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ТОБІ, БАТЬКІВЩИНО,

ПРАЦЯ РУК МОЛОДИХ!

ДЛЯ УРОЖАЮ-82

Увечері того дня, коли 
я познайомився з Богда
ном Коником, по телевізо
ру йшла цікава передача 
про хліб. Журналісти взя
лися прослід
кувати рух 
хліба від по
ля до булоч
ної; де він 
втрачаєть с я?
Люди різних професій, за
прошені в телестудію, ко
ментували перед камерою 
зняті журналістами сюже- 

сперсчались. 
загальнолюд- 
головного аг- 
Коннка, для 
механізаторів 
ще і фахова.

— па півдорозі 
між селекціонерами і бу
лочною. Прогаєш день— 
два на сівбі, неякісно об
робиш посіви, затягнеш 

•збирання — усе це втра
ти. Недоодержаний уро
жай, як правило, при під
рахунку втрат не беруть 
до уваги. А то допелось би, 
мабуть, оперувати чимали
ми цифрами.

Богдан Коник лише пер
ший рік головний агроном 
колгоспу «Україна». По
му двадцять три. Восьми
річка, сільськогосподарсь
кий технікум, колгосп, ар

ти, думали, 
Проблема 
ська. А для 
ропома Б. 
колгоспних 
ия проблема 
Бо воин

ХАИ ЗДІЙСНИТЬСЯ МРІЯ!
4-квітня цього року в на

шій газеті було надрукова
но виступ ланкового комсо
мольсько-молодіжної меха
нізованої ланки по вирощу
ванню кукурудзи із колгос
пу імені XX з’їзду КПРС 
Бсбринєцького району Ан
дрія Черненка «Поле нашої 
надії». Про плани молодих 
механізаторів, їхнє праг
нення виростити високий 
урожай була та розповідь.

' І от — нова публікація. 
Чи все зроблено для одер
жання запланованого вро
жаю! Як у стислі строки і 
без втрат зібрати нукуруд- 
зу!

Сгтово ланковому.
Кукурудзу ми вирощуємо 

за прогресивною індустрі
альною технологією. Вона 
ж, як відомо, передбачає 
високу культуру землероб
ства, дотримання системи 
удобрення полів, застосу
вання гербіцидів, захисту 
рослин від шкідників і хво- 

мія, колгосп. Родом Бог
дан із сусіднього села, 
батько в нього хлібороб. 
Стриманий, спокійний, 
розважливий хлопець. Він 
непсспіхом, але наполег
ливо веде свою лінію, не 
хоче бути тільки виконав
цем. (Як -виявилось, Бог
дан служив у повітряно
десантних військах, де 
найголовніше — вміння. 
ГІс виставлене напоказ, а 
таке, що згодиться тільки 
там, де потрібно). Двоє 
Богдачових попередників 
на цін посаді залишили по 
собі небагато хороших 
спогадів. Тим відповідаль- 
ніше завдання новою аг
ронома.

— А найважче 
моя робота — і 
людьми. До кожного тре

ПОСІЄШ ЗЕРНО.
ба підійти по-особливому, 
— розповідає Богдан. — 
Хочеться мати союзника, 
а не бездумного виконав
ця. Намагаюсь ніколи не 
оперувати аргументом — 
«Я сказав», стараюсь роз
тлумачити, чому робиться 
саме так, а не інакше.

Комуністи господарства 
прийняли Богдана в члени 
КПРС. Він збирається за
очно продовжувати освіту 
в інституті.

Богдан і його колеги 
якраз розробляють робо
чий план на період осін
ньо-польових робіт: які 
сорти па якому полі і ко
ли сіяти, вираховують нор
ми висіву і т. д. Озимою 
пшеницею буде зайнято 
1620 гектарів. У колгоспі 
ще тривають жчива-81, на 
останніх площах збираєть
ся гречка, просо. А вже 
впритул підступили клопо
ти із урожаєм-82.

роб, збирання врожаю без 
Етрат. Саме тому після сів
би кукурудзи ми склали 
план виконання всіх техно
логічних операцій по дог
ляду за посівами. Дотриму
вались його протягом усьо
го весняно-літнього періоду. 
Думаю, що саме чітка пос
лідовність у роботі, грунто
вний агрономічний розраху
нок плюс хороші погодні 
умови сприяли прискорено
му розвитку рослин.

Вирощування будь-яких 
культур без затрат ручної 
праці — справа економічно 
вигідна, але складна, бо 
Еимагає високої професій
ної підготовки безпосеред
ніх виконавців — механіза
торів. Були й у нас .труд- 
ноЙц (колектив-Єо молодіж
ний, а, значить, і стаж робо
ти у всіх порівняно невели
кий). Проте хлопці з честю 
виходили навіть із надсклад
них ситуацій. От хоча б Во
лодимир Мудоеьський. У

Торік середній колгосп
ний урожай пшениці ви
явився найвищим у райо
ні — по 40,3 центнера із 
гектара. Гарний був і цьо
горічний ншсинчннн коро
вай. Але ж дорідних вро
жаїв треба добиватись 
щороку.

У господарстві тепер є 
потужний трактор К-701, 
ним виорюється більшість 
площ. Недавньому випуск
нику сільського профтех
училища Григорію Чор
ному важким трактором 
Т-74 припало цього року 
культивувати небагато па
рових гектарів, але й на 
цій невеликій площі моло

дий механізатор набув дое- 
: те, що віду,
робота з йому

На

в майбутньому віч 
згодиться.

поля вивозяться

добрива — мінеральні та 
органічні. Прикладом дли 
ровесників служать шофе
ри — комсомольці Мико
ла Кошман, Володимир 
Демченко, Олександр Хар
ламов. Вонн вже міцно 
осіли в рідному селі. Доб
ре потрудились хлопці і 
на збиранні ранніх зерно
вих, відвозячн зерно від 
комбайнів.

У недавніх жнивах бра
ли участь п інші молоді 
механізатори. Скажімо, 
Валерій Глущенко, відо
мий читачам «Молодого 
комунара»,, жнивував па 
комбайні «Колос» і мав 
другий по колгоспу намо
лот. Непоганих результа
тів досяг і комбайнер Ва
лерії! Корявкін.

Другий сезон разом із 
батьком —депутатом Вер
ховної Ради УРСР, орде
ноносцем М. О. Ланкрато- 
впм — жнивував учораш

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

Через кілька днів приступи
мо до збирання кукурудзи- 
Щоб провести цю кампанію 
у стислі строки, потурбува
лись про ремонт техніки. 
Кукурудзозбиральні ком
байни «Хєрсонець-7». при
чепи для транспортування 
качанів і бадилля вже готові 
до роботи. Готові й члени 
КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖ

НОЇ. Чекають лише сигнал/ 
агрєгатова- гід головного агронома, 

котрий щодня перевіряє на
шу кукурудзу на стиглість.

Чи зуміє ланка виконати 
своє соціалістичне зобов я- 
зання і зібрати з гектара 
по 50 центнерів кукурудзи. 
Думаю, зуміє, адже види 
на врожай добрі.

А. ЧЕРНЕНКО, 
ланковий комсомопьсь- 
ко-ааолодіжної механі
зованої ланки по виро
щуванню кукурудзи 
колгоспу імені XX з їз
ду КПРС. 
Бобринецький район.

Га
нам 

рос-

лно.

ланці він перший рік, а вже 
зумів показати себе з май- 
кращого боку. Особливо під 
час поверхневого обробітку 
грунту. Молодому механі
затору вдалося за кілька 
днів вирівняти всю 130-гек- 
тарну площу. Це врятувало 

.грунт від пересихання.
На внесенні гербіциду 

єрадикану успішно працю
вав Арчадій Вальчик. Розпи
лювачем ОВТ, г------------
ним трактором МТЗ-б.’вГн 
вправно виконав найсклад
нішу операцію, досягнувши 
оптимального дозування 
Розчину на гектар ріллі — 
400 кілограмів.

Труднощі виникали й під 
час сівби: заважала негода, 
сіяли за незнайомою схе
мою. 6 рядків «материнсь
кого» насіння чергували з 
двома «батьківського», 
даю, що експеримент 
гдався, бо розвивалися 
лини успішно.

Швидко промайнуло лі

ній школяр Володя 
кратов. Він і його 
класнйкп Василь 
рошко, Борис Шандра ви
рішили залишитись у рід
ному господарстві. Уже 
працюють механізаторами, 
вже жнивували. Скоро 
почнеться оранка на зяб.

Заступник голови кол
госпу по роботі з молод
дю Володимир Стсфанюк 
недавно на комсомольсь
кій роботі. За фахом він 
механік, заочно вчиться у 
сільськогосподарськ ому 
інституті.

— 11с скажу, що в ияс 
достатньо фахівців, — 
розповідає Володимир. — 
Але колгосп уже може ви
бирати спеціалістів, фор
мувати стабільний колек
тив не тільки на сьогодні, 

Л-зн- 
одно-

Хо-

■ В ■

а й на завтра. Поряд зі 
старшими висувають мо
лодших—взяти б для при
кладу Богдана Коника. І 
головний механік у нас 
молодий...

Думки в хліборобів 1-е 
тільки про найближчий 
урожай, а й про віддалені 
в часі. Хлопці, що їм те
пер по 17—20 років, лю
бить повторювати поет 
В. Коротич, увійдуть у 
друге тисячоліття у роз
повім сил і вмінь. Якраз та
кі хлопці, як Богдан Ко
ник, Володя Ланкратов, 
Григорій Чорний та їхні 
товариші.

Батьківські вміння і дос
від стають їхнім досвідом. 
Пророслі зерна народжу
ють колосся.

І. БОГУШ.
Колгосп «Україна» 
Дог.инського району. 1

Річний — достроково
З перших днів нинішньо- 

ю року лідирує в соціаліс
тичному змаганні на Заеал- 
ЛІЕСЬКСМу головному під
приємстві виробничого
об’єднання «Кіровоградгра- 
фіт» колектив електромеха
нічного цеху. Виконання мі
сячних виробничих планів 
на 125—130 процентів стале 
для нього нормою.

Значно перекривають свої

Швидко, якісно
працює завідуюча Чечеліїв- 
ським комплексним прий
мальним пунктом Петрів- 
ського райпобуткомбінату 
Віра Крсолапова. Таких 
пунктів у районі 13. Чечс- 
ліївєькпй — один із кра
щих. За підсумками соціа
лістичного змагання у дру-

В Олександрії на спорудженні 144-нвартирного бу
динку добре потрудилися маляри бригади, яку очо
лює Тетяна Єфремівна Голнк. Будівельники відмінно 
виконали свої піврічні зобов’язання.

На знімку: маляри Катерина ТРУШ. Любов 
ЛИТВИНЕНКО зі сеоїм бригадиром Т. Є ҐОЛИК.

Фото С. АНДРУ СЕН КА

В строк
вступить у дію Ульяновсь
кий цукрокомбінат.

Основні роботи по підго
товці до сезону цукрова
ріння вже закінчені. В со
ціалістичному змаганні по
переду електрозварник Во
лодимир Васютинський, шо
фер Віктор Левицький, то
кар Михайло Декисюк. 
Добре потрудилися робіт
ники електроцеху, який очо
лює /лолодий комуніст 
Олександр Яровий.

Незабаром цукровики 
приступлять до переробки 
вирощеного у бурякорад
госпі комбінату врожаю. 

завдання молоді трудівники 
цеху — фрезерувальник 
Віктор Лукаш, слюсарі Ми
кола Гупалюк і Віктор СІ-» 
вам. Комсомольці прагнуть' 
спраєитись із особистими 
річними планами до 7 лис
топада — 64-ї річниці Вели* 
кої Жовтневої соціалістич- 
ної революції.

О. УСАТЮК,
ГайЕсронський район.

гому кварталі В. Косолапо» 
ва посіла серед своїх колег 
друге місце.

Віру поважають говарипй 
по роботі і односельці. Не
давно її прийняли кандида
том V члени КПРС.

І.
ПетрІЕСький район.

За кілька днів на завод 
доставлять перші тонни 
цукрових буряків. Возити
муть їх з багатьох госпо
дарств району. Але найза- 
гоміший внесок, мабуть,- 
зроблять трудівники рад
госпу. Бо вагомі корені 
цього піте виросли у Шам- 
раївському і Ульяновсько
му відділку господарства.

Комсомольці і всі трудів
ники Ульяновського иукре- 
комбінату гідними дарунка
ми зустрінуть четверті ро
ковини Конституції СРСР,

О. БАЛАБОНКІН.
м. Ульяновка.
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«XI п'ятирічці — ударну 
працю, знання, ініціативу і 
творчість МОЛОДИХІ» під 
таким девізом трудяться 
комсомольці, вся молодь 
країни, виконуючи історич
ні рішення XXVI з їзду 
КГІРС. Активно включилися 
в цеч патріотичний рух 
юнаки і дівчата нашої об
ласті. Вони добиваються 
нових трудових рекордів, 
борються за економію і бе
режливість, працюють над 
удосконаленням виробни
чих процесів.

В умовах розвинутого со
ціалізму, різкого загострен
ня ідеологічної борОГиОИ 
на міжнародній арені зро- 
сгдє роль марксистсько-ле- 
пінської освіти. А тому мо
лодь наполегливо вивчає 
документи і матеріали 
XXVI з їзду КГІРС, твори 
основоположників науково
го комунізму К. Маркса і 
Ф. Енгельса, вождя Жовт
невої революції В. 1. Лені
на, праці Генерального сек
ретаря ЦК КІІРС, Голова 
Президії Верховної Ради 
СРСР Л. І. Брежнєва.

Нз XXVI з’їзді КПРС під
креслювалося, що комсо
мол повинен так будуваїи 
спізнення марксистсько-ле
нінської теорії, щоб воно 
органічно зливалося з 
практичними справами ком
сомольців і молоді, з їх 
власним життям. Адже на 
заняттях у мережі комсо
мольського політичного 
наьчаннч ще часто повто
рюються прописні істини, 
процвітає формалізм, що 
ніяк не сприяє вирішенню 
актуальних життєвих проб
лем.

Саме на підвищення ре
зультативності і якості нав
чання, посилення його зв ч- 
зку із життям спрямована 
постанова бюро ЦК ВЛКСМ 
«Про дальше удосконален
ня марксистсько-ленінськсї 
освіти працюючої молоді у 
світлі вимог XXVI з'їзду 
КГІРС». Новий навчальний 
рік, що почнеться незаба
ром, повинен стати роком 
ахіивио- діяльності по вгі- 
ле-ньк* з- життя вимог цієї 
постанови.

Комітети комсомолу,
петіамин* комсомольські оо-

У ТІСНОМУ ЗВ'ЯЗКУ з життям
РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ КОМПЛЕКТУВАННЯ СИСТЕТИ И ГсДОНОЛІГШОГО

^НАВЧАННЯ ............ ..................... ихопєпкким »IV

іанізації області мають вив
чити цей важливий доку
мент, допомогти всім чле
нам Спілки глибоко усвідо
мити основні його положен
ня, реалізувати поставлені у 
ньому складні 
дальні завдання.

Здійснення їх 
привести зміст 
комсомольської 
освіти у відповідність з ви
могами жиггя, потребами 
ідеологічної боротьби, зав
даннями по вихованню мо
лоді.

Велику увагу в постанозі 
приділено удосконаленню 
організаційної структури 
комсомольської політосвіти, 
яке має забезпечити дифе
ренційований підхід до 
марксистсько - ленінської 
підготовки молоді. ЦК 
ВЛКСМ затвердив нову 
структуру системи комсо
мольського політнавчання: 
школи молодих ленінці«, 
школи основ марксизму- 
ленінізму, школи суспільно- 
політичних знань і теоре
тичні семінари.

У школах молодих ленін
ців навчатимуться юнаки і 
дівчата, котрі готуються до 
вступу з комсомол, ново
прийняті, випускники шкіл і 
профтехучилищ, які не
давно прийшли в трудові 
колективи. Школи ці мо
жуть створюватися в цехо
вих і прирівнюваних до 
них комсомольських органі
заціях, а також при комі
тетах комсомолу. Для виз- 
^вння слухачам рекомснду- 
юіься курси «Біографія 
В. І. Леніна», «Молоді про 
партію», «Наш Ленінський 
комсомол».

У школах основ марксиз- 
му-ленінізму молодь нав
чатиметься за програмами 
«Оснози марксистсько-ле
нінської філософії», «Осно
ви політичної економії», 
«Основи наукового кому-

ІІКПО гуилніл Е,І\ 1 <У -- ----
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нізму», «Учення, що пере
творює світ». Створювати 
такі школи доцільно в ко-

повідно до їхнього політич
ного і загальноосвітнього 
рівня, інтересів і запитіз

й відпові-

дозволить 
і форми 
політичної

Підвищивши свій політичний і загальноосвітній рі
вень за час нав іаннл у гуртках і семінарах партій
ної політосвіти, слухачі — с пеціалісти і керівнинм се
редніх ланок комбінату «Кіроеоградважбуд» — тепер 
самі виступають як пропагандисти, агітатори і лектори 
у молодіжних аудиторіях. Вони ведуть бесіди за ма
теріалами XXVI з’їзду КПРС, про економію і береж
ливість, мобілізують молодих робітників на виночая- 
ня рішень з’їзду.

На знімку: слухач політгуртка М. ДЯПОНОВ ве
де чергову бесіду з будівельниками бригади, яку очо
лює М. РАФЄЄВ.

Фото Ю ДНІПРОВСЬКОГО.

лективах, склад яких віднос
но стабільний.

Структурний підрозділ 
— школи суспільно-полі
тичних знань — найбільш 
різноманітний і універсаль
ний. Молоді трудівники яід-

продовжуватимуть вивчен
ня актуальних питань роз
винутого соціалізму, проб
лем ідейно-морального
становлення особи. Вивчен
ня рекомендується вести зз 
програмами курсів «Істо-

ричний досвід КГІРС у бо
ротьбі за побудову соціа
лізму і комунізму», «Соціа
лістичний спосіб життя і 
молодь», «Основи комуніс
тичної моралі», «Основи на
укового комунізму», «Ос
нови правових знань», «Іде
ологічна боротьба і мо
лодь», «Актуальні питання 
міжнародного молодіжною 
руху».

У теоретичних семінарах 
молоді спеціалісти, науко
ва і творча інтелігенція з 
урахуванням професійних 
інтересів і потреб вивчати
муть актуальні проблеми 
марксистсько - ленінської 
теорії, ленінське вчення 
про молодь, економічну 
стратегію і політику КПРС, 
питання розвинутого соці
алізму, соціалістичної куль
тури, мистецтв, боротьби з 
буржуазною ідеологією і 
ревізіонізмом. Для них ре
комендуються такі учбові 
програми: «Оснози еконо
мічних знань», «Технічний 
прогрес і економіка», «Роз
виток соціалістичного зма
гання, виховання комуніс
тичного ставлення до пра
ці». Особлизу увагу в ново
му навчальному році треба 
приділити вивченню про
грами «Бережливість — 
риса комуністична». У тео
ретичних семінарах варі о 
продовжувати і вивчення 
курсів «Економічна політи
ка КПРС», «Актуальні пи
тання аграрної політики 
КПРС», «КПРС про вдоско
налення господарського 
механізму», «Науково-тех
нічна революція і прогрес, 
її економічні і соціальні 
проблеми».

Почалася комплектація 
мережі КОМСОМОЛЬСЬКОЇ по
літосвіти. Комітети комсо
молу області разом з адмі
ністрацією підприємств, 
профспілковими органами і 
організаціями товариства 
«Знання» повинні вирішити,

у якій школі чи теоретично
му семінарі навчатиметься 
та чи інша категорія працю
ючої молоді, враховуючи 
при цьзму характер трудо
вої діяльності, загальноос
вітній рівень молодих ви- 
робничників.

Особливу увагу треба 
звернути на економічну під- 
готозку членів комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів і глолоді, котрі працю
ють на ударних комсомоль
ських будовах області.

Висока політична свідо
мість, глибока ідейна пере
конаність завжди були при
таманні комсомольським 
активістам. Навчання в уні
верситетах марксизму-лоні- 
нізму допоможе активістам 
стати в майбутньому справ
жніми організаторами і 
рівнинами політичного нав
чання молоді. Тому КОМІ ЇС
ТИ комсомолу повинні про
вести роз’яснювальну й агі
таційну роботу серед акти
вістів з тим, щоб направити 
їх якнайбільше на навчання 
в університети марксизму- 
ленінізму.

Відомо, що якість занять 
залежить від уміння й під
готовки пропагандистів. їо- 
му до підбору і розсіанов- 
ки кадрів керівників шкіл 
теоретичних семінарів тре
ба підійти серйозно. Рай
комам і міськкомам комсо
молу доцільно провести 
навчання пропагандист, 
націливши їх на використан
ня під час занять проблем
ного методу навчання, про
ведення конкурсів- рефера
тів, диспутів, дискусій,

Но-зий навчальний рік 
почнеться з значення тами 
«В єдності з народами — 
сила партії. В єдності з пар
тією, в її керівництві — си
ла народу» Комітети ком
сомолу повинні уже тепер 
готуватися до першого за
няття, бо воно визначатиме 
хід усієї роботи по підви- 
ш.енню результативності і 
якості комсомольського по- 
літнавчання.

О. КОРЕПАНО8, 
завідуючий відділом 
пропаганди і культурно- 
масової роботи обко
му ЛКСМ Унраїни.

із мо.-іодями педагогами, 
трудова біографія яких 
почалася кілька днів 
тому, відбулася недавно 
у Петрівському райкомі 
комсомолу.

Дев'ятнадцять мо. ю- 
лих спеціз.іістіп — вчите
лі« і ви хова гелів дитя 
чих дошкільних закладів 
— зустрілися і; працівни
ками районного комітеті- 
партії, членами бюро 
райкому комсомолу, пра
цівниками райвно, вчи
те л йм 11 - и аст а ві і и ка м 11.

Перед присутніми ви
ступи їй секретар райко
му Компартії Укрзїп і 
М. Г. Корж, перши і сек
ретар райкому комсомо
лу В. І аіі/ка. завідічо- 
чнй райвно О. О. Дома- 
ранськші, відмінник на
родної освіти республі
ки, кавалер орденів Тру
дового Червоного Прапо
ра і «Знак пошани» ди
ректор Луганської десн- 
■чирічкп О. О. Левченко. 
Вони ні ікреелювалп 
важливий ь і відпові
дальність місії працівни
ків освіти, побажали мо
лодим вагомих успіхів у 
робо сі.

Від. імені нового попов
нення виступив учитель

Г аіініиської середньої
школи її. Лазарчук.

О. КОЗАЧИНСЬКИЙ, 
секретар — завідую
чий відділом учнів
ської молоді Петрів- 
ського райкому
комсомолу.

Відбулася 

прем'єра
Ідею подав курсант 

Актюбинськогз вищого 
• льотного училища ЦА 

Іван Пишний, який при
їхав до рідного міста на 
канікули. Знайшлися од
нодумці — молоді боб- 
ринчани Леонід Білоко- 
ненко, Сергій Гордує та 
багато інших. Не зали
шився осторонь і рай
ком комсомолу. Володи- 
мир Момог та Леонід 
Армашоз взяли на себе 
організацію справи.

І ось відбулася пре
м'єра дчсгіопрсграми. 
Бажаючих стати гостями 
дискотеки знайшлося ба
гато. Щасливими власни
ками ста запрошень ста
ли кращі молоді вироб
ничники міста, комсо
мольські активісти. Вони 
почули чимало цікавого 
про тзорчість радянсь
ких вона льно-інструмвгі- 
тельних груп, про попу
лярного французького 
співака Джо Дассена, і 
звичайно ж, слухали му
зику й танцювали.

О. ГАВРИЛЕНКО.
м. Бобринець.

післяЛ 
вистапа/

«ВТРАЧЕНІ
ІЛЮЗІЇ»

Так називалася корес
понденція рейдової брига
ди, надрукована в газеті 9 
липня цього року. У ній 
ішлася мова про низькі 
темпи, незадовільну якість 
підготовки зернозбираль
ної техніки до жнив-81 ок 
ремимн господарствами 
Олександрівсьного району. 
Гострій критиці піддавали
ся правління і комітет 
комсомолу колгоспу імені 
Калініна, котрі не забезпе 
чили переможця минуло 
річних жнив Ярослава Щу- 
гіановського запчастинами, 
необхідними для ремонту 
його агреіата.

Як повідомив редакцію 
другий секретар Оленсанд- 
рівсьного райкому комсо
молу В. Брайно. кореспон
денцію було обговорено н.і 
засіданні районного штабу 
«Комсомольського прочіеи- 
тора» і районного комсо
мольського штабу «Жни- 
в.і-81>. Критику визнано 
справедливою.

Для прискорення темпів 
ремонтних робіт у всіх 
колгоспах і радгоспах ра
йону було створено удар
ні комсомольські групи. 
Очолили їх члени коміте
тів комсомолу. Активізува
ли роботу штаби «Комсо
мольського прожектора», 
які контролювали спочат
ку хід ремонтних робіт, а 
пізніше —.хлібозбирання.

Хоч і не відразу, але 
включився в жнивні робо
ти Ярослав Щупаківський 
— молодий комбайнер кол
госпу імені Калініна. Сво
їм СК-5 він намолотив по
над три тисячі центнерів 
зерна.

За рекомендацією рейдо
вої бригади «Молодого ко
мунара» районний штаб 
«Жниза-81» широко пропа
гував досвід кращих ком
байнерів ( жатнарів.

ГІ РО ЕКОНОМІЮ на за
воді «Червона зірка» 

доають завжди. Про еко
номію метал/, 
енергії, палива, робочого 
часу. Але з початку ниніш
нього року, після того, як 
на XXVI з їзді партії на
родилась фрзза «Еконо
міці бути економною», у 
робітничих колективах про 
вКОНОМІЮ ЗдГОВОрМЛИ Нб 
весь голос. Бо ще чимало 
на підприємстві 
знайти недоліків 
ду ощадливого 
стання сировини,

зірка»

електро-

можна 
з погля- 
викори- 
енергії, 

Іки 
треба ліквідовувати. Щоб 
вирішити це завдання, ке
рівництво заводу, партій
на організація доклада
ють максимум зусиль. Не 
стоять осторонь важливої 
справи і комсомольці.

З весни на заводі про
водиться громадський ог
ляд ефективного викори
стання сировини, магеріз- 
ЛІ3 і паливно-енергетич
них ресурсів у 1981 ром, 
Комсомольська організа
ція Оере з огляді активну 
участь. Важливу 
проведенні 
відігравати 
штаб <" 
прожектора». Комітет’ком" 
сомояу затвердив ряд за. 
ходів штабу «КП» по учас
ті в заводському громад
ському огляді. Частину їх 
штаб уже провіз.

Найголовніший 
роботи штабу __
Деьня рейдіз. Але

робочого часу. А недолі

роль у 
кампанії має 

зазодсвкий 
«Комсомольсько^ о

метод 
прозе- 

малт 
лише провести їх. Рейд ЯК 
прсвило, дає нам ба.'ао 
матеріалу 
Під час ;
каємось на такі проблеми 
яких аз трудовими будн і- 
ми просто не помічаємо

' Для роздумів, 
оейдіа ми Hdnj_

ЗАВТРА — РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ПОЛІТДЕНЬ 
«НАЙСУВОРІША ЕКОНОМІЯ, БОРОТЬБА 3 ' 

ВТРАТАМИ — РЕЗЕРВ П'ЯТИРІЧКИ».

ГОВОРИТИ І ДІЯТИ
Тому часто ці питання ви
носимо на засідання бо
ро, комсомольські збори, 
намагаємось спільно вирі
шувати їх. Підсумки про
веденого рейду обов’яз
ково публікуємо у стіннів
ках, які з являються у нас 
регулярно у всіх цехах, у 
багатотиражній газеті.

«Комсомольський про
жектор» тоді по-справж
ньому виконує свою місію, 
коли після рейді в-перені- 
рок отримує конкретну 
відповідь про зжиті захо
ди.

Молоді дозорці заводу 
активно борються з про
явами безгосподарності 
Працює вхолосту двигун 
верстата, горять без по
треби лампочки в примі
щенні, на вітер витрачаєть
ся стиснуте пов>тря — 
мимо прожекторист не 
пройде.

Наведу один приклад. У 
загстовчо-поесовому цеху 
№ 90 моментами збира
ється дуже багато відхо
дів металолому. Невчасно 
вивозять непотрібний ме
тал. Штаб «КП» цеху, за
водський штаб не раз вка
зували на це керівниці зу 
цеху. Звертались і до на
чальника автотранспортно
го цеху, адже водії му
сять вчасно вивозити мета
лолом з території заводу. 
Машин щодня зиділяюта 
потрібну кількість (по за-

мовленню), але якості їх
ньої роботи ніхто не кон
тролює. Тому, як правило, 
щодня у цеху набирається 
дві—три тонни відходів. 
Проблему цю деякою мі
рою вирішили, коли за
працював прес-пакет. Авіз 
як не було відчутної еко
номії металу з цеху, гак і 
досі немає. І ось незаба
ром тут приступить до ро
боти дільниця перероб
ки відходів металу. Годі 
цех 'матиме відчутну еко
номію, адже у відходи Щр- 
дня «списується» по 5—6 
тонн металу.

Щоб про економію за
говорили і в заготовмо- 
пресовому цеху, турбува
лись і молоді дозорці за
воду. Отже, наші стаоан- 
ня не пропали марно.

Якщо глянути на пер
спективний план шглтг/ 
«КП» зазоду, то впадає з 
око, що найбільше- ззк >- 
дів передбачено з питань 
економії і бережливості. 
У структурі штабу сьо
годні є спеціальний сек
тор, який займається ви
ключно ЦИМИ питанням-:. 
І це не дивно — адже про 
економію СЛІД говори'И 
гучно І діяти.

А. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
начальник штабу
«Комсомольсь кого 
прожектора» заводу 
«Червона зірка».



Молодя А жожуицр**,
|Г< ”

Ш РОКІВ з дня
НАРОДЖЕННЯХ Я. ФРАНКА

З сшор.

На знімку: доцент кафедри українсь
кої літератури Львівського держунівер
ситету Іван Оксентійович Денисюк з 
студентками — філологами Марією Бе- 
гвн, Марією Панасюк, Світланою До- 
рош, Людмилою Кочут під час фольк
лорної практики 
пісні про Івана 
жительки села і 
Юр їзни Данилюк.

Фого В. МИГОВИЧА.

записують народні 
Франка у виконанні 

Кризорівня Марії

ерранно Іван Якович — великий ук
раїнський революційний письменник, 
учений і громадський діяч. 

Фотохроніка РАТАУ.

Напередодні 125-річчя з дня народження великого українського письменника 
І. Я. Франка особливо людно у Львівському літературно-меморіальному музеі, 
розташованому о будинку, де прожив останні 14 років революціонар-демократ. 
Новими матеріалами поповнилась тут експозиція. Серед них — ноти творів 
Станіслава Людкевича на слова і. Франка з автографами композитора, рідкісні 
видання книг, фотографії рідних письменника.

На знімку: літературно-меморіальний музей І. Франка.

Фото Б. КРИШТУЛА. (Фотохроніка РАТАУ).
НЯИ

УЯВЛЯЄТЕ

ЖИТТЯ БЕТ КІНО! ПЕВНО,

ЩО НІ. ТОЖ ДАВАЙТЕ

ПОГОВОРИМО ПРО ньо-

27 серпня — День радянського кіно. І в цей же 
день народився Юрій Яновський — письменник, 
наш славетний земляк. Це, либонь, символічно, осо
бливе якщо врахувати, що життя і творчість автора 
«Вершників» тісно пов’язані з розвитком і станов
ленням українського радянського кінематографу.

ГО, ЧУДО XX СТОЛІТТЯ.

АДЖЕ СЬОГОДНІ — ДЕНЬ

РАДЯНСЬКОГО КІНО.

КІНО... КІНО? КІНО!

Двері у чарівний світ
шммммм» РЕПОРТАЖ «пмммвкк

— Хто хоче взяги 
участь у вікторині? — ці 
слова ведучої Світлани 
Іванівни Ілляшенко при
вернули увагу багатьох 
хлопчиків та дівчаток. 
Вони хутко зібрались бі
ля невеликої естради а 
центрі фойє, тісним. кіль
цем оточивши столик з 
розкладеними на ньому 
яскравими малюнками, 
журналами і призами.

Кадр з якої кінокартини 
в руках у ведучої? Доки 
діти згадують, звучить ме
лодія. Знайома-знайома. 
Хто скаже, з якого філь
му?

А ось уже й перший 
приз вручено. Ного воло
даркою стала Світлана До
ценко, четвертокласниця 
школи № 26 міста Кірово
града.

їй слово:
— Я дужо люблю кіно і 

часто сюди приходжу. 
Сьогодні — рззом з по
другою Лілею. Ми най

більше любимо фільми 
про Хлопчиша-Кибальчи- 
ша, про Карлсона і про 
Електроніка..

А вікторина тризаг. Діти 
навперебій відповідають 
на запитання. Переможці 
отримують призи — набо
ри листівок з кінокадра
ми. І на кожній — авто
графи акторів Сергія Іва
нова, Ніни Ре/с, Анатолія 
Матешка, Євгена Жарико
ва, Наталії Гвоздикової — 
всі вони не так дазно по
бували з Кіровограді.

...Останній приз зна
йшов свого господаря. А 
діїи не розходитеся. То
ді Г. О. Виноградський 
розтягує міхи баяна — і 
всі починають співати піс
ню про голубий вагон. 
Дзв'нок гучно сповіщає 
про початок чергового 
сеансу. Відчиняються две
рі залу. Двері в чарівний 
світ кіно...

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
м. Кіровоград.

ПРО ТИХ, ХТО РОБИТЬ КІНО

Початок «кінематогра
фічного» періоду в житті 
Ю. Японського припадає 
па першу половину 20-х 
років-. Тоді він разом з 
М. Бажаном на запрошен
ня завідуючого сценарним 
відділом республікансько
го . фотокіноуттравліпня 
Михайли Семенка пере
їжджає з Києва до Хар
кова — ТОДІІігІЬОІ столиці 
УРСР.

У Харкові Яиовськнй-- 
редактор фогокіноу прав
ління. Тут він знайо
миться з В. Маяковським 
(пізніше наш земляк пе
реклав. твори видатного 
російського поета па ук
раїнську мову), подру
жився з молодім худож
ником Олександром Дов
женком. Бонн жили 
якийсь час в одній кімна
ті.

Читаючи здобрені гумо
ром спогади - поета-акаде- 
міка ЛІпко.іи Бажана про 
перші кроки українського 
німого кіно, я ніби бачу 
оті знамениті любоїппські 
ставки під Харковом, де 
мені довелося працювати 
вожатою в піонерському 
таборі. Саме в тих місцях 
велися перші натурні 
зйомки з участ и 10 Япон
ського та М. Бажана.

А наприкінці 1925 року 
на Одеській кінофабриці 
з’явився новий редак
тор) — Яиовськнй. Півден
не місто тоді було охоп- 
лепс кіноманіето. Одеси гн 
величали свою кінофабри
ку ке інакше, як «Голліву
дом на березі Чорного 
моря». Цю іронічну назву 
ЯПОНСЬКИЙ, до речі, зберіг 
і в нарисах, що вийшли 
окремою кінною в 1930 р.

і частково відображали 
ного роботу в кіно.

З приходом Яцозського 
зросла увага- до літератур- 
неї якості сценаріїв, а го
ловне — до їх ідеологіч
ної спрямованості. «Кіне- 
маї огуафічішй» стиль, 
властивий творчості Япон
ського, у цей час набуває 
довершеності.

Мабуть, це добра зако-

Наш

жаи, «Майстер залізної 
і рояпдіг»). Делікатний, 
скрим ний, по -сії ра в жи ьо м у 
інтелігентний, він, прибув
ши до Одеси, на деякий 
час був аж розгубився п 

цьому галасливому юрми
щі людей, серед сплетіння 
щоденник турбот, 
той час двадцять 
кн. Був не тільки 
ним редактором 
рикп, а но суті й художнім 
керівником, 3 роботою Н 
кіно перепліталась і пись
менницька праця. Все це 
вимагало величезного- на
пруження духовних сил, 
але, безперечно, сприяло 
творчому, змужнінню.

За порадою Японського 
на зйомки фільму «Вася- 
реформатор-:- з Харкова 
викликали авюра сцена
рію О. Довженка. В цей

Мав на 
три ро- 

го-лов- 
кііюфаб-

ж ж . _ БІЛЯ ЗИТОКІВ

ЗЄМЛЯК "оАСНОГО
і—.»тяті; •

То-Ма-Кі
середови- 

кіпофабриці 
пощастило

зміцніла 
ппсьменнн- 

нронеслч 
Яновеь- 

помігнв і

П. Ю. Тодоровський
Є фільми, яким випала 

І щаслива доля. їх значать і 
люблять цілі 
глядачів. Саме 
належать «Весна 
ній вулиці», 
«Два Федори» (в 
му. до речі, 
крився і 

І горський
Шукшина), 
цих фільмів 
Кінооператор 
роаський, наш 
уродженець Кіровограда.

Як режисер Петро Юхи
мович дебютував у фільмі 
«вічність». На кінофести
валі у Венеції цій роботі 
чуло присуджено приз за 
кращий р.-жисерсьмий де
бют. Потім були кінокар
тини «Фокусники». ♦Місь
кий романс», «Своя зем- 
оГ* ІтепеФільм за повістю 
***• Абрамова), «Остання 

^жертза» (за п'єсою О. Ос-

покоління 
до таких 
на Заріч- 
«С по ага», 
останчьо- 

влерше РР3’ 
непересічний ак- 

талант Василл 
У створенні 

браг участь 
П. Ю. Тодо- 

землян,

трозсокого), «У день свя
та».

Обласне управління кі
нофікації підгримує зв'яз
ки з режисер зм-земл яком. 
Ось що написав П. Ю. То- 
дороеський в останньому 
листі:

«Щойно я завершив ро
боту над фільмом «Кохана 
жінка механіка Гперило
ва», де в головних ролях 
знялися л. Гурченко. 
С. Шакуров, Є. Евстигне
ев. Нині працюю над сце
нарієм під умовною назво-о 
«Сонце після чотирьох 
Днів».

Фільм «Кохана жінка 
механіка Гаврилова» пови
нен вийти на екрани краї
ни в четвертому кварталі 
нинішнього року. Якщо бу
де можливість, приїду до 
Кіровограда на прем'єру*.

С. ПЕТРЕНКО.
м. Кіровоград.

Три роки тому молодий 
Комуніст Інна Щука стала 
директором Устннівської 
районної кіномережі. І хо
ча в усьому, що зв'лзіне 
з кіно, ми звикли бачити 
якусь частку надзвичайно
го, навіть казкового, для 
молодого директора відто
ді кожен день наповнився 
найпрозаїчнішими справа
ми.

Скоордннувлзши плани 
роооги, Інна добилася тіс
ного контакту кожної 
бригади, кожного кіноме
ханіка з партійними і ком
сомольськими організація
ми, правліннями колгоспів, 
сільськими активістами. І 
ось уже третій рік усти 
пінські кінофікатори впев
нено йдуть в авангарді со
ціалістичного змагання ко
лективів обласного управ
ління кінофікації. ,

На знімку:!. ЩУКА 
(друга справа) ділиться 
дзеаідом роботи з праців
никами районних дирек
ція кіномережі.
Фото Ю. ДНІПРОВСЬКОГО.

помірність, *цо навколо 
видаїної людини формує
ться особливе 
ще. Ось і на 
Яновському
працювати разом з іще од
ним нашим відомим зем
ляком — Миколою Са- 
довсіжіїм, з актрисою На
талею Ужвіїї, улюбленцем 
одеситів Лм просієм Буч- 
,мою (або Бронёком Буц- 
малом, як охрестили його 
самовпевнені одеські віз
ники).

Над морем, ню хлюпоті
ло поруч кінофабрики, «па 
кручі, звісивши довгі ху
дющі ноги, часто сидів у 
тривожній, але не безси
лій і безнадійній задумі 
Юра Яиовськнй». (А'ї- Ба-

період особливо 
дружба двох 
кін, яку вони 
через усе-житія. 
кий першим
підтримав- талант Довжен
ка як режисера і пророку
вав йому велике майбут
нє.

Більшість режисерів, в 
тому числі й Довженко 
(який нечасто 
авторитети у 
прислухались

визнавав 
мистецтві), 
до порад 

16. Японського. Зауважен
ня редактора не тільки 
щодо сценаріїв, а й щодо 
вибору натури, підбору ак
торів, операторської робо
ті.', враховувалися дирек
цією кінофабрики.

У цей час Яиовськнй

п~,~| 
романом «Майстер корао Я 
ля де в образі І'о-Ма-Ді. 
(Іоварлш Майстер Кіно) 
неважко впізнати його са
мої о, а н образі Сева — 

його вірного друга О. Дов
женка... і

Робота в- кіно забирал«? 
дуже багато часу й енер
гії, а література ваб*іл.ч 
все більше; Нраглося неї 
метушні, а творчої тиші.'І 
зосередженості па голов-1 
йому. Рішення було ирнй-| 
пято. Яиовськнй зрікаєн.® 
ся посади адміністратора 
кіно.

Вже в Києві 
ник чимало- * 
кіно 
Четвертий том 
рання творів 
сценаріїв: «Фата 
на;», «Царський 
«Серця двох», 
расть-, «Золоте 
«Зв’язковий і 
«М. В. Гоголь», 
Корчагіи». Два з 
писані російською мовою, 
два — у співавторстві з 
М. Бажаном, за двома — 
«М. В. Гоголь» та «Фата 
Моргапа» — поставлені 
фільми.

Протягом недовгого сво
го життя 10. Яиовськнй 
підтримував зв’язки з кі
нематографістами. ' Пою 
громадська діяльність теж 
тісно пов’язана з кіно. 
Ми порівняно мало знає
мо про Японського як про 
кіііоміітця. Тим часом 
вклад нашого видатного 
земляка в становления кі
нематографу на Україні 
важко переоцінити. Не
дарма сучасник Юрій Іва
нович,і кінорежисер
Д, Бодик у своїх мемуа
рах назвав його «добрим 
генієм українського ра
дянського кіно».

А. КОРІНЬ, 
член обласного літе
ратурного об'єднання.
м. Кіровоград.

і шісьмек- 
часу віддає’ 

як аэтор-сцеиарист. 
його зіб- 

вміщує < 
і Морга- 

острів- 
«І Ірисі• 

весілля-, 
підпілля», 

«І Іавли 
них иа-
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КАЛЕЙДОСКОП

ЇХНІ ЗВИЧАЇ
«■■■■звявняка

АВТОМОБІЛЬ
НЕ В МОДІ

Французи дедалі Рідше 
користуються автомсбь 
лем. Минулого року « 
поодаи: у країні скоротай
ся на 6,6 процента. Причи
на криється о зростаючій 
дорожнечі цього виду 
транспорту Крім нестрим
ного зростання ц‘н на са
мі автомобілі і бензин із 
року в рік зростають по
датки. Француз, купуючи 
автомобіль, повинен пла
тити великі суми за одер
жання технічного паспор
та, обов'язкове страхуван
ня автомашини і т. д Так, 
1980 року ці побори стано-. 
вили понад 68 мільярдів 
франків. Крім того, нема
ло доводиться платити за 
проїзд по . автострадах: 
минулого року це обі
йшлося водіям у 4 мільяр
ди франків. А нинішнього 
року сума досягне п'яти 
мільярдів.

НАЙДОРОЖЧИЙ
МІСТ

Уряд Малайзії прийняв 
рішення про будівництво 
мсста, який має з’єднати 
острів Пінакг з півостро
вом Малакка, Загальна 
довжина мосту становигн
іде 13,5 кілометра, з них 
8,4 Кілометра — над во
дою.

Передбачається, що міст 
Пінакг—ГЛаганка стане од
нією із найдорожчих спо
руд такого типу.

...За масивним, наділе
ним складною системою 
сигналізації парканом та
бору в передмісті М. Ат
ланти (штат Джорджія) з 
ранку до пізнього Еечора 
не вщухає гвинтівочна й 
автоматна стрілянина. Ті, 
хто проходить там навчан
ня, не шкодують пороху 
— за прискореною про
грамою всього за пару 
тижнів бони мають опану
вати іехніку швидкісної

стар» власник табору 
Уербелл. Цьому 63-річнс- 
му Ебивці-професіоналу є 
що розказати і показати 
сеоїм «учням». Він з гор
дістю демонструє найдо- 
рогоцінніший експонат йо
го «Бойоеої колекції»: 
подаровану ще в 1933 ро
ці фашистським катом Ге- 
рінгом рушницю.

Сам за себе промов
ляє і послужний список 
Уербелла: у роки другої

Енергетична криза при
мусила спеціалістів зай
нятись пошуками нових 
способ; в обігріву примі
щень. У результаті в ба
гатьох країнах появились 
експериментальні будни
ми, оснащені складними 1 
дорогими, сонячними відби
вачами і батареями.

Новин «пасивним со
нячний діхгг-. збудований у 
Шведській провінції Дальс- 
пенд. не має цих недоліків. 
Внутрішні «теітлові» стіни 
із цегли і посилена зов
нішня теплоізоляція з мі
неральної вати — оце і 
все, Іі'.О дозволило вп’яте
ро знизити споживання 
енергії для опалення і 
підігріву водп. Стіни тов
щиною г півтори цеглини 
нагромаджують тепло со 
лячних променів. їцч про- 

у дім
вікна якого звернені на 
південь. Крім того, тепло 
акумулюється від димарів 
звичайної печі, що спалю 
ЄТЬСЯ ДрСВйМП.

Шведська сім’я, яка вже 
півтора року живе в <ео- 
иячному» домі, задоволе
на: взимку досить прото
пити в будинку раз-два на 
тиждень. г;_і;,-ку два пали 
на місяць, щоб постійно 
маті і > а пяч V вод у

С. ЕОЛОКИТІН. 

НАЙКРАЩА 
подружка - 
ви

10-річна англійка Рут 
Ясрекс не навчається ' в 
школі. Однак вона блиску
че здала випускні екзаме
ни за курс навчання б ко
леджі. Особливо порадува
ли винлтдачіо її матема
тичні здібності. Як пові
домило агентство Рейтер, 
через два рок?? Рут збира
ється оступити до універ
ситету, а ДО 20 рсніс ста
ти професором.

Вчителів Рут і Її семи
річній сестрі Ребєцці за
мінили бат ьни. які ЕНКЛЗ- 
дають їм математику, про
грамування. географію, іс
торію, англійську глосу й 
літературу, музику. Свою 
першу програму длг. ЕОМ 
г-ут склала, коли їй було 
шість років. Це заняття й 
сьогодні подобається дів
чинці більше, ніж ігри з 
ровесницями.

(АПЩ.

«Банк ідей»
БУДАПЕШТ. «Бонном 

ідей» називають е Угорщи
ні об’єднання «ТЕорча мо
лодь», я не покликане 
сприяти діяльності МОЛО
ДИХ винахідників і раціо
налізаторів. Його завдан
нями с надання матері
альної допомоги молоді у 
здійсненні творчих заду
мів, організація консуль
тацій з питань авторсько
го права, реєстрація патен
тів, сприяння впроваджен
ню винаходів і раціоналі
заторських пропозицій у 
виробництво. Актив нова
торів об’єднання склаєся з 
учасників щорічних кон
курсів молодих раціоналі
заторів, які проводяться 
угорським комсомолом.

«Молодой коммунар» — 

орган Кирсесгргдсного 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

■Па упраявском языке.

СПАРТАКІАДА: 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
■■■■■■■■ми

ВИМУШЕНЕ
^«СУСІДСТВО»

чотирьох

1£1р<
ськпй 102,5 7Устлпівсьшііі 100 . 8Новоархангеаь-
ський 96 ’ 9

Олександрійсь
кий 94,5 10Сізітловодсь- 
кий 84- 11

Добровслпч- 
ківськпй 82,5 12

Пстрівськйй 83 13—ІІовгородків- 
ський 82 13—Ульяновський 81 15

Маловисків-
ськпй 72 1G-

ДолннськнЙ 69,5 17е
Онуфріїнський 63,5 18
Новблшргород- 

ський 45 19
Вільшанськпй ■23 20
Головапівсь-

21кий 8

стрільби, рукопашного 
бою, оснсеи картографії 
і навіть так заану «психо
логію терору». Мешканці 
табору, які змінюють 
один одного, вивчають і 
відточують методи підрив
них каральних операцій, 
готуючись стати «солдата
ми удачі», або просто 
найманцями.

Табір «Кобрей інтер- 
нешнл» існує вже двад
цять років фактично на 
очах у місцевих і феде
ральних властей, які за 
весь цей час не зробили 
нічого, щоб обмежити ді
яльність цієї фабрики 
вбивств. Офіційно в табо
рі. яким солодіє каратель 
з великим стажем, якийсь 
М. Уербелл, навчають ме
тодів «контртереризму». 
На ділі ж готують убивць- 
герсристІЕ для закидання 
в різні куточки світу, І 
г.с-рш за ссе е країни, що 
розвиваються, природні 
багатства яких не дають 
спокою промисловим маг
натам і політичним аван
тюристам Заходу.

Заплативши за «курс 
наєчачня» 3 тисячі дола
рів, підопічні Уербелла 
та його інструкторів—ко
лишніх вояк з числа горе
звісних «зелених беретів» 
потім з лихвою компен
сують витрачені кошти. 
Свої послуги вони пропо
нують через спеціалізова
ний журнал «Солджерс 
сф ферчун» («Солдати 
удачі»). який видає у 
Боулдері (штат Колорадо) 
колишній морський піхо
тинець Дж. Грейвс. Сто
рінки .Ц'гого видання бук
вально помєрежєні оголо
шеннями на зразок:

«Ветеран війни у В’єт
намі готовий виконати 
будь-<ку брудну роботу 
де .завгодно», «Група най
манців пропонує свої пос
луги для таємних опера
цій», «Троє білих чолові
ків готові брати участь у 
місцевих, загальнонаціо
нальних і /міжнародних 
операціях».

«Ми вчимо Ебивати і 
завдавати болю», — від
верто заявив кореспон
дентові газети «Башінгтсн

світоеої війни— КВДрСЕЯЙ 
співробітник американсь
кої розвідки, якого заки
дали із спецззЕданнями в 
Бірму і в Китай, після вій
ни — консультант уряду 
Домініканської Республі
ки по боротьбі з внутріш
німи безпорядками, потім 
•— учасник каральних опе
рацій у В'єтнамі, урядо
вих переворотів у країнах 
Латинської Америки.

Найманство, пише аме
риканська преса, стає де
далі поширенішим яви
щем у західному свіїі. 
Тільки на території США 
с кілька тсборІЕ, подіб
них тому, що причаївся в 
передмісті Атланти. їхні 
мешканці — люди різно
го віку і поглядів, але у 
них багато спільного: лю
бов до грошей і патоло
гічна ненависть до кому
нізму. «Еони хочуть ЕОгО- 
вати проти комунізму де 
ЗсЕГОДНО, ---- говорить 36-
ЕЇдуючий управлінням г.о 
вогнепальній зброї Ново
го,Орлеана М. Холл — 
Щоразу, коли десь у світі 
створюється неспокійна 
ситуація, формуються 
сумнівні групи для сум
нівних операцій».

Нинішня американська 
адміністрація, котра ого
лосила фарисейський по
хід проти «міжнародного 
тероризму», створила
воістину привільні умоли 
для підготовки на терито
рії США терористів різ
кий мастей, будь вони 
найманці Уербелла, голо
ворізи з числа кубинських 
і нікарагуанських контр
революційних покидьків 
чи куклукскланівці. У тих, 
хто проходить підготовку 
в «Кобрей інтернешкл» та 
інших подібних таборах, 
останнім часом навіть до
далося роботи. Сам Уер- 
бєлл зізнається, що кіль
ка місяців тому йому було 
доручено зібрати групу 
командос для організації 
збройних рейдів у Лаос 
під фальшивим приво
дом «пошуків американсь
ких солдатів, які пропани 
безвісти».

А. ЛЮТИЙ.

острова
ГАВАНА. Американсь

кий імперіалізм розширює 
свої агресивні дії проти 
тільної Гренади, заявив го
лова студентської організа
ції цієї нраїни Т. Франсіс.

В інтерв’ю кубинській 
газеті «Хувентуд ребельде» 
Т. Франсіс відзначив, що 
Сполучені Штати оголоси
ли справжню війну гре- 
кадській революції. Бони 
організували економічну 
блокаду острова, чинлте 
грубий тиск на компанії 
ряду країн з метою не до
пустити поставок Гренаді 
нафти й інших необхідних 
їй матеріалів і продуктів. 
У тон же час створюються 
перешкоди для продажу 
Гренадою сільськогоспо
дарської експортної про
дукції, зривається будів
ництво шляхів, чиняться 
перешкоди для поїздок 
іноземних турКСТІЕ на ост- 
рІЕ.

За єдині дії
ЛІССАБОН. Із закликом 

до єдності есіх представни
ків демократичної молоді 
Португалії виступила тут 
організація Португальська 
комуністична молодь. В її 
заяві вказується на необ
хідність єдиних дій юна
ків і дівчат країни в бо
ротьбі за створення демо
кратичного уряду, здатно
го розв’язати соціально- 
економічні проблеми, які 
стоять перед португальсь
кою молоддю і країною с 
цілому.

Проти 

переговорів
БОНН. «Ударом, націле

ним проти продовження 
переговорів по роззброєн
ню», назвав рішення США 
про повномасштабне ви
робництво нейтронної
зброї Голова молодіжної 
організації ВДП «Молоді 
демократи» Вернер Луц. У 
т?пМОС' 3 КОРЄСПОНДЄКТОМ 
ТАРС він заявив, що цей 
HDOK американської адмі
ністрації призведе до 
дальшого посилення гонки 
озброєнь.

Яскраве свято
ДАМАСК. В яскраве свя

то вилився тут п’ятий фес
тиваль арабської молоді. 
В ньому взяли участь пред
ставники молоді 12 арабсь
ких країн і палестинських 
організацій.

Перед молодими послан
цями арабських країн, які 
зібрались на одному з да
маських стадіонів, висту
пив президент САР х. Асад 
г ®'.Д:5Мачкв- ЩО молодь 
с надією арабських каре- 
Д!В. І закликав її і ділі бо
ротися за здійснення го- 
нтнії‘Х»35Вдань арабської 

і ви.зволення окупова- 
*и* ,3Раіг,ем земель і до
ел, нення арабської сднос-

НАША АДРЕСА:

Ш050, МСП

м. Кіровоград, 
аул. Луначарського, 36.

БК 07020. Індекс 81107. обсяг 0.5 врун. аТУЛ

І У минулому номері «Мо
лодого комунара» ми’ пазва- 

Іли лідерів обласної сперта- 
|Кіадп, и якій беруть участь 
команди сільських і .селищ
них Рад народних депутатів. 
А ось який вигляд має -гур- 
'иірна таблиця після семи 
видів спартакіадної програ
ми (в першій цифровій ко
лоші! — кількість очок, од
ібраних збірними району, в 
другій — Місце, що 
збірна).

1
ІЗпам'янсь-

ний 128
цГанвороп- 

ськпй 124
Компаніїв-

СЬКІЇЙ 119
Мовоукраїн-

1 ськпй 109
ІБобрпнсць- 
j кий 103,5
Олександрів- 

ський 103,5

2

З
4

5—6
5—6

займає.

На змаганях з ___ _
пидів спорту (ручного м’я
ча, волейболу, футболу та 
багатоборства ГПО) не так 
легко буде наблизитись до 
лідерів турніру голованів- 
цям, вільшанцям, новомир. 
городцям та багатьом іншим 
їхнім «сусідам»,- які відм
отають від провідних колем- г 
■лівів на 40—60 очок. Стиль 
роботи спорткомітетів та 
районних рад ДСТ «КолосУ, 
що несуть пряму відповів 
дальність за низький рівенз, 
виступів їхніх команд па 
спартакіадних змаганнях, 
потребує істотної перебу
дови. Чим, скажімо, можуть 
пояснити товариші з Голо- 
ванівського райспорткомітс- 
ту те. що спортсмени .їхньо
го району відстали від ком- 
паніївціп аж на 111 очок? В 
обох районах на місцях від. 
сутні зразкові спортивні ба
зи. Але фізкультурні ак
тивісти Компаніївського ра
нову і на простих спортив
них майданчиках зуміли під
готувати колективи спорт
сменів. які впевнено набли
жаються до мети, переходя
чи від масовості до майстер
ності.

ФУТБОЛ У

У тридцять третьому ту
рі всесоюзної першості 
серед клубів другої ліги 
футболісти «Зірки» у се
бе вдома мірялися силе- 

| ми з херсонським .«Крис
талом», який посідає дсад- 

| цятий рядок таблиці п’я- 
! тої української зони — на 

шість сходинок нижче за 
кіросоградців.

Гості, яким очки потріб
ні не менше, НІЖ господа
рям, не ризикували. Втра
тивши м’яч, ------ ----
реджуєали 
підступах 
штрафного

вони зссе- 
бсі сили на 

до власного 
майданчика. І 

'прорвати такий масовий 
заслін кіровоградцям бу
ло ЕаЖКО. Херсонці Б 
центрі оборони майже не 
допускали помилок. Га 
есє ж на двадцять сьомій 
хвилині Юрій Касьонкін 
зумів опинитися сам на 
сам з голкіпером. «Крис
тала» Борисом Філатсвим. 
Сильний удар — і /л’яч 
влучиЕ у штангу. Ще одну

можливість повести в ра
хунку на останніх хеили- 
нах перед ЕІДПОЧИНКОАІ, 
мали господарі. Але 
Ю. Касьонкін не відпасу
вав м’яча партнерові,- 
який знаходився у ви
грашній позиції.

У другому тгймі «Зір
ка» заграла дещо актив
ніше, створивши кілька 
загрозливих моментів. На 
шістдесятій хзилині Сер
гій Ралюченко еивів на ви
гідну позицію Валерія 
Самофалова. Але останній 
з кількох метрів ударив 
лаймо воріт. Потіаа він не 
зумів попасти е пусті во
рота. А через дві хвилини 
після цього Болсдиа^ио 
Димов вибив м’яч... з чу
жих воріт. Суддя респуб
ліканської категорії Ва
лентин Драчук із Вінниці 
зафіксував нульову нічию.

Такий же результат був 
і в першо/лу колі.

Б. ШАЕАЛІН.

БОРОТЬБА ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ

І
І

На стадіоні Світловодсь- 
кого заводу чистих металів 
проходять змагання з фут
болу юнаків 1964—1965 ро
ків народження за програ
мою третіх республікансь
ких спортивних ігор молоді. 
У них беруть участь десять 
збірних колланд товариств і 
ЬІДОАІСТЕ України, розділе
них на дві групи. В поперед
ньому номері ми повідом
ляли поо результати двох 
ігрових днів. А сьогодні 
ПіДбиЕЗЕМО ПІДСу/.АКИ ЩЄ 

Двох турів. Слартаківці ви
грали у «Локомотива» — 
2:1. АЕангардівці у поєдин
ку з динамІБцями самі собі 
забили гол і зазнали пораз
ки •— 1:2. А на другий день 
виграли у «Зеніта» — 2:1. 
До речі, в складі «Авангар
де» виступають дев’ять 
футболістів з груп підготов

ки при команді другої лігИ 
«Зірки». Зустріч «Буревіс- 
ника» з представниками Мі
ністерства оезіти республі
ки закінчилася з рахункол* 
1:1, «Колоса» і «Локомо
тива» — 1:1. Напруженим 
був поєдинок «Водника» І 
«Динамо» — 2:1. Спортсме
ни «Трудових резервів» по
ступилися зєнітівцяаа — 0:2.

Таблиці очолюють: у пер
шій групі — «Зеніт», у дру- 
тій — «Буревісник».

У суботу 29 серпня —• 
стикові ігри. Вони визна
чать місця з першого по 
десяте.

В. ТВЕРДОСТУП.

В. о. редактора 
А. РОМАНЮК.
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