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ПРАЦІВНИКИ ІДЕОЛОГІЧНОГО 
ФРОНТУ! ПЕРЕКОНАНО Й ПРИСТ
РАСНО НЕСІТЬ ІДЕЇ ПАРТІЇ В МАСИ, 
ГЛИБШЕ І ЯСКРАВІШЕ РОЗКРИВАЙ
ТЕ ДОСЯГНЕННЯ СУСПІЛЬСТВА РОЗ
ВИНУТОГО СОЦІАЛІЗМУ! АКТИВНО 
ВИКРИВАЙТЕ ПІДРИВНУ ІМПЕРІА
ЛІСТИЧНУ ПРОПАГАНДУ!

ІДЕОЛОГІЧНА РОБОТА — СПРАВА 
ВСІЄЇ ПАРТІЇ, КОЖНОГО КОМУ
НІСТА!

(Із Закликів ЦК. КІ1РС).

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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Виходить з 5 грудня 1939 р.

Музеєві підпільної комсомольської організації «Спар
так» вручено республіканську премію імені М. Остров- 
ського.

«Спартак» залишається жити
У кожному з нас!

В устах юних красногірців ці слова прозвучали 
особливо переконливо. Кому, як не їм, землякам ге
роїв «Спартака», членам шкільного героїко-патріотич- 
ного клубу «Патріот», знати й говорити про невмиру
щість подвигу «спартаківців». Вони, земляки підпіль
ників, стали свідками того, як у буденних справах 
шкільної, колгоспної комсомольських організацій, у 
справах всієї комсомолії району живе спартаківсьннй 
дух.

І жителі села, і гості з райцентру, сусідніх районів 
з Кіровограда, які заповнили майдан поблизу музею 
підпільної комсомольської організації «Спартак», від
чули велику правду тих слів.

ТОГО дня з трибуни мі
тингу, присвяченого вру

чению музеєві «Спартака» 
високої нагороди —■ респуб
ліканської премії імені Ми
коли Островського, до крас
ногірців, всіх учасників 
свята звернулися секретар 
обкому Компартії України 
А. І. Погребняк, перший 
секретар обласного комітету 
комсомолу І. О. Шевченко, 
представники Голованів- 
ського райкому ЛКСМУ, 
комсомолі! Побузького ні
келевого заводу, Зпам’ян- 
ського локомотивного депо, 
почесні гості села. Секретар 
ЦК ЛКСМ України П. М. 
Симоненко привітав жителів 
села'з високою нагородою і 
вручив завідуючому музеєм 
Г. В. Кулику Диплом і на
грудний знак лауреата пре
мії імені Миколи Остров
ського, якої музей удостоє
ний за успіхи у військово- 
натріо тичпому вихованні 
підростаючого покоління.

З виступу члена підпіль

ної комсомольської органі

зації «Спартак» Г. О. БЕЗ- 

ВЕРХНЬОГО:

«Головне тепер — це ідей
не загартування, патріотичне 
виховання молоді. Паш му
зей збереже для наступних 
поколінь радянської молоді 
безцінні свідчення ратного 
подвигу КОМСОМОЛІ! грізних 
ВОЄННИХ.,Л|Т».,

З 31 члена цієї організації 
лише п’ятеро залишилися 
живими. На святі того дня 
були присутні спартаківці 
Г. О. Безве.рхрій та Г. А. Да- 
біжа. Сльози блищали у їх
ніх очах, коли до закладного 
каменя майбутнього пам’ят
ника героям «Спартака» ля
гали квіти. Багато квітів. Від 
школярів, від учнів Голова- 
нівського СПТУ № 8. від 
колгоспників... Гримнув са
лют. Духовий оркестр за
грав «Степом, степом».

І нараз пригадалося, як по 
дорозі з Кіровограда до 
Красногіркп ми зустріли

залишається
в Голован і вєьку весільну 
процесію. Молоді ра юм з 
батьками, друзями, гостями 
несли квіти до пам’ятника 
полеглим у роки війни. І ко
ли щасливі молоді клали 
букети па гранітні плити 
меморіалу, весільний ор. 
кестр теж грав «Стеном, 
стеном»...
р КІЛЬКИ їх па нашій бз- 

гатостраждальній зем
лі, братських могил героїв! 
До них тягнеться паша на
м'ять. Від них іде паша 
віра в людину. Біля них по
чинається наша любов до 
рідної Вітчизни.

Так, багато на нашій зем
лі священних місць, пов'я
заних із життям славних 
представників комсомолу. 
І одним із них став музей у 
Краснопірці. 60 тисяч відві
дувачів побувало тут за 
шість років існування — 
урочистий мітинг відбувався 
саме напередодні шестиліт
тя музею. В книзі відгуків 
залишили свої вдячні запи
си ЛЮДИ не лише з різних 
куточків Радянського Сою
зу, а й з Польщі, Чехосло
вацькій, Болгарії, Югосла
вії. Музей з повним правом 
можна назвати центром не 
лише героїко-па гріотіїчиого, 
а й інтернаціонального ви
ховання молоді.

Із виступу завідуючого 

музеєм Г. В. Кулика:

«Рада музеїо, до якої 
увійшли колишні учасники 
коХісомольського підпілля 
К. А. Дабіжа, Г. А. Дабіжа, 
Г. А. Безверхнін, В. Р. Тп- 
ховськнн, ветерани війни і 
праці, представники громад
ських організацій, своєю ді
яльністю втілює в життя 
ленінські заповіти, рішення

Запрошує «Юність»
Засвітився ще один кіно

екран у нашому місті — 
цього разу у селищі кіро
воградських металургів. Ра
дісною була для жителів се
лища Нового ця подія — 
відкриття кінозалу «Юність» 
на 150 місць. Тепер сюди, 
до приміщення нового сі
мейного гуртожитку чаву
ноливарного заводу, де роз
містився кінозал, щовечора 
поспішають шанувальники 
найпопулярнішого з мис
тецтв.

Подарунок напередодні

XXVI з’їзду КПРС, поста- 
нови Пленумів -ЦК КГІРС. 
Велика увага приділяється 
вивченню історії нашої 
Батьківщини, зміцненню 
зв’язків старших і молод
ших поколінь красногірців.

При музеї діє клуб черво
них слідопитів «Патріот», 
до якого входять красногір- 
ські школярі. В ШКОЛІ юно
го екскурсовода діти вивча
ють історію підпілля «Спар
така».

Пошук триває. Музей по
повнюється новими експона
тами, які розповідають про 
життя її боротьбу комсо
мольців Красногіркп. Велїь 
ну допомогу в пошуковій 
роботі падають партійні й 
комсомольські органи, жур
налісти, ветеранн. Сьогодні 
ми дякуємо тим. хто ігри 

їхав до иае поділити пашу 
радість, хто дономаган і 
продовжує допомагати му
зеєві у його діяльності. РІ- 
шеппям ради музею премію 

жити!
ми вирішили перерахувати 
до Фонду миру».

Із виступу бригадира КМК 

Знам’яиського локомотив

ного д₽по П. Г. ЛЕЛ1ЕН- 

ТАРЬОВА:

«Шість років тому наш 
комсомольсько - молодіжний 
колектив зарахував до сво
го складу Михайла Громо
вого. Понад десять тисяч 
карбованців його зарплати 
перераховано до Фонду 
мііру».

Так оживають у наших ді
лах спартаківці, так вони 
вносять свій вклад у наші 
щоденні справи, найважли
віша з яких — справа бо
ротьби за мир, проти загро
зи ядерної війни.

Особливо пам'ятним ви
дався тон день для юних 
красногірців Лариси Римар, 
Романа Безверхнього, Саш
ка Нетудихачи, Лариси Да- 
біжі н Сашка Журби. Того 
дня їх урочисто приймали 
до лав ВЛКСМ. В одному 
із залів музею в присутнос
ті односельців і гостей 
восьмикласникам вручили 
новенькі комсомольські квит
ки. Як свідчення невмиру
щості комсомольських тра
дицій. Як знак великого до
вір’я народу до юні сьогод
нішнього дня.

С. ПЕТРЕНКО.
Голованівський район. 

свята — 67-ї річниці Вели
кого Жовтня — одержали і 
наймолодші жителі селища. 

Відкрилася станція юних тех
ніків, у якій працюватиме 
дев’ять секцій. Давно мрія
ли школярі про свій техніч
ний клуб. І ось представни
ки дирекції заводу, буді
вельники ПМК № 1 облміж- 
колгоспбуду вручили піоне
рам і школярам ключі від 
нього. З новосіллям поздо
ровили присутніх голова се. 
лищної Ради А. І. Кочубей, 
секретар міськкому партії 
А. О. Кошелева, секретар 
парткому заводу В. С. Мар
ченко.

Наш кор.

----------ЗА КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІЛЬЙОН ТОНН ЗЕРНА КУКУРУДЗИ

В ОБЛАСТІ ЗІБРАНО 900 000 ТОНН ЗЕРНА КУКУРУДЗИ. УДАРНОЮ ПРАЦЕЮ 
НА ОСІННЬОМУ ПОЛІ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ МОЛОДЬ. ТАК, КОМСОМОЛЕЦЬ ОЛЕН- 
САНДР ПЛЮЩ ІЗ КОЛГОСПУ «РОСІЯ» НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ АВТО
МОБІЛЕМ ГАЗ-53 ЩОДНЯ З ПОЛЯ НА ТІК ПЕРЕВОЗИТЬ 60-70 ТОНН КУКУРУД
ЗИ, ЩО У ПІВТОРА РАЗИ БІЛЬШЕ НОРМИ.

КОМСОМОЛЬЦІ І МОЛОДЬ! РІВНЯЙТЕСЯ НА ПРАВОФЛАНГОВИХ ОСІННЬОГО 
ПОЛЯ!

Покликання Анатолія Мороза
Блакитна «Колхіда» 

під’їхала до бурту гібрид
ної кукурудзи. Комсомо
лець Анатолій Мороз по
глядом дбайливого госпо
даря оглянув машину, пе
ревірив міцність иарошс. 
пнх бортів. Пішо не схо
валося віл пильного ока 
водія. Бо ж неблизька до
рога попереду. Кілометрів 
шістдесят набереться від 
колгоспу імені Кірова до 
гібридного заводу, що 
знаходиться -поблизу Кі
ровограда. г

Тим часом золотим» 
злитками дорідних качанів 
наповнювався ирвчеп ма 
шини. Восьмптонншї.

— Котра сьогодні ход 
ка? — Запитав економіст 
колгоспу Г. С. Чичков, шо 
чергував на току.

— Третя, — широко ус
міхнувся Анатолій. — Пад- 
плапова! — не без гордос
ті додав.

До армії Анатолій во 
див гусеничного трактора.

І все ж, чим далі, тим. 
частіше вабила його швид
кість. Народилася мрія 
стаги водієм автомобіля. 
І зважився поміняти про
фесію.

Колгосп послав на кур
си. доручив спочатку САЗ- Знам'янський район.

МОСКВА. У Центральному виставочному залі відкрита виставна, присвячена 
67-п річниці Великого Жовтня. Енспозиція, названа «Країна Рад у творах мис
тецтва пам’ятниках історії і культури», підготовлена Центральним музеєм рево
люції СРСР. якому нинішнього року виповнилося 60 років. В ювілейний рік музей 
поназує свої дорогоцінні реліквії.

На знімку: на виставці.
Фото В. ВЕЛИКЖАНИНА і Д. ДАВГАЛЮНА. 

Фотохроніка ТАРС.

До кінця 1984 року пе
рерахувати у фонд май
бутнього фестивалю моло
ді і студентів, що пройде 
у Москві наступного літа. 
12 тисяч карбованців — 
таким було зобов’язання 
Гайворонської районної 
комсомольської організа
ції. На сьогоднішній день 
у фонд Всесвітнього мо
лодіжного форуму пере
раховано більше семи ти
сяч карбованців.

53, а потім — «Колхіду».
Від спогадів відірвали 

короткі гудки шоферсько
го вітання. То сигналив, 
розминаючись, З ІД-130, що 
вже доставив гібридну за 
призначенням. За кермом 
його був напарник Анато
лія по трудовому супер
ництву — Сергій Іванович 
Мазниця.

Вже другий рік змагаю
ться між собою молодий і 

•досвідчений водії, попе
ремінно добиваючись ус
піху. Частіше ходить у 
переможцях Анатолій.

Кабіною Толииої «Кол
хіди» можна замплувати- 
ся: аж сяє чистотою, тут 
якийсь домашній затишок. 
Книги є. Поруч з художні
ми творами — підручники.

— Для чого? — цікав
люся.

— У технікумі механіза
ції сільського господар 
ства заочно навчаюся. Ось 
і‘ використовую кожну 
вільну хвилину.

— А дружина?
— Люба вже закінчила 

цей технікум, тепер пра
цює бухгалтером у кол
госпі. Мені в навчанні ба
гато допомагає.

Щасливо склалася ком
сомольська сім'я у Любові

Внесок МОЛОДІ
Тільки під час одногс 

суботиика, то відбувся і 
районі влітку, комсомоли 
ська організація Завал 
лівського графітового ком 
бінату заробила і псрера 
хевала у фонд XII Мос
ковського фестивалю 120С 
карбованців, колгоспу іме. 
пі Куйбншева — 353 кар
бованці, Гаиворонського 
тепловозоре.монтного за
воду — 350 карбованців, 
колгоспу «Мир» — 265 
карбованців.

та Аи атолі я Морозів. Жи
вуть вони дружно, з пів
слова розуміють одне од
ного.

Що зміцнює, єднає цю 
сім’ю?

Спільні інтереси, турбо
ти і радощі, спільна мета. 
І Толя, і Люба — комсо
мольці. Він — член комі
тету комсомолу' колгоспу. 
Обоє — депутати селищ
ної Ради народних депу
татів. Вона — член викон
кому, він — у складі по
стійної комісії з торгівлі і 
громадського харчування. 
Обоє — учасники вечорів 
відпочинку, що регулярно 
проводяться в колгоспі.

Хороший виростили вро
жай гібридної кукурудзи 
механізатори колгоспу іме
ні Кірова. І першими в ра
йоні зібрали його. По 40,3 
центнера дорідного зерна 
одержано на круг з 200- 
гектарвої площі, і понад 
третину зібраного врожаю 
перевіз своєю «Колхідою» 
комсомолець А. Мороз.

В. ОСТРОВЕРХОВА, 
працівник міськрайон- 
ної газети «Серп і 
молот».
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Принципово, вимогливо
Принципово, вимогливо 

проходили звітно-виборні 
збори в комсомольській ор
ганізації Світловодського 
міськрайонного відділу
внутрішніх справ. Чималий 
внесок у здобутки відділу, 
$щий за підсумками соціа
лістичного змагання за ми
нулий рік зайняв третє міс- 
цб серед міських і район
них відділів області і наго
роджений Почесною грамо
тою управління внутрішніх 
£прав Кіровоградського обл. 
виконкому, зробили молоді 
вартові правопорядку. їх 
Повсякденна праця, часом 
Зв’язана з ризиком для 
йїиття, високо оцінена Цент
ральним Комітетом Ленін
ської Комуністичної Спілки 
Молоді України і Міністер
ством внутрішніх справ рес-

публіки. Молодим працівни
кам міліції Світловодська 
вручено вимпел.

Серед кращих на зборах 
були названі імена тих, хто 
є взірцем для наслідування: 
Олександр Трефільєв, Ми
кола Шаповал, Михайло 
Шевченко, Сергій Черкав- 
ський, Павло Тодосієнко та 
інші.

На більшості комсомоль
ських зборах і засіданнях 
комітетів комсомолу звуча
ли ділові виступи, висува
лись конкретні пропозиції. 
Вони сприяли підвищенню 
ефективності кожного мо
лодого співробітника. Про
те, ділова розмова на звіт
но-виборних зборах, на 
яких були присутні і висту
пили перший секретар Світ, 
ловодського міськкому ком-

Так, критикувався комі
тет комсомолу за послаблв- 

внутрішніх справ Кі- ний контроль над роботою

сомолу С. Якименко і на
чальник політвідділу управ
ління

г
В КОМСОМОЛІ

L
облвикон- 

міліції 
прохо-

КМК, які ще не стали бойо. 
вим ядром усієї комсомоль
ської організації відділу. 
Важливою ланкою викриття 
недоліків є систематичні ви
пуски «Комсомольського

ровоградського 
кому підполковник 
Б. С, Ясиновський, 
дила 'в дусі критики неви
користаних можливостей і 
допущених прорахунків.

п
ЗВІТИ І ВИБОРИ □
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прожектора». Однак у цьо
му аспекті ще слабо вико
ристовуються можливості 
дійової стіннівки і новооб
раному штабу «КП» доруче
но щоквартально проводи
ти рейди — перевіряти, як 
комсомольці несуть службу

Учасники звітно-виборних 
зборів говорили про послаб
лення спортивно-масової 
роботи: відділ, не предста
вив своїх спортсменів-легко- 
атлетів на обласні змаган
ня, припинилися заняття з 
такого важливого у профе
сійному розумінні виду 
спорту, як самбо, хоча сила
ми самих комсомольців бу
ли створені умови для за
нять, запрошено тренера то
що.

Поки ще не знайшла по
ширення і належної під
тримки цінна ініціатива 
шефства молодих співро
бітників міліції над непов
нолітніми, схильними до 
правопорушень і які знахо-

дяться на обліку в Інспек
ції у справах неповнолітніх.

Добрим словом згадали 
на зборах читацьку конфе
ренцію, присвячену 60-річ- 
чю присвоєння комсомоло
ві імені Леніна, в якій взя
ла участь і міська централь
на бібліотека. Проте подіб
них заходів було в органі
зації мало.

Про це говорили в своїх 
виступах члени комсомоль
ської організації Володимир 
Єліченко, Анатолій Абиякий, 
Сергій Яценко, Олександр 
Татарчук, секретар бюро 
парторганізації відділу Г. Ф. 
федоренков та інші.

Новообраний комітет очо
лив старший дільничний ін
спектор лейтенант міліції 
Микола Калич.

І. КАРДИТ, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».

м. Світловодськ.

$

АНОНС

Завтра ти, учаснику 
недавнього третього тру
дового, знову надінеш 
будзагонівську штормів
ку. Цього разу не для 
того, щоб попрацювати, 
а щоб взяти участь у об
ласному зльоті бійців 
СБЗ.

Підсумовуючи зробле-

не, ти порадишся з ко
легами, як організувати 
наступний трудовий се
местр, щоб зробити ще 
більше, ще краще, щоб 
майбутні спогади про 
нього були ще багатши
ми, ще пам'яткішими.

Сьогодні ж черговий 
випуск «Романтика» на
гадає тобі кілька момен
тів із трудового літа-84.

ВІДГОМІН
Студент не був би сту

дентом в повному розумін
ні цього слова, аби його 
жаття заключалося з од
них лише занять, сесій, ка
нікул... Справжній сту
дент — не той, який успіш
но і достроково здає сесію 
і мчить туди, де на його 
енергію, силу, натхнення з 
нетерпінням чекають. Саме 
таких хлопців і дівчат ми
нулого літа в нашому об
ласному загоні було біль
ше півтори тисячі, об’єд
наних в 59 студентських 
загонів. Географія їх дис
локації — Тюменська об
ласть, Крим, найрізнома
нітніші важливі об'єкти Кі. 
рбвоградщпня.

Жителі Марфівкп До- 
ліінського району добре 
пам’ятають: па тому міс
ці, де нині виросли кілька 
чепурних, ошатних біло- 
цеглянпх будиночків, зов
сім недавно був пустир. 
Тепер у селі появилася ще 
одна вулиця. Одержать 
упорядковане житло сім’ї 
колгоспників місцевого 
господарства імені Щорса. 
Л зводили його бійці СБЗ 
«Сучасник» Кіровоград
ського інституту сільгосп
машинобудування. Хлопці 
не без гордості згадують 
своє минуле трудове ліго. 
А командир загону Василь 
Шавранський пояснив ус
піх «Сучасника» так: «Ми 
працювали не заради по
хвали. Просто дуже вже 
хотілося спробувати себе 
в справжньому ділі...». 
Треба сказати, що «спро
ба» виявилася успішною.

І прикладів, що демон
струють зразки ударної 
праці студзагонівців, мож
на навести достатньо. У 
символічній трудовій книж
ці СБЗ зазначено об’єкти 
виробничих об’єднань «Кі- 
ровоградсільбудіндустрія» і 
«Дніпроенергобудпром», за
ходу «Гідроснла»... Л ще 
Житлові будинки, тварин
ницькі ферми, інші важли
ві новобудови області і 
країни.

Під час третього, трудо
вого велика увага приді. 
рилася політично-виховній 
роботі серед будзагонівці з 

місцевого населення. З 
9 по 12 липня в обласному 
студзагоиі було проведено 
комсомольські збори з єди
ним порядком денним:«З 
Іменем Леніна на труд і на

Іще до виїзду на місця 
дислокації кожен СЗ по
становив: зарахувати у свої 
ряди героїв війни і праці. 
Сума, зароблена почеснії-

ЛІТА ТРУДОВОГО
подвиг!», присвячені 60-й 
річниці присвоєння комсо- 
молу імені Леніна. Цікаво 
пройшли фестивалі сту
дентських загонів до Дня 
будівельника в Лшшяжці 
Добровеличківського та 
Онпкієвому Маловисків- 
ського районів.

У вже знайомій читачам 
Марфівці зібралися пред, 
ставники шести СБЗ, щоб 
позмагатися у своїх суто 
будівельних здібностях. 
Подібні конкурси профе
сійної майстерності дають 
прекрасну можливість ви
значити кращих мулярів, 
малярів, бетонників у заго
нах і тим самим виявити, 
який СБЗ найкраще підго
тувався до виїзду на місця 
дислокації.

У ході підготовки до XII 
Всесвітнього фестивалю 
молоді й студентів у 
м. Москві особливого зміс- 
ту набрала робота по ін
тернаціональному вихован
ню молоді. Інтерпаціональ. 
ний загін імені Е. Че Това
ри, створений із числа сту
дентів -кісмівців, що при
їхали на навчання із дале
кої Куби, трудився на про
кладанні телефонних ко. 
мунікацій в Світловодську. 
У фонд майбутнього мос
ковського фестивалю пе
рерахували зароблене в 
один із днів ударної праці 
бійці всіх студентських за
гонів.

Добре зарекомендували 
себе і загони безкорисливої 
праці. Вперше такий по- 
явився чотири роки тому у 

Кіровоградському держав
ному педагогічному інсти
туті імені О. С. Пушкіна, 
Тепер у «Корчагінця» (так 
називався загін, що запо
чаткував в області ство
рення колективів безко
рисливої праці) є ще п’ять 
гідних послідовників. Крім 
педінституту. ВОНИ діяли 
у КІСМі та Компаніївсько- 
му ветеринарному техні
кумі.

Своєрідним завданням 
було у членів агітвагону 
Олександрійського культ
освітнього училища — ви
ступати з концертами пе
ред своїми колегами студ- 
загонівцями і місцевими 
жителями Онуфріївського, 
Олександрійського, Світло- 
водського, Знам’янського 
та Олександрівського ра
йонів.

ми бійцями (всього 4,8 
тисячі карбованців) пере
числена на спорудження 
пам’ятника Перемоги на 
Поклонній горі в столиці 
Батьківщини м. Москві.

Всі погодяться зі мною, 
коли скажу: добрий на
стрій членів СЗ залежить і 
від того, наскільки про їх
нє самопочуття 
подбав загоно
вий лікар. І тут 
як кращих хочу 
відзначити Оле
ну Яриш з- 
«Чайки», (вана 
Івашка 
часнцк»)’. 
Сергія Журав
ля, Віолетту 
Скорик, Ігоря 
Купріянова. Во
ни вміло вели 
санітарно . про
пагандисток к у 
роботу, органі
зовували дні 
донора і зби
рання лікар
ських рослин.

Поряд з усі
ма важливими 
справами, яки
ми займалися 
члени СБЗ, во
ни не могли 
стояти осторонь 
завдань, по
ставлених пе
ред областю у 
вирішенні Про
довольчої про
грами. Так, пп- 
ми заготовле
но 1,8 тися
чі тонн грубих і 
кормів для громадської ху
доби.

Підбиваючи підсумки не. 
давно минулого трудового 
семестру, хочу сказати і 
про недоліки. На жаль, не 
всюди були створені нор
мальні умови для ефек
тивної роботи загонів. Ска
жімо, керівники комбіна
ту «Кіровоградважбуд», 
обласного управління сіль
ського господарства (від
діл . капітального будів
ництва) та деякі підрозді
ли облміжколгоспбуду ви. 
користовувалп студентів- 
будівельнпків далеко пе на 
повну силу. Погана орга
нізація праці, несвоєчасне 
забезпечення будівельни

ми матеріалами, відсутність 
фронту робіт, а з цим — 
простої — все це урок для 
майбутніх спеціалістів, як

не треба господарювати. 
При проведенні днів удар
ної праці господарські ор
ганізації не зуміли створи
ти бійцям «Сіріусу», «Ре
зонансу», «Механіка», «їм. 
пульсу» (КІСМ), «Роман
тика» (Кіровоградський 
технікум механізації сіль
ського господарства) по
трібні умови для- високо
продуктивної праці. Ллє 
ряд недоліків у незадо
вільній роботі загонів тре
ба пос гавити у впну са
мих навчальних закладів. 
Так, підготовка до виїзду 
лінійних загонів у КІСМі 
^елася формально. І як ре
зультат тільки 2 із 11 
СБЗ виїхали па роботу

Екзамен
на зрілість

Не так давно ми, бійці 
студентського будівельно
го загону «Альтаїр», скла
ли на «відмінно» екзамен, 
який тривав протягом 
усього трудового се
местру. Екзамен на зрі
лість. Його ми складали 
на будівництві залізничних 
та автомобільних шляхів у 
Тюменській області. Готу-

соковитих вчасно. Зривали договір
ну кампанію комітети 
комсомолу Олександрій
ського індустріального і 
Боиринецького сільсько
господарського технікумів, 
Олександрійського радгос- 
пу-технікуму та деякі інші.

Досвід вчить, між ви
ховною роботою та еконо
мічними показниками тру
дового семестру — пря
ма ............ .........................
всім організаторам 
дового семестру спільно з 
керівниками підприємств, 
колгоспів і радгоспів об
ласті, з комітетами комсо
молу на місцях уже сьо
годні треба думати над 
тим, щ0 і як зробити, аби 
пе допустити цьогорічних 
помилок в майбутньому.

І. ГОЛУБОВСЬКИЙ, 
командир обласного 
штабу СБЗ.

залежність. Однак
тру-

валися до цього екзамену 
задовго до початку трудо
вого семестру, оволодіва- 
ли будівельними спеці
альностями.

За два місяці ми мали 
виконати обсяг робіт на 
суму 145 тисяч карбован
ців. Ми знали, що як би 
важко не було, ніхто у 
хлопців не^ підведе. Маю
чи другий професійний 
Розряд, всі будзагонівці 
працювали за третім. Не 
скажу, щ0 було легко. 
Кожний метр дороги ви
магав знання технології 
високої якості роботи, від 
незвичної праці боліли на 
перших порах м’язи, горі- 
ли долоні. Але по закін- 
чечні робочого дня нена
че хтось знімав утому. 
Звідки и енергія бралася 
грати з місцевими коман- 
дами у футбол і волейбол

Розгорялися шахові бата
лії.

Під час роботи «Альта- 
їру» у Тюмені відзначали 
398 років з Дня заснуван
ня міста. До цієї дати ми 
підготували концертну 
програму, з якою висту
пили у спортивному комп
лексі «Геолог». Непомітно 
летів час. Наближався ве
ресень. Ми їхали з Тюме
ні з відчуттям, що на цій 
землі залишили частину 
свого серця. Адже тут ми 
знайшли своїх нових дру
зів, тут, за тисячі кіломет
рів від дому, ми не відчу
вали себе чужими. З ве
ликою вдячністю згадува
ли працівників спеціалізо
ваного управління «Тю- 
меньенергоспецбуд», які 
забезпечили нас усім не
обхідним для роботи, 
влаштували побут і відпо
чинок.

Працюючи по-ударному, 
/ли прагнули виправдати 
довір’я обласного штабу 
Студентських будівельних 
загонів, який уже не впер
ше посилає «Альтаїр» на 
важливі будови Сибіру, 
Значно перекривши . зав
дання, ми виконали обсяг 
робіт на 170 тисяч .карбо
ванців. Всі без винятку 
будзагонівці працювали 
відмінно.

До складу нашого заго
ну ми зарахували і почес
ного бійця — Василя Ди
кого, випускника фізико- 
математичного факульте
ту, колишнього «секретаря 
комітету комсомолу Кіро
воградського педагогіч
ного інституту імені О. С. 
Пушкіна. Цей комсомо
лець у роки Великої Віт
чизняної зійни очолював 
підпільну організацію, яка 
Діяла в обласному центрі, 
Василь Дикий загинув ге
ройською смертю у фа
шистських застінках. .Па- 
м ятаючи про подвиг на
шого земляка, про без
смертний подвиг усього 
радянського народу в ро
ки Великої Вітчизняної 
вінки, ми відправили заро
біток почесного будзаго- 
швця на зведення пам’ят
ника Перемоги у Москві.

М.. ШУЛЬГА, 
комісар студентського 
будівельного загону 
«Альтаїр» Кіровоград
ського педагогічного 
інституту Імені О. С. 
Пушкіна.

<
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П О БОБРІіНЩО гуляла 
** осінь. Було сонячно, 
тепло, хоча й вітряно. Ву
лиці міста, а особливо ок
раїнні, що прилягають до 
будинку правління місце
вого колгоспу «Комін
терн», були безлюдними— 
в розпалі осінні польові 
роботи. Зустрівшись із ди
ректором колгоспного бу
динку культури Наталією 
Колісниченко, яка повер
нулася з току, де допома. 
гала колгоспникам доочи
щати кукурудзу, я по
цікавився: як же готує-

ко навідується. Він бере- 
участь у роботі агітаційно- 
художньої бригади.

Про роль комсомоль
ської організації у житті 
колгоспу можна сказати 
чимало хорошого. Але впа
дає в око брак ініціативи. 
Чи то справа торкається 
впорядкування парку по
близу будинку" культури, 
чи проведення якихось 
масових заходів, чи того ж 
ремонту системи опален
ня... Втім, в одному іні
ціативу комсомольська ор
ганізація таки проявила —

— Якби вони попросили 
у нас методичної допомо
ги, — сказала у розмові зі 
мною завідуюча відділом 
культури райвиконкому 
М. М. Філіпова, — то ми 
б, звичайно, допомогли, 
однак ніхто не звертався...

Отак і працювала цілий 
рік директором молодий 
спеціаліст Наталя Коліс- 
ннченко — не відчуваючи 
справжньої підтримки з 
боку комсомольської ор
ганізації, не одержуючи і 
методичної допомоги. Так

А ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ?

V

або Яро запальні
ться колектив СБК До зи
ми? Наталя одразу запро
сила до будинку культури. 
В приміщенні особливо 
гостро відчутно, ЩО до зи. 
■ми не так уже й далеко- 
тут куди холодніше, ніж 
надворі. Пройшли до гри
мерної. У цій невеличкій 
кімнатці проводяться репе
тиції. Не дуже зручно, за
те тепло..

НЕЛІРИЧНИЙ ВІД
СТУП. Ви скажете, при чо
му тут «самодіяльний» ка
мін і тим більше труби? 
Справа в тому, що мова 
не стільки про труби ду
хового чи естрадного ор
кестру, скільки про зви
чайні водопровідні. Ті, які 
складають систему опален
ня буднику культури кол
госпу «Комінтерн». Ті, які 
минулої зими так погано 
обігрівали клуб, і цього 
року, певно, обігріватимуть 
не краще. Бо ніхто н не 
збирався робити профілак
тичний огляд та ремонт 
системи опалення. І, оче
видно, й не збирається. В 
усякому разі молода ди
ректор будинку культури 
(всього рік на цій посаді 
після музичного училища) 
нічого конкретного З ЦЬОГО 
приводу сказати не змогла 
Тому читачеві тепер має 
бути зрозуміло, чому «са
модіяльний» (так клубні 
працівники називають са
моробний електрокамін, 
який, до речі, не відпові
дає вимогам техніки без
пеки). Але він єдиний чае- 
то-густо рятував від холо
ду колгоспних аматорів 
протягом минулої зими.

Отож і виходить: є ву
гілля, є кочегарка й коче. 
гари, а Тепло до самоді- *
ялі.шіх артистів не дохо 
ДПТЬ. А ЯКЩО і доходить 
то не всюди.
і"5 ЕРГІИ Іііколепко, сек. 

реї ар комсомольської 
організації колгоспу «Ко
мінтерн», у клуб частень-

танці і холодні
в організації вокально-ін
струментального ансамб
лю. Однак чи це замало 
цього?

З Наталею Колісниченко 
ми говорили в основному 
про клубні справи, і не ли
ше про холод у клубі, а й 
про костюми некомплектні, 
і про те, що був колись тут 
хороший танцювальний ан
самбль, а тепер нема...

— Я за спеціальністю 
керівник оркестру народ
них інструментів, — гово
рила директор, — могла б 
гурток організувати, але 
де інструментів узяти...

— Хіба правління кол
госпу вам не допомагає?

— Та допомагає, але 
треба ходити, набридати...

Ні, не обов’язково ходи
ти. Можна, скажімо, по
ставити це питання па 
комсомольських зборах. 1 
говорити потім уже від 
імені комсомольської орга
нізації...

Але не стало ще пра
вилом в комсомольській 
організації колгоспу «Ко
мінтерн» важливі справи— 
а саме до таких належить 
згадана війне — вирішу, 
вати гуртом.

Отож і художня самоді
яльність у клубі ніби є, 
але не стала вона справою 
спілчан колгоспу. Взяти хо
ча б гурток духової музи
ки, яким керує В. П. Ба
бенко. Чи багато в ньому 
молодих колгоспників 
«Комінтерну»? Ні, небага
то. Недаремно в колгоспі 
духовий оркестр, сумно 
хсартуючи, називають 
«збірним».

ОЛЕКТИВ культнра- 
ПІВНИКІВ КОЛГОСПНОГО 

клубу в основному моло
діжний. Тому логічним 
здається, шо не лише ви
магати від них, а й навчи
ти — завдання контро
люючих організацій. Та ра
йони пй відділ культури не 
цікавиться справами в бу
динку культури, адже він 
«належить» колгоснові.

труби
само — самі по собі фак
тично — працювали цей 
рік і баяністка Тетяна Кі- 
меле, і керівник духового 
оркестру Віктор Бабенко. 
Так віднедавна працює і 
молодий керівник ВІА 
О. Борщенко.

ГІе лише система опа
лення колгоспного будин
ку культури колгоспу 
«Комінтерн» не готова до 
зими. Не готові до неї як 
слід і самі культпрацівни
ки. В методологічному ро
зумінні, в першу чергу. Із 
розмови з ними випливало 
одне: не лише на папері, а 
й в уяві вовн не мають по
ки що чіткого плану — 
чим же займатимуться 
взимку. Може, знову зби
ратимуться навколо «са
модіяльного» каміна, в 
кімнаті, яка не вмістить 
багатьох? А ті, кому не 
вистачить місця v гример
ній, грітимуться у швид
кому танці* під музику во
кально - інструментально
го ансамблю в фойє з по
критими памороззю сті
нами? Думається, і для ді- 

_ла було б краще, і самоді- 
. яльшім артистам та культ

працівникам приємніше, 
коли б усе стало ниніш
ньої зими по-іншому. Щоб 
труби обігрівали примі
щення як слід, щоб у теп
лих кімнатах збиралися 
сотні учасників колгоспної 
художньої самодіяльності, 
щоб колгосп славився не 
лише своїми виробничими 
здобутками, а й танцями 
та піснями. А для цього 
треба, щоб спілчани гос
подарства проявляли біль, 
ше ініціативності, а прав
лінню колгоспу глибше 
вникати в проблеми орга
нізації дозвілля молоді, в 
потреби колгоспних .амато
рів сцени.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Бобринець.

Круті віражі.
Фото В. ГРИБА.

Сходження

« Покомотива»
Стадіон зиам’янського 

«Локомотиву» три дні був 
у розпорядженні футбо
лістів. Вони змагалися за 
путівку, яка дає право на
ступного року виступати в 
республіканській^ першос
ті серед колективів фіз
культури. В іграх брали 
участь: чемпіон області 
цього року знам’япськпй 
«Локомотив», новоукраїн- * 
ськпп «Колос» та учасники 
цьогорічного чемпіонату 
України — кіровоградський 
«Радист» - і олександрій
ський «Шахтар».

Почали змагання «Ра
дист» і «Шахтар». Бу
ло зафіксовано нульову 
нічию. Матч між «Локо
мотивом» і «Колосом» теж 
закінчився «.сухою» нічиєю.

Впевнено провели по
єдинки знам’янці. Водо .ч 
виграли у кіровоградціьЦ | 
3:І, а з олексапдрійцямїГ' 
зіграли внічию — 0:0. На
бравши п’ять очок із шес
ти можливих, залізничнії- 
кп стали переможцями 

• турніру і здобули право 
захищати в наступному 
році спортивну честь Кіро- 
вбградіцшш на республі
канській футбольній аре- 
йі. Друге місце дісталося 
«Шахтарю» (чотири очка), 
третє — «Радисту» (гри 
очка), а замкнув турнірну 
таблицю «Колос», який не
вдало провів усі ігри.

В. ШДБДЛІН.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

А ЦТ (1 програмі)
8.00 — «Час». 8.35 — Те 

лефільм ■ Червоні дзвони» 
5 серія. 9.35 — 44-іі тираж 
«Спортлото» 9.45 — АВВГДей- 
на. 10.15 — По музеях І ви
ставочних залах Петропав 
ловська фортеця. 11.05 —
Концерт ансамблю електро
музичних інструментів ЦТ І

ВР. 11.35 — Обличчя друзів. 
12.15 — До ІО-річчя Великої 
Перемоги. Клуб фронтових 
друзів. «Переможці» 13.45 — 
Чемпіонат СРСР з хокею: 
«Торпедо» — «Спартак» Піл 
час перерви — 14.20 — Но
вини. 15.15 — Тележурнал 
«Сім’я і школа». 15.45 —
Екологічний щоденник. Іс
сик-Куль — гаряче озеро 
16.05 — Новини. 16.15 _ — 
Фільм «Циркаченя». 17.15 — 
Бесіда політичного оглядача 
В. Бекетова. 17.45 — Гусар
ська сюїта. Концерт з учас
тю Державного духового ор
кестру РРФСР. 13.20 — Оче

видне — неймовірне. 19.20
— Мультфільми. 20.00 — Те- 
лефільм «Червоні дзвони». 
Б серія. 21.00 — «Час». 21..35
— Молодіжний вечір у Кон
цертній студії Останкіно. 
Проводи- п армію юнаків 
призовного віку. 23.30 — Но
вини
А УТ

10.00 — Новини. 1.0.20 — 
Фольклорні замальовки. 10.55 
Художпііі фільм «Життя і 
смерть Фердінанда Люса». 
З серія. 12.00 — Призначає
ться побачення. Естрадна 
розважальна передача. 12.30

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Укргины.
На украинском языке

НАША АДРЕСА:
316050, МПС,
м. Кіровоград,
сул. Луначарського, 36.

БК 04315. Обсяг 0.5 друк арк.

ЗАВЕРШУЄМО РОЗМОВУ >■■■■■ , ■ . ..... ■ ■ ——■■■ .

ПРО ЦЕ СЛІД
. ГОВОРИТИ 
вголос

Чи варто писати про В. Кутового, 
людину морально бідну, яка безпід
ставно вірить буржуазним засобам ін
формації? Автори деяких відгуків на 
статтю «Філософська» борода комен
данта «вертушки» стверджують: не вар
то. Я ж зовсім протилежної думки. І 
в мене багато прихильників серед ве
теранів праці. Великої Вітчизняної вій
ни. Чи ж можемо ми, люди старшого 
покоління, які дивилися в очі смерті в 
роки фашистської навали, ціною життя 
визволяли пе тільки свою, а й інші 
країни від гітлерівців, миритися з тим, 
що «виховали» ось такого Кутового? 
Навчаючись у школі і деякий час у ву
зі, В. Кутовий не здобув належного по
літичного гарту. Та хіба він сам не ба
чить, як вирує повнокровне життя ра- 

. дяпського народу і як наша Батьків
щина перетворилася в країну розви
нутого соціалізму, стала твердинею 
миру і демократії?

В. Кутовий виріс егоїстом. Це в пер
шу чергу вина батьків, керівників під
приємства, де працює В. Кутовий. Вони 
не.цікавилися його життям, пе вплива
ли па формування його світогляду. Ви
ходить, що й первинна комсомольська 
організація це справляла належного 
впливу па молодь. Це не характерно 
для вашого життя. Цс прикрий випа

док, про який слід говорити вголос, щоб 
аналізувати і викорінювати подібне.

Р. ДДЙДАКУЛОВ, 
ветеран Великої Вітчизняної війни, 
м. Кіровоград.

Дієвість
На статтю «Філософська» борода ко

менданта «вертушки» («МК» за ЗО серп
ня і 4 вересня) відповідає секретар 
комітету комсомолу Кіровоградського 
облміжколгоспбуду Л. Недипнч:

«Стаття обговорена на відкритих ком
сомольських зборах колективів асфаль
то-бетонного заводу та У ВТК. Комсо
мольці, ветерани комсомолу, робітники 
і службовці засудили поведінку В. Ку
тового і одноголосно прийняли рішений 
про виключення його з рядів ВЛКСМ.

Стаття «Філософська» борода комен
данта «вертушки» обговорена в біль
шості комсомольських організацій си
стеми облміжколгоспбуду. За матеріа
лами статті була організована комп
лексна перевірка роботи первинної 
комсомольської організації асфальто
бетонного заводу та УВТК.

Первинній комсомольській організа
ції асфальто-бетонного заводу та УВТК 
вказано на серйозні недоліки в орга
нізаторській та масово-політичній ро
боті, на ослаблення виховної роботи 
серед молоді підприємств. Рекомендо
вано посилити роль комсомольської ор
ганізації в комуністичному вихованні 
молоді, більше уваги приділяти роботі 
з ідеологічними кадрами; надалі актив
но залучати до пропагандистської ді
яльності ветеранів партії, комсомолу, 
Великої Вітчизняної війни.

Рішення первинної комсомольської 
організації затверджено на бюро Кі- 
ровського РК ЛКСМ України м. Кіро
вограда».

— Альманах кіпоподорожей.
12.50 — Новини. 13.00 —
Доброго нам здоров’я. 13.40
— П. Чаіікопськиіі. «Чаро.
дійка». Вистава. 16.30 —
* Наука і час». 17.00 — Фут
бол: «Нефтчі» — «Динамо» 
(Київ). 18,45 — День за днем. 
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.40 — .Кон
церт Мінського камерного 
оркестру. 20 45 — На добра
ніч діти! 21.00 — «Час». 
21.35 — Художній фільм
«Життя і смерть Фердінанда 
Люса». 4 серія 22.40 — Но
вини. 22.55 — «Наші гості». 
Народний артист СРСР

М. Слічепко.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Якщо хочеш бути здоровим. 
8.30 — Концерт дитячих 
фольклорних колективів. 9.10
— Документальний теле
фільм «Захіріддін Махам, 
мад Бабур». 9.35 — «Ранко
ва пошта». 10.05 — Докумен
тальний фільм. 10.15 — Рит
мічна гімнастика. 10.45 —
Документальний фільм. 11.30
— Програма Ленінградської 
студії телебачення. 13.00 — 
Хокей: «Торпедо» — «Спар- 
так». 1 період. 13.35 — Су
путник кіноглядача. 14.20 — 
Міжнародний музичний фес-

тиваль молодих виконавців 
«1нтерфорум-8Н». 15.05 —
Поезія. В. Боков. 15.35 —
Міікпародний огляд. 15.50 — 
Документальний телефільм. 
17.00 — Хокей: «Динамо» 
(Москва) — «Сокіл». 19.15 — 
Музичний кіоск. 19.45 — До
кументальний телефільм. 
20.00 — Вечірня казка 20.15 
— Здоров’я. 21.00 — «Час». 
21.35 — Телефільм «Кару-: 
сель».
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