тисячна ДР* 
мія британського пролета
ріату.

— Цс початок руху про
ти політики, яка перетво
рює нашу країну в інвалі
да, — заявив на мітингу в 
Південному Уельсі. Біля 
Сере, генеральний секре
тар конфедерації робітни
ків сталеливарної промис
ловості. І

в, СИМОНОВ, 
власкор АПН.

Лондон, І
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НАДРУКУВАТИ

Л КРАЩІ ПІСНІ МІСЯЦЯ

• ВИ НАЛА ПИСАЛИ...

О»
Тетяна ГОЛУБ».

Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

копытом бьет,

Д. БОНДАР.
Редактор М. УСПАЛЕНКО.

на ветру 
нрасный конь.

Г ордо
По земле ......
Тишину из речки пьет 
Мое детство — нрасный 

конь.

зу-
Ф1- 

став 
подиль-

На ветру, 
Полыхает спортив-

< Колос», 
ніби 

по-
< .30-

шш...

ВИ ПРОСИЛИ ПІСНЯ МІСЯЦЯ. СІЧЕНЬ

огляд пошти 
«ДИСК-ЗАЛУ»

«...Дуже люблю хорошу му
зику. Вона мені допомагає; 
,поліпшується настрій, на 
серці стає легко і весело. А 
якщо почуєш свою улюблену 

і пісню — ніби зустріла дру
га, яного так давно не бачи
ла... Читаю матеріали вашо
го «Дисн-залу» — відчуваю 

І те ж саме. Навчаюсь я в Кі
ровоградському технікумі 

■ радянської торгівлі. Віднині 
буду вашим постійним чита
чем.

«Читаємо «Молодий кому
нар» усією сім’єю — я, брат, 
мама і бабуся. Особливо по
добаються розповіді про спі- 
Іваків, ансамблі. І пісні. За
любки співаємо самі. Спаси
бі вам за це.

Наталія СТАНЧЄНКО, 
восьмикласниця.

с. Новопетрівка Добро- 
величківського району».

1
«Дуже хочеться, щоб 
«Диск-зал» не припиняв існу
вання. Повірте, нам його не 
вистачатиме. Пісні, які ми 
знаходимо тут, розучуємо 
всім класом...

Учні 8-А класу Кірово- 
. градської СШ № ЗО».

Подібних листів на адресу 
^Диск-залу» щодня прихо
дить чимало. Читати їх при
ємно, а виконувати замов
лення читачів — приємніше 
вдвоє. І по можливості ми 
намагаємося це робити.

Але не завжди. І хай виря
чать нам адресанти, прохан
ня яких входять у це «не 
(завжди». А причин тут кіль
ка. По-перше, всіх замов
лень практично викопати не 
можна. Тільки з початку ро- 

>ку їх надійшло близько двох
сот (мається на увазі надв 

і пісень). Тому «Диск-зал» дру- 
кує тексти і ноти пісень. ЯКІ 
збирають найбільше голосів. 
По-друге, друкувати одну і 

І ту ж пісню кілька разів не- 
Iдоцільно. А автори багатьох 
І листів саме про це і просять, 
і не знаючи, мабуть, що пісня 
вже друкувалася раніше По

ртрете. важко зорієнтуватися. 
Вколи не вказують читачі пі
■ авторів, ні навіть назви тво- 
I оу: «Дуже сподобалась пісня 
■з фільму «Д’Артаньян і три 
в мушкетери». Чи не могли б 
ери надрукувати її е газє- 
"ті?» — запитує Ш. Т. М. із
Долинського району.

р Не можемо. При всьому
■ бажанні- Бо у фільмі багато
■ пісень. Яку ж друкувати?
1 До речі, про Ш. Т. N. Зви 
S чанно кожен з вас. шановні 
В'-итачі. мопсе залишатись іп- 
Ві.огніто. Проте хочемо нага

дати: анонімне прохання не 
зависли може бути виконане.

В Скажімо. такс прохання, що 
В потребує відповіді листом:
2 куди ж писати, якщо про ав- 
итора відомо лише те. що во
їна «учениця 10-В класу»; що 
В він іхто?) з Новгородки; що 
В його знати Ігор, а живе у Ні

ровоі радеькій області.

І
 Є у пошті «Диск-залу» н 
такі ЛИСТИ;

«Від щирого серця прошу 
вас написати музику до слів 
моєї г.існі і надрукувати її в 
газеті.

Люба МИГУЛЬ.
Долинський район».
І Делі додасться текст. Ду

же хотіли б допомогти тобі 
Любо, і могли б зробити це. 
Але, па жаль, вірші виявили
ся слабкими, і тут варто вже 
говорити не про музику, а 
про поетичну майстерність.

Немає у редакційних за- 
Іпнениках 1 адрес популяр- 
| них співаків та співачок, но- 
I мерів їх домашніх телефо- 
Інів. повідомити які дехто 
І просить.
І І остання, досить пікантна 
І ситуація, з якою почасти .зу
стрічається «Диск-зал». Де
які ваші листи й листами 
важко назвати: клаптик на
перу. де взагалі нічого (про 
помилки різного рангу мов
чимо) розібрати не можна. 
А це вже вияв неповаги — 
насамперед до себе...

І Ми завжди раді виконати 
'ваше замовлення. шановні 
читачі. Сподіваємося, що ви 
нам у цьому будете допома
гати. і ми знатимемо точну 
назву пісні, яка вам до ду
ші, та її авторів. І, безпереч
но. того, кому саме вона по
добається.

«Молодой коммунар» - 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

Па украинском языке.

БК 00184.

• ВИКОНУЄМО 
ЗАМОВЛЕННЯ

З тріо сестер Ротару ша
нувальники естради позна
йомилися на одному з пер- 
шотравкевнх «Вогників». 
Із студії в Останкіно до 
глядачів полинула пісня 
Міхая Долгану «Пріма ва
ра» («Перша весна»), яка 
одразу багатьом припала 
до душі.

...У мальовничому селі 
Маршанці на Буковині всі 
знають чисті і сильні голо
си Олександри та Михайла 
Ротару. Вопи обдарували 
такими ж і своїх дітей.

Софію, Лідію й Ауріку 
вчила пісень старша сестра 
Зіпа. Дівчина після тяжкої 
хвороби втратила зір. 
Щедра краса Карпат, буй- 
ноцвіття вишивок, КИЛИМІВ, 
кераміки, візерунки танців 
— все це обмежилося для 
неї лише звуками. Маючи 
феноменальний слух, Зіна 
пам’ятає сотні народних і 
сучасних пісень. Вона й 
стала першою вчителькою 
для сестер і брата. (В сім’ї 
Рогару є ще один артист. 
Молодший брат Софії, Лі
дії та Ауріки — Євген — 
соліст вокально-інструмен
тального ансамблю «Співу
чі юнги» Миколаївської 
обласної філармонії).

Нині Лідія та Ауріка — 
учасниці чернівецької ест
радної групи «Черемош», 
яку створив Леонід Зату- 
ловський.

В ансамбль вони при
йшли різними ------------
Лідія закінчила 
іноземних мов

Другого лютого ми оголосили наш перший музич
ний парад «Пісня місяця». Повідомляємо назви пісень- 
переможців.

1. «ЗЛЕТИ НАД СУЄТОЮ» («Просто») (А. Пугачова — 
І. Рєзнік), А. Пугачова.

2. «ВІДЛІТАЙ, ХМАРКО» (А. Пугачова — І. Рєзнік), 
А. Пугачова.

3. «ЧЕРВОНИЙ КІНЬ» із кінофільму «Вітер мандрів» 
(М. Фраднін — М. Пляцковський), В. Дьянонов, «Зем
ляни».

«ЧЕКАННЯ» (Ю. Саугьський — Л, Завальнюн), С. Ро
тару.

На третьому місці опинилися дві пісні. Вони набра
ли однанову кількість голосів.

Дякуємо вам, друзі, за листи і пропонуємо всім чи
тачам «Диск-залу» езяти участь у складанні лютнево
го параду пісень.

Нагадуємо вам, що найантивніші учасники рубрики 
в кінці року будуть відзначені «Вітрилами». На кон
верті зробіть позначку «Диск-зал» «Вітрил». Листи 
просимо надсилати до 10 березня.

СПОРТ

ДО ЗУСТРІЧІ В САРАЄВО!
XIII ЗИМОВІ ОЛІМПІЙСЬКІ

кого державного універси
тету, Ауріка — випускниця 
музичного училища.

їхні щирі, злагоджені, 
своєрідного тембру голоси 
прикрасили звукову паліт
ру «Черемошу». Концерти 
з садка біля батьківської 
хати переселилися на 
сцену.

Все більшою стає попу
лярність ансамблю, зростає 
і виконавська майстерність 
Лідії та Ауріки. Свідчення

Цю публікацію «Диск-за- 
лу» ми підготували на за
мовлення десятикласниці 
з Нозоукраїнки Тетяни 
Логвиненко, Людмили 
Свердлової з Онуфріївни, 
Р. Захватихатн з с. Васи
лівни Долинського райо
ну, старшокласників Устк- 
нівської середньої школи, 
О. Бойна, І. Кононенко з 
Олександрії, М. Данилен- 
на з Гайворонсьного ра
йону, Надії Гарашенко з 
Новгородки.

цього — звання лауреатів 
другого республіканського 
фестивалю «Молоді голо
си». Дует оспівує красу 
рідної землі, чистоту люд
ських ПОМИСЛІВ, глибину 
почуттів і мріє про нові 
відкриття в пісенному 
жанрі.

шляхами, 
факультет 
Черпівець-

На заре,
Ранним утром на заре 

за рекой 
По траве
Ходит с поле красный конь, 

нрасный конь. 
Ходит,
Жарким солнцем залитой, 
Машет гриеой золотой 
Мое детство — нрасный 

конь. 
А в лугах.
Так звенит в лугах роса — 

тольно тронь.

Поманю,
Протяну тому коню

я ладонь —
И скажу:
«Отвези меня домой, 

нрасный нонь!»
Рядом
Ты, наверно, неспроста. 
Как людская доброта. 
Мое детстсо — нрасный 

конь.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

Багато зарубіжних 
самблів і солістів досягали 
успіху несподівано. Прав
да, відходили в забуггя

так само. Феномен «Смокі» 
дещо складніший.

Кріс Норман (вокал, гі
тара), Алан Сілсон (лідер- 
гітара, гармонія, вокал), 
Пітер Спенсер (ударні), 
Террі Атлі (бас-гіта„па, во
кал) ■ .....—
часів «Бітлз», але 
ним поглядом на 
зику.

Група з’явилася 
років тому і називалась то
ді «Елізабетанс». її висту
пи в клубах і кафе Англії, 
Австралії, три маленькі 
платівки фірми «Дскка» не 
принесли бажаного успіху.

1973 року учасники ан
самблю, який було пере
йменовано на «Кайнднесс» 
(«Доброта»), знайомля
ться з колишнім керівни
ком і вокалістом популяр
ної в другій половині 60-х 
років групи «Самітники 
Германа» Пігсром Нуном. 
Рік спільних виступів зба
гачує композиції квартету 
майстерною, вишуканою 
вокальною аранжировкою.

1974 року група втретє 
змінює назву, остаточно 
стабілізується її склад. В 
кінці року «Смокі» записує 
перший гігант «Пройди на
вкруги»; 3 того часу при
близно раз у два місяці 
фірма «РАК рекордз» ви
пускає «сіигл» — маленьку 
платівку «Смокі».

Музику квартету за ні 
роки радикальні зміни но 
зачепили. Вона така ж ме
лодійна, танцювальна. 
Більшість КОМПОЗИЦІЙ для 
«Смокі» донедавна писав 
популярний ав горський ду
ст: Пік Чіїш і Манк Чап
мен. Останнім часом за цю 
справу взялися Норман 
Спенсер.

Шанувальникам ансамб
лю фірма «Мелодія» готує 
подарунок — гігант із кра
щими піснями «См'окі».

Погас олімпійський во- 
онь у Лейк-Плесіді. XIII 

зимові Олімпійські ігри за
криті. Через чотири роки 
спортсмени зберуться в 
югославському місті Са
раєво на XIV зимові Олім
пійські ігри.

А тут, у Лейк-Плесіді, 
Олімпіада ознаменувалась 
великим тріумфом спорт
сменів соціалістичних кра
їн — призові місця завою
вали олімпійці Болгарії, 
Угорщини. Чехословаччи- 
пи; 19 золотих, 13 срібних і 
13 бронзових медалей от
римали спортсмени СРСР і 
НДР.

Переможцями XIII зимо
вих Ігор серед наших олім
пійців стали москвичі Ірина 
Родніна га Олександр Зай
цев, Олександр Тихонов із 
Новосибірська, Микола Зи-

мятов із підмосковного міс
та Красногорська (він удо
стоєний трьох золотих на
город). У списку чемпіо
нів — ленінградець Ана
толій Аляб'єв, рижаика Ві 
ра Зозуля, москвичі Ната
лія Пегрусьоза, Наталія Ли- 
ничук. Ґсннадій Карпоно- 
сов, Володимир Алікін із 
Пермі; Володимир Барна- 
шов із Омська, Раїса Сме- 
таніна. Василь Рочев та 
Микола Бажуков із Сиктив
кара, ленінградець Євген 
Бєляєв.

Ось який вигляд мають 
перших три рядки підсум
кової турнірної таблиці
Олімпіади в Лейк-Плесіді:

3 С Б О
ПДР 9 7 7 154,5
СРСР 10 6 6 147.5
США 6 5 2 97

— типовий ансамбль 
з сучас- 
рок-му-

! fH

Еони стартували від обелісків, що в селі Мар’ївці 
Номпаніївського району. Найсильніші легкоатлети 
міст і районів області мали подолати двадцятикіломет- 
рову дистанцію і фінішувати с Кіровограді. Разом з 

нашими земляками на старти вийшли і спортсмени з 
сусідніх областей. Цей пробіг присвячувався 62-й річ
ниці Збройних Сил СРСР.

Перше місце зайняла команда Кіровограда, другими 
були слександрійці, третіми — світловодці. За підсум
ками легкоатлетичного пробігу найкращих результа
тів серед ДСТ домоглись спортсмени «Буревісника», 
за ними — їхні суперники з «Авангарду» і «Колоса». 
А в індивідуальному заліку не мали собі рівних В. Те
рентьев (Олександрійська швейна фабрика), Ю. Івани- 
на («Динамо», Черкаси), М. Леухін (факультет фізвихо- 
вання педінституту).

Л. СМИРНОВА, 
старший методист ДЮСШ 
облепорткомітету.

звім к у. призери двадцятикілометрового 
пробігу Мар'ївна — Кіровоград В. ТЕРЕНТЬЄВ, Ю. ІВА- 
НИНА, М. ЛЕУХІН.

ВІД ЗНАЧКА ГПО —
ДО ОЛІМПІЙСЬКОЇ МЕДАЛІ

Зміна чемпіонів

МУЗЫКА М. ФРАДКИНА.
Из кинофильма 

...Ветер странствий».

В ОЛЕКСАНДРІВСЬКОМУ 
РАЙОНІ ВІДБУЛАСЯ ПЕР
ШІСТЬ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
ДСТ «КОЛОС» ІЗ ЗИМОВО
ГО БАГАТОБОРСТВА ГПО

Тут стартували і відомі 
спортсмени, і ті, хто впер
ше завоював право брати 
участь в обласних змаган
нях. Ось попереду колони 
учасників змагань іде смаг
лявий атлет — представ
ник колективу фізкульту
ри обласної сільськогоспо
дарської дослідної станції 
Василь ІІечипуренко. пер
шорозрядник; успішно ви
ступав він на республікан
ських змаганнях сільських 
багатоборців ГПО.

Поряд з ІІечипуреиком 
ще три «авторитети» — 
майстри спорту Анатолій 
Мельников, Володимир 
Онищенко та Вілій Ютиш. 
Цього почесного звання во
ни домоглись за успіхи в 
змаганнях із боротьби дзю
до, веслування на байдар
ках. з гирьового спорту. 
Але саме на стартах з ба
гатоборства ГПО вони 
мілп здобути високий 
зичний гарт, який 
фундаментом для 
шого сходження.

— 'Гані хлопці неодмінно 
будуть серед призерів, —- 
пророчив майстрам пере
могу Василь Нечнпурєнко. 
спостерігаючи за ними вже 
на засніженій трасі, де 
проходив легкоатлетичний 
крос. — Бо вони треную
ться і плітку, і взимку. А 
це основне для багаго- 
борця.

Ного, минулорічного чем
піона обласної ради ДСТ 
«Колос» із зимового багато
борства ГПО. ми попроси
ли поділитись своїми вра-

женнями від перших стар
тів наймолодших спортсме
нів. Василь Нечипурспко 
відразу назвав команду з 
Кіровоградської міськради 
«.Колоса», де в основному 
спортсмени кооперативно
го технікуму та технікуму 
механізації сільського гос
подарства.

— Ці хлопці і дівчата 
обов’язково доб'ються ус
піху, бо на кожному етапі 
в них є міцний «середняк».

В. ІІечипуренко не поми
лився: Кіровограді^ висту
пали впевнено і зайняли 
перше командне місце. 
«Срібло» дісталося Олек
сандрі вцям, «бронза» — 
ульяновцям. А ось пере
можці в особистому заліку; 
Л. Васильченко (Новгород
ця). Ю. Безпалий (Олек
сандрівна). О. Арапова 
(Олександрійський район). 
В. Черкас (Олександрівна). 
Л. Кушнір (Бобринецькиіі 
район), В. Ютиш (ІІигіоук- 
раїнеький район).

Тут, у сосновому гаю за 
селом Бірками Олександ
рійського району, було 
спортивне свято — масо
вий турнір багатоборнів 
ГПО. присвячений Олімпіаг 
ді-80 та 30-річчю "
ного товариства 
Василь ІІечипуренко 
й забув, що йому не 
щастило знову взяти 
лото» (програв на вогнево
му рубежі), і щиро радів 
за супсрників-прнзсрін.

— Нам, старшим, при
йдуть на зміну молодші. І 
підуть далі. Так і повинно 
бути — висоти з кожним 
роком мають зростати. І їх 
долати юним...

М. ВІНЦЕВИЙ.

наша 316050, МСП
J м Кіровоград,

вул. Луначарськсго, 36

відділ листів і масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальний 
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- 03-53.

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

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