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змагання між 
колективами

Дао. 
доярок і свинсрок.

гостей, Г алино! 
пра-

29 січня 1967 року. Вона си
дить переді мною. Ще зовсім 
дівча 18 літ. Низенька. Тільки 
очі великі, іскрометні. У них

вогонь, полум'я, яким запали- | 
ла десятки сердець ровесни- І 
ків.

Гелина Дсдушеаа — душа комсо- ; 
мольсько-молодіжної групи ферми. І 
Це вона ке так давно кинула клич: 
«Дівчата, на ферми!» Не побоялася І 
труднощів. На рахувалася з часом. | 
Свого добилася. Сьогодні її групі 
вручатимуть перехідний Червоний 
прапор обкому комсомолу. Його при- І 
везуть десятки молодих доярок Кіро- 
воградщини. Два дні гостюватимуть. 
Перейматимуть досвід роботи. Дво
змінної роботи

Приймай
Розкажи їм, приймаючи 
пор, про все: як садили фрук
товий сад на фермі, як здобу
вали спортивні трофеї, як ста
ли ви, молоді доярки, інже
нерами механізованої ферми. 
Розкажи їм, як приймала тру
дову естафету від нас, комсо
мольців двадцятих років.

Рік видання VIII. О П’ЯТНИЦЯ, з ЛЮТОГО 1967 р.

1 лютого почав роботу II Пленум Центрального Комі
тету Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Мо
лоді.

і-.а порядку денному Пленуму такі питання:
1. Про підсумки грудневого (1966 p.j Пленуму ЦК 

КПРС.
2. Про дальше поліпшення діяльності ВЛКСМ по ке

рівництву Всесоюзною піонерською організацією імені 
В. І. Леніна.

3. Заходи по участі комсомольців і молоді в підго
товці до 50 річчя Ееликої Жовтневої соціалістичної ре
волюції.

З доповіддю «Про підсумки грудневого (1966 р.) Пле
нуму ЦК КПРС» виступив тепло зустрінутий присутніми 
Генеральний секретар ЦК КПРС товариш Л. І. БРЕЖНЄВ.

У роботі Пленуму беруть участь секретар ЦК КПРС 
тов. І. В. Капітонов, член ЦК КПРС, перший секретар 
ММК КПРС тов. М. Г. Єгоричев, член ЦК КПРС, заві
дуючий відділом ЦК КПРС тов. В. І. Степанов.

У дебатах на доповідь виступили: В. П. Трушин — 
перший секретар Московського міськкому ВЛКСМ, 
P. X. Абдуллаева — перший секретар ЦК ЛКСМ Узбе
кистану, В. В. Моторін — токар Свердловського заводу 
«Уралмаш», Ю. Н. Єльченко — перший секретар ЦК 
ЛКСМ України, Н. Д. Воробйов — молодший сержант, 
секретар комсомольської організації підрозділу, Є. П. 
Табзнська — Герой Соціалістичної Праці, бригадир кол
госпу імені XXII з’їзду КПРС Молдавської PCP, Р. В. Ні- 
колаєв — перший секретар Ленінградського обкому 
ВЛКСМ, Л. С. Скоробогатова — студентка 
східних мов МДУ, У. Джанібеков — перший 
ЦК ЛКСМ Казахстану, С. П. Павлов — перший 
ЦК ВЛКСМ.

Учасники Пленуму у прийнятій резолюції одностайно 
схвалили рішення грудневого Пленуму ЦК КПРС.

Пленум продовжує роботу.

0 ВЛШПІГТОІІ. Відбу
лася зустріч великої групи 
керівників студентських ор-

галізацій з 200 американ
ських університетів і колед
жів, які протестують проти 
в’єтнамської авантюри Ва- 
шінгтона,-з державним сек
ретарем Риском.

Ми не дістали задовіль
них відповідей, заявив від 
імені групи президент сту
дентської ради Північнока- 
ролінськог-о університету 
Робсрт Пауелл. Він заявив, 
що Риск не розвіяв триво-

йьласнин семінар 
ГГУПКОМСОРГІВ ЛІІФ

Який гарний день! З тріскучим морозом. Але пін теплий, 
аж весняний Для групкомсоргіо Віри Чередник з колгоспу 
Імені Чапаєва Добровеличківського району, Валентини Боб
рик з колгоспу імені Котовського Головаиівського, Галини 

Дсдушевої з колгоспу Імені Кірова Знам’янського, Марії 
Кошової з колгоспу імені Куйбишева Олександріаського те 
Люби Єрмакооої з колгоспу «Дружба» Добровсличківськсго.

Фото В. КОВПАКА.

29—ЗО січня в артілі імені Кірова Зна- 
м’янського району проходив семінар груп- 
комсоргів комсомольсько-молодіжних мо
лочно-товарних ферм Кіровоградщини.

Тут зустрілись комсомольські організато
ри на своєму традиційному семінарі, щоб 
підвести підсумки змагання за минулий 
.рік, поділитись досвідом роботи, визначи
ти рубежі ювілейного року.

Втретє збирає обком ЛКСМУ групком- 
соргів комсомольсько-молодіжних колек
тивів тваринницьких ферм, ТО>5у що по
ліпшення умов праці, побуту і відпочинку 
молодих тваринників стало одним з ’•олов- 
них напрямків у роботі обласної комсо
мольської організації.

Два дні ділились досвідом двозмінної ро
боти на фермі господарі, члени комсомоль
сько-молодіжної групи Галини Дєдуше- 
вої — переможці обласного 
комсомольсько-молодіжними 
молочно-товарних ферм.

мовляв з самим собою. «Три 
тисячі гектарів землі. На 
них аж п’ять бригад, п’ять 
окремих «князівств». Іреба 
з’єднувати. А спробуй... Ні
хто тебе не підтримає, бо 
тут половина сезонних. Хо
ча б молодь була. Ці підтри
мали б. Що ж, полковнику, 
мабуть, оце й буде твоїм 
найскладнішим завданням».

14 травня 1959 року. Йду се
лом. Недавно зійшов дощ. Під 
ногами чвакотить болото. З-під 
солом'яних стріх непривітно 
позирають маленькі віконця. У 
цивільному якось незручно, не
звично. Повертаю до ферми. 
Вірніше, до кількох глиняних 
хлівів. Шукаю стежки, щоб 
добратися ближче. Де вона? 
Бачу гурт людей і бреду на
впростець. Багнюка мало не до 
колін. Намагаюся ступати твер
до, але це виходить, мабуть, 
смішно. Так і є. З гурту доно
ситься голосний регіт. А я всо 
ж іду. Вдаю, що не помічаю. 
Сміються ще дужче.

А я йду... Іду ось уже до п’ятої 
«ферми». До п’ятого хліва. Нама
гаюсь, як кажуть, вникнути о суть. 
Нічого не розумію. Дса десятки ху
дих, брудних корів І телят, кілька 
доярок, а над ними бригадир, за
ступник, обліковець... І кожен керує. 
Керує двома тракторами, лпівом, коч 
морою. д в коморі — запклйдосою, 
завгосп. Всюди — глав, зав, пом. Всі 
вдають Із себе заклопотаних, діло
вих... Колгосп же — найгірший У ра
йоні.

Обійшов усе господарство 
жодного молодого обличчя.

— Хотіли, щоб молодь отут 
гибіла? Нема дурних, — сказав 
хтось.

Вночі майже не спав.

ги, яку відчуває студент
ська молодь у зв’язку з 
розширенням війни у В’єт
намі.

Ми можемо лише допо
вісти нашим студентським 
організаціям, сказав Па« 
уелл, що наше довір’я до 
політики уряду США пі
дірване і цей процес трива
тиме н поглиблюватиметься.

0 РИМ. Студенти, ви
кладачі і професори усіх ,(ТАРС).

вищих учбових закладів 
країни оголосили десяти
денний страйк, вимагаючи 
демократичної реформи ви
щої школи. Заняття в уні
верситетах припинено.

Рішення про страйк прий
нято після того, як зустріч 
представників студентів, 
викладачів і професорів з 
головою Ради Міністрів Іта
лії Л. Моро не дала резуль
татів.



(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

СЛОВО ЧЕСТІ, 
ЗДОРОВО!

— їдуть! — раптом вигукують 
одночасно дівчата, і, виперед
жаючи одна одну, біжать назуст
річ автобусам.

— Гостинно просимо! Ходімте... 
„ В червоному кутку ферми лег
ко і зручно розмістився кожен.

— Гарно у вас, просторо, — 
захоплюються гості.

Та не лише простір вабить мо
лодих. На видному місці в кімна
ті список членів комсомольсько- 
молодіжної групи ферми. На спе
ціально віддрукованих аркушах 
«Мій особистий вклад у будівни
цтво комунізму» — зобов’язання 
кожної доярки зокрема. Тут пе
редбачено і продуктивність праці, 
і навчання, і підвищення ділової 
кваліфікації, і постійне громад
ське доручення, і виконання пла
ну, і якість продукції, і чистота 
робочого місця, раціоналізація. 
«Добитися бездоганного вико
нання кожного параграфу — зна
чить, вибороти найвище зван
ня — називатися колективом іме
ні 50-річчя Великого Жовтня» — 
так вирішила комсомольська гру
па ферми.

— А ца наші спортивні трофеї, — роз
повідає секретар комсомольської органі
зації колгоспу Флор Комісарчук, пока
зуючи гостям дипломи, кубки, подарун
ки. В них — першість району з волейбо- 
ла, яку здобули спортсмсни-доярки, 
першість по району з ручного м’яча, ве
лоспорту, важкої атлетики, настільного 
тенісу.

І враз кімнату переповнює му
зика. Хорошу радіолу мають гос
подарі!

Довго кружляли пари, чулися жарти, 
сміх, а в кінці дня, після смачної вечо
рі у колгоспній їдальні, всі зібралися в 
районному Будинку культури. Знам’янці 
подарували гостям чудовий концерт, і 
вони, юнаки І дівчата: секретарі райкомів 
комсомолу, групкомсорги кращих тварин
ницьких ферм області — на цій гостинній 
знам’янській землі відчули себе, мов до
ма.

Слово честі, здорово!

ДОБА ВДВІЧІ
ДОВШОЮ СТАЛА...

Головний зоотехнік колгоспу 
Юрій Попов запитливо оглядає 
гостей:

— Всі зодягнули білі халати?
— Всі!
—■ Просимо на нашу ферму!
Широкою асфальтовою доріж

кою прямуємо до першого корів
ника. Вздовж доріжки — молоді 
тополі, а далі, скільки око сягне, 
невисокі яблуні, груші, абрикоси, 
Цілий саді

— Ото. як зацвіте — гарно бу
де, — зупиняється доярка з кол
госпу «Україна» Новгородківсько- 
го району Надя Голик. — І це са

Адже двоумінна робота на фер- 
Люба Єрмакоіа І Ьіра Чередник

«Головне — нічого не пропустити 
мах — наша справа, комсомольська», 
в Добровеличківського району.

мі посадили? — 
запитує у госпо
дарки Галини Рас- 
кевич.

Та посміх а є- 
ться у відповідь і 
ствердно киває го
ловою.

— Раніше тут, 3а 
селом, був пустир, — 
розповідав Галина. 
Потім збудували фер
му, вірніше, Ціле тва
ринницько містечко. 
Забрукували, заасфаль
тували дороги, під’їз
ди, обгородили кор
мові склади, силосні 
ями. Хоч І зручно, але 
якось непривітно бу
ло. І ТОДІ МИ, КОМСО
МОЛЬЦІ, вирішили: «По

садити фруктовий сад 
на фермі. Збиралися

на недільники І гуртом посадили.
— І час мали? — дивується 

групкомсорг ферми колгоспу «Ук
раїна» Гайворонського району Ва
лентина Герасименко.

— Часу у нас вистачає, — з гор
дістю відповідає Галина. — Доба 
у нас тепер вдвічі довшою стала.

— Раніше було так, — це Люд-

— Просимо о наше місто тваринників! 

мила Агафонова. — О четвертій 
ранку прокидаєшся — стрімголов 
на ферму. Поспішаєш, бо треба ж 
і корми приготувати та занести, і 
напоїти корів, почистити їх, по
доїти. Все вручну робили. Деякі 
не витримували — кидали ферму. 
Самі знаєте — нелегко отак день 
при дні. А тепер з ферми перево
дять на іншу роботу лише за якусь 
провину. З сльозами на очах про
щаються з фермою такі.

А Валентина Пасічник:
— При двозмінній роботі доя

рок встигаю й у вечірній школі 
добре вчитися, і на танці, на кон
церти. Після роботи додому по
вертаєшся бадьорим, жвавим. Ра
ніше, хоч і була можливість по 
кілька разів на день додому збі
гати, але хіба то відпочинок? Тол
ку не було ні дома, ні на фермі. 
Бо прийдеш додому — думаєш 
про ферму, прийдеш на ферму — 
думаєш про дім.

Поспішаємо до гурту. У тамбурі 
корівника всі оточили голову кол
госпу М. М. Краснова.

М. М. Краснов почав ось з чого:
— Отут, у цьому тамбурі, роз

починає доярка свою основну ро
боту. Підготувавши корми до зго
довування, вона завантажує їх з 
автоматичні кормороздавачі. Звіс
но, транспортер подає їх в одна
ковій кількості кожній корові. 
Але перед тим, як побачити, як 
це робиться, розповім коротко, де 
беремо, і чи вистачає нам цих 
кормів...

УВАГА! ПУСК!

Увага! Пуск!.. Більше сотні пар 
очей з цікавістю зупиняються на 
скляних трубках, по яких пульсує 
молоко. Хвилина, друга, третя... І 
вже по трубах молоко йде майже 
суцільним, потоком. Оце ‘да!

Галина Дедушсва І її подруги уважно 
перевіряють роботу доїльних механізмів. 
Вони працюють бездоганно. Дівчата за- 

°в*3апитання’ їх не

Галину їХ-в/ГлГпро
з_ЮРІем Полови^ 

У колі гостей --- ВСІ, хто н
НЗ_-?Скажіть, з якими трудноща
ми доведеться зіткнутися при пе
реході на двозмінну роботу 
запитує групкомсорг ферми З^кол
госпу «Червона комуна» Новоар 
хангельського району Віктор / 
пов — Адже ми неодмінно буде
мо добиватися впровадження та
кої організації праці.

_  Труднощів було спочатку чи
мало, - зітхає Ганна Кривулич. - 
Перш за все, не потрібно боятися 
такої обставини. Видоєне молоко 
у нашому корівнику по трубах, як 
ви помітили, іде в один бак. При 
нарахуванні зарплати ділять вало
вий надій між нами порівну.

— А якщо група корів котроїсь 
із доярок у запуску?

Ганна сміється. й
_  Але ж у кожної з нас корови о у 

аають у свій час в запуску. Ми підра
хували середню зарплату доярки за рік. 
І виходить, що вона нічогісінько не втра
чав. Навпаки — одержув більше. Бо те
пер наш заробіток залежить від кожної 
зокрема. Недопрацюв одна — це вплине 
на всіх. Отже, кожному слід проникну- 
тись тим, що двозмінна робота на фермі 
позитивно впливах на зниження собівар
тості продукції, зростає місячний заро
біток.

І ось ми в колі гостей Галини Деду- 
шеюї.

— Який у вас місячний заробіток! — 

— Отак ми доїмо!

цікавиться Валентина Бобрик, групком
сорг ферми колгоспу Імені Котовського 
з Голованівського району.

— Сто тридцять — сто сорок карбо
ванців.

Іду до іншого гурту. Тут секре
тарі райкомів комсомолу не да
ють спокою Миколі Миколайови
чу Краснову.

— При яких умовах можна здій
снити перехід на двозмінну робо
ту у тваринництві? — не відстає 
перший секретар Ульяновського 
райкому комсомолу Віктор Вов- 
ченко.

— Скажу відверто, — вкидає всіх по
глядом Красноо. — Двозмінна робота на 
фермі без впровадження комплексної 
механізації — неможлива. У нас поки-що 
доярки вручну лише підмивають вим’я 
коровам та готують корми до згодову
вання. Однак, І ці процеси незабаром 
повністю механізуємо. Ви, мабуть, помі
тили вздовж стін корівника встановлені 
металеві труби з кранами біля кожної 
групи корів. Це ми закінчуємо монтува
ти автоматично підмивання вимені корів. 
Тоді кожна доярка обслуговуватиме не 
по тридцять корів, а по п’ятдесят — 
шістдесят.

>.< І знову простору кімнату чер
воного кутка ферми наповнили 
Долоді голоси. Тільки тепер її не 
впізнати! На найпочеснішому міс
ці велично полум’яніє прапор. Як 
символ натхненної праці, як невга
сима іскра комсомоль с ь к о г*о 
серця.

Так, місце йому саме тут. І во
ни, члени комсомольсько-моло
діжної групи Галини Дєдушевої, 
його справжні господарі. Адже 
^і^чата найпершими з області ви
ступили ініціаторами комплексної 

кинули клич: «На фермах — у дві 
зміни!»

СПА-СИ-БЇ!

Два дні. Сонячні, морозні, оосепі, 
вщерть переповнені людською Щирістю 
І глибокими роздумами. Семінар, ярове- 
дений з Ініціативи обласного комітету 
комсомолу, підійшов до фінішу. Звісно, і 
хвилюється секретар обкому комсомолу 
Тамара Лащовська. Раніше семінари про
ходили у переможців змагання о кол
госпах Імені Калініна Ноаоархангель- І 
ського району, Імені Карла Маркса Ма- 
ловисківського. Враховано попередні не
доліки, побажання молоді. Ото ж, чи І 
справді саме цей семінар найцікааіший, 
найкорисніший!

— Семінар цікавий і дуже ко- 
рисний, — говорить механізатор 
комсомольсько-молодіжної фер
ми з колгоспу імені Леніна Новго- 
родківського району Василь По
ливко. — У нас також частину 
робіт на фермі механізовано. 
Однак, для переходу на двозмін
ну роботу потрібно ще багато по
працювати. І ця робота під силу 

н.$м, механізаторам. Від побачено
го — стільки вражень, що кожен 
з нас, учасників семінару, буде у 
великому боргу перед власною 
совістю, якщо не доб'ється дво
змінної роботи у себе на фермі,

— В минулому році на кількох 
фермах колгоспів Новоархангель- 
ського району добре працювали 
доїльні установки, — говорить

перший секретар райкому комсо
молу Раїса Онищенко. — Тепер 
цього нема. Механізми ржавіють, 
а керівники цих господарств роз
водять руками, мовляв, дуже 
дають надої через механічне 
їння.

В чому ж причина?
Семінар допоміг мені, як 

жуть, розкусити цей горішок. 
£• • --г-““»■
Іут систематично групують корів Ґ1Л ГЧ »-40 « ____ •

па- 
до-

ка- 
Всо 

суть в організації праці на фермі. 
Тут систематично групують корів 
по продуктивності, Збудували ро
дильне відділення для тварин, 
старанно слідкують за роботою 
механізмів, бережуть їх. А голов
не — справа ця в руках комсо
мольців. Думаю, що досвід ком
сомольсько-молодіжної групи Га
лини Дєдушевої буде для нас про
грамою до дій.

Час від.їжджати. Учасники обласного 
*І‘ІП?ІНМ колом оточують голову 

артілі М. М. Краснова, першого секрета- 
ря Знам янського міськкому партії в Г. 
Кузнецова, першого секретаря ‘ Знам'ян- 
ського Міськкому комсомолу А. М Дех- 
тяра, групкомсорга Галину Дєдушеву та 
нших господарів гостинної знам'янської 

землі. Дружні потиски рун, людська щи
рість. Кожному хочеться ««дякувати за 
побачене, почуте.

Спа-си-бі! Велике спа-си- 
біі — скандують комсорги.

М. УСПАЛЕНКО, 
спецкор «Молодогб 

___________ комунара».
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► РЕЗОЛЮЦІЯ И ПЛЕНУМУ ЦК ШШМ
„ПРО ПІДСУМКИ ГРУДНЕВОГО (1966 р.) ПЛЕНУМУ ЦК КПРС“

Заслухавши і обговоривши доповідь Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша Брежнєва Л. І. «Про під
сумки грудневого (1966 р.) Пленуму ЦК КПРС», Пленум 
ЦК ВЛКСМ від імені Всесоюзної Ленінської Комуністич
ної Спілки Молоді, від імені всієї радянської молоді 
палко схвалює постанову грудневого Пленуму ЦК КПРС 
«Про міжнародну політику СРСР і боротьбу КПРС за 
згуртованість комуністичного руху».

Комсомольці, вся радянська молодь одностайно під
тримують політичну лінію і практичну діяльність ЦК 
КПРС і Радянського уряду, їх рішучу боротьбу проти 
агресивних сил імперіалізму, ленінський курс мирного 
співіснування держав з різним соціальним ладом, по
дання всебічної допомоги _ героїчному в’єтнамському 
народові, боротьбу за зміцнення згуртозаності країн 
соціалістичної співдружності і всього міжнародного ко
муністичного руху, за дальше зміцнення міжнародних 
позицій нашої країни.

Виступаючи за нормалізацію міжнародної обстанов
ки, даючи рішучу відсіч агресивній політиці імперіалі
стичних держав, в першу чергу американського імпе
ріалізму і реваншистських кіл ФРН, зміцнюючи інтерна
ціональну солідарність робітничого класу, підтримуючи 
народи, які борються проти колоніального гніту і неоко
лоніалізму, за національне визволення, наша партія і 
Радянська держава вносять великий вклад у захист за
гального миру і безпеки народів, у справу боротьби 
трудящих за свободу і соціальний прогрес.

У своїй діяльності в міжнародному демократичному 
молодіжному русі, в розвитку дружніх зв’язків з про
гресивною молоддю зарубіжних країн ВЛКСМ керував
ся і далі керуватиметься ленінським курсом, зовнішньо
політичною лінією, виробленою XXIII з’їздом КПРС.

Здійснюючи рішення XV з’їзду ВЛКСМ, Ленінський 
комсомол вносить свій вклад у боротьбу проти імперіа
лізму, колоніалізму, за національне і соціальне визво
лення, за краще майбутнє і права молоді, неухильно ви
ступає за мир, дружбу і солідарність з демократичною 
молоддю світу. Радянська молодь подає і подаватиме 
всебічну підтримку героїчній боротьбі народу, молоді 
В єтнаму проти агресії американського імперіалізму.

Ленінський комсомол послідовно і неухильно зміцнює 
дружбу і співробітництво з молоддю соціалістичних 
країн, з братніми спілками і прогресивними юнацькими 
організаціями капіталістичних країн, виступає єдиним 
фронтом з молодими борцями національно-визволь
ного руху країн Азії, Африки і Латинської Америки, які 
розвиваються.

В сучасній обстановці виняткового значення набирає 
згуртованість і єдність дій усіх антиімперіалістичних сил, 
усієї прогресивної і демократичної молоді світу.

ВЛКСМ активно виступає за єдність і згуртованість 
міжнародного демократичного молодіжного руху, за 
зміцнення рядів Всесвітньої федерації демократичної 
молоді і Міжнародного союзу студентів.

Ленінський комсомол, уся-радянська молодь повністю 
схвалюють політику ЦК КПРС і Радянського уряду в га
лузі взаємовідносин між КПРС і Компартією Китаю, між 
Радянським Союзом і Китайською Народною Респуб
лікою.

Антирадянська діяльність Мао Цзе-дуна і його групи 
завдає шкоди інтересам соціалізму, міжнародного ро
бітничого і визвольного руху, соціалістичним завоюван
ням самого китайського народу і об’єктивно подає до
помогу імперіалізмові.

Ворожий курс групи Мао Цзе-дуна, спрямований 

проти КПРС і Радянського уряду, розгнуздані дії «хунвей- 
бінів», наклепницькі нападки на молоде покоління на
шої країни, на комсомол, розкольницька політика «мао- 
цзедуністів» у міжнародному демократичному моло
діжному русі викликають рішучий осуд і гнівний протест 
усієї радянської молоді,

ВЛКСМ буде й далі керуватись непохитним курсом 
нашої партії на дружбу та інтернаціональну солідарність 
з Компартією Китаю, з Китайською Народною Республі
кою, китайським народом і молоддю і разом з тим ви
кривати антиленінські погляди і великодержавний, на
ціоналістичний курс нинішніх китайських керівників.

Пленум ЦК ВЛКСМ вважає, що в умовах загострення 
ідеологічної боротьби за молоде покоління головним 
завданням комсомольських організацій є дальше вдо
сконалення роботи по вихованню радянської молоді в 
дусі відданості справі партії, любові до соціалістичної 
Батьківщини, пролетарського інтернаціоналізму і рево
люційної пильності. Широке роз’яснення комсомоль
цям, усій молоді рішень грудневого Пленуму ЦК 
КПРС — найважливіше завдання ідеологічної роботи 
комсомольських організацій.

Священний обов’язок кожного юнака і дівчини нашої 
країни — разом з усім народом зміцнюваїи економіч
ну, оборонну і політичну могутність Радянського Союзу,

Учасники Пленуму ЦК ВЛКСМ запевняють Централь
ний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу, 
Радянський уряд, що 23-міпьйонний Ленінський комсо
мол, еся радянська молодь — гідні спадкоємці револкм 
ційних, бойових і трудових традицій старших поколінь >4* 
докладуть усіх сил для перетворення в життя грандіоз« 
них планів комуністичного будівництва, гідно зустрінуті 
славне п’ятдесятиріччя Великої Жовтневої 
ної резолюції. ’ , ,1

Концертний зал Московського палацу 
піонерів на Ленінських горах був 1 лю
того ареною великого свята комсомоль
ської юності. Тут учасники другого Пле
нуму ЦК ВЛКСМ шанували перших ла
уреатів премії Ленінського комсомолу, 
встановленої в минулому році.

Микола Островський. Його чудова 
книга «Як гартувалася сталь» невід’ємна 
від історії комсомолу, вона — підручник 
мужності для корчагінців 60-х років.

— Безсмертний Павка Корчагін зав
жди в рядах комсомолу! — сказав член 
ЦК ВЛКСМ льотчик-космонавт, Герой Ра
дянського Союзу Ю. Гагарін, передавши 
на вечорі знак лауреата і диплом про 
присудження почесної премії М. Остров- 
ському його дружині і другові Р. П. 
Островській. І неначе сам письменник- 
боєць прийшов у цей зал — прозвучав 
записаний на плівку живий голос леген-

САЛЮТ ЛАУРЕАТАМ
дар.чого співця 
кості.

Ім’я лауреата 
сомолу носить 
юного глядача. Створений ним спектакль 
«Молода гвардія» — велика творча пе
ремога колективу. Артистів палко по
здоровили на вечорі герой-молодогвар- 
дієць Георгій Арутюнянц, вибійник, ке
рівник бригади імені Сергія 
з Краснодону Іван Грунський 
комсомольці.

...На екрані — кадри фільму 
не хотів умирати». Ця робота 
жисера В. Жалакявічуса разом з

а
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комсомольської стій-

премії Ленінського ком- 
нині Київський театр

Тюленіна 
та інші

«Ніхто 
кіноре- 
визнан-

ням мільйонів глядачів одержала й пре
мію Ленінського комсомолу.

Приймаючи нагороду, В. Жалакявічус 
говорив про громадянську відповідаль
ність молодої людини перед матір'ю- 
Батьківщиною.

Батьківщина лауреата премії Ленін
ського комсомолу І-Іодара Думбадзе 
прислала на цей вечїр свої ансамблі, 
квіти, мелодії. Талановитому грузинсько
му письменникові, авторові популярних 
книг «Я бачу сонце», «Я, бабуся, Іліко та 
Іларіон» — член бюро ЦК ВЛКСМ 
Ю. Верченко вручив нагрудний знак 
лауреата і диплом.

Багато теплих слів за натхненну працю 
було сказано на адресу публіциста, на- 
рисовця і письменника, вихованця ком
сомолу В. Чивиліхіна. Широку популяр
ність мають його позісті «Срібні рейки», 
«Про Клаву Іванову» та інші книги. Чи
виліхіна сердечно вшановували на ве
чорі. . т

Комсомольське спасибі прозвучало 
також на адресу тзорця любимих молод
дю пісень О. Пахмутової. І неначе му
зичним епілогом цього юнацького свята 
була її пісня «Головне, це, хлопці, серцем 
не старіти».

|Кор. ТАРС).

^А БУКЕТАМИ 
київських 
ОПЛЕСКІВ

...Ніби шалений шквал, вривається на 
сцену популярна пісня періоду громадян
ської війни. Її ритм виносить групу черво- 
ноармійців, що імітують знамениту та
чанку. Розбито ворога, і молоді сини ре
волюції — на привалі. Віє гумором від 
цієї сценки... А потім — граціозний та
нець з шаблями.

Гак розпочався «Тачанкою» заключ
ний виступ-репетиція танцювального ко- 
лектизу педагогічного інституту перед 
поїздкою до Києва на республіканський 
о'ляд-конкурс студентської художньої 
самодіяльності. Високу виконавську май
стерність показують Віктор Марущак, 
Володимир Івочка, Віктор Яструб, інші 
майбутні педагоги.

Одна танцювальна композиція змі
нюється іншою. Розмаїтим російським 
привіллям, веселими хороводами поло
нила популярна «Карусель».

«Було у тещі семеро зятів» — сюжет
ний народний танець, пересипаний гу
мором. Особливий успіх випав на долю 
«тещі» —. студентки Діни Мороз.

—• Виступає хорова капела інститу
ту» — оголошує ведуча.

Шини.
«молод ИЙ 
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КУПИТИ ДОВГОЛІТТЯ?
Цей діалог відбувся в міському 

гастрономі. >.
— Невже продовжуй життя? 

недовірливо питала мено ПІ •

Продовжує, обов’язково про« 
довжус, бабусю.

— Та яка ж в бабуся!..
— Вибачте. От І купуйте наш, 

напій пйоїурт» — І не будете 6а- 
бУЦьогО дня комсомолці Любов!

Темпераментний змах руки керівника 
та диригента С. В. Дорогого — і залу 
хвилею наповнює ода-пісня композито
ра Шамо «Україно Радянська моя».

Мов кольори веселки, одна пісня при
ходить на зміну іншій. Широка і повно
вода, як ріка, зачаровує слухачів мело
дія Степового «Тихо, тихо Дунай воду 
несе». І щемить серце, пригадуються 
солоні сльози полонянок, коли капела 
виконує хор половецьких дівчат з опе
ри «Князь Ігор» Бородіна.

Вдало виступили й солісти. Тепло було 
зустрінуто А. Селівестрова, який про
співав «Вікову мрію» Новікова, В. Бон
даренка — виконавця пісні Лисенка «Ои, 
надіну черевики».

— їдемо на береги Дніпра за букета
ми київських оплесків, — сказали нам 
на прощання студенти.

І ми віримо, що ними талановитий ко
лектив обов язково нагородять.

М. ВЕРХОВИНЕЦЬ.

Виступав хор педінституту.

Фото В. КОВПАКА,

Шпаченко доводилося давати чи
мало роз’яснень. Адже на ви« 
етавці-продажу товарів облас
ного виробничого молочного 
комбінату було чимало новинок, 
які Кіровограді^ купували вперше.

Особливо сподобалися кірово- 
градцям новий 60-процентиий сир 
аЯнтар», білкова молоко.

Всі ці новинки виготовила 
бригада цеху незбираного моло
ка, якою кору« комсомолка Ва
лентина Бухальська.

М. СИДОРЕНКО, 
м, Кіровоград. ■ 1 ҐС'



Т. ЛУЕРБЛХ.
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(Закінчення. Поч. в №№ 11, 12, 14).

£<КИТЬК1І СКАРГ доводіїло- 
ся чути мені: ну, чим його 

заповнити вільний час після 
робот в селі? Та ще взимку. 
Повернешся додому — вече
ряй, читай, дивися телевізора... 
Оце і все. А коли приходить вихідний? Місця собі не зна
ходиш.

Так колись було і в нашому колгоспі. Після роботи спіши
ли додому хлопці й дівчата, щоб замкнутися до райку в чо
тирьох стінах. Тоді я ще новачком був у колгоспі, але чув, 
що є в артілі добра футбольна команда, легкоатлети. Та це, 
так би мовити, сезонні спортсмени: прийде весна, і оживає 
спортивна робота, а зимою ніби сплячка якась.

Поговорили ми про це на комітеті комсомолу. Які при« 
страсіі тоді розгорілись! Одні пропонували найближчим ча
сом організувати лижні змагання, інші бралися влаштувати 
шаховий турнір, настільний теніс, штанга — пропонували 
треті. А потім хтось ніби холодною водою облив:

— А приміщення до взяти?
Ці слова повернули пас до дійсності. Справді — примі

щення немає.
Наступного дня пішли до парторга колгоспу Є. Я. Фао* 

туїиняка. Вій пообіцяв допомогти. Незабаром в конторі кол
госпу нам виділили кімнату. Вибрали ми раду фізкультури 
і спорту, з числа кращих спортсменів затвердили в брига
дах -спортгрупоргів.

Провели в бригадах шахові турніри, переможці яких 
візьмуть участь у змаганнях на першість колгоспу. Є серед 
них і розрядники. Шофер Петро Новак і доярка Галя Пер- 
чун мають НІ спортивний розряд. Член комітету комсо
молу Микола Отрошко очолив секцію з настільного тенісу«

А як випав сніг, стали комсомольці на лижі. Ще не було 
жодної неділі, щоб ми не робили походів у степові вибал
ки. Трактористам Миколі Чабану, Віктору Анашкіну і ско
тарю Анатолію Колєчкіну, футболістам колгоспної коман
ди такі походи допомагають краще підготуватись до сезо
ну. До речі, минулого року наша футбольна команда зайня
ла третє місце в районі.

Знаходять час для занять спортом доярка Валентина 
Петренко і Володимир Славинський. Валентина — тенісист

І Я» Ж*КОЛГОСГ^

і легкоатлет, Володимир має перший розряд з класичної 
боротьби.

Гордість нашого села — команда велосипедистів. Степо
вими шляхами, доки не пішли дощі, вони намотували що. 

.дня на шпиці десятки кілометрів. Тренуються н зараз. Ко
ли випадає вільний час, вони сідають на автобус і іду іь до 
райцентру на велобазу районної ради ДСС1 «Колгоспник». 
Там і тренуються на спеціальних станках, готуються до но
вих стартів. У липні минулого року велосипедист привез
ли з обласних змагань трофеї за перше місце. А потім в 
Умані на першості колективів фізкультури центральної ра
ди ДССТ «Колгоспник» здобули 9 місце. Віктор Кривонос 
тоді в особистому заліку був шостим, а Віра Солопар • 
п’ятою.

Загін колгоспних спортсменів тепер налічує близько 
400 чоловік. І найбільше серед них — молоді. Заняття спор
том робить її життя більш 
духовно. Зустрічі за шахо
вою дошкою, лижні змаган
ня, мала ракетка геть ви
провадили з нашого кол
госпу нудьгу. І якщо вона 
ще «прописана» в деяких 
селах, хочеться порадити:

— Візьміть собі у супут
ники спорт!

Л. МАРЧИНСЬКИИ,
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу «Росія» Ново- 
українського району.

цікавим, загартовує фізично і

видати секрети

прокурор стверджував,

«МОЛОДОЙ КОММУНАР«

орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ.

т;ит.ішцщи'і!Н!

УСПІХ ШАШКІСТА

Вдень і вночі мільйони жителів Великого 
Лондона і навколишніх міст, затамувавши 
подих, вслухалися в зловісний посвист ле
тючих чудовиськ; потім роздавався вибух. 
То була смертельна небезпека. Пізніше ге
нерал Ейзенхауер сказав: «Якби німцям 
вдалося ввести свої «Фау» в дію на півроку 
раніше, висадка у Франції була б затрудне
на, а то й навіть неможлива».

Але той ж« Ейзенхауер, будучи головнокомандую
чим військами НАТО в Європі, а потім президентом 
США, зробив усе, щоб зник спогад про операцію 
«Вишнева кісточка«. Бо з допомогою «Фау» Гітлер 
мав намір обстрілювати не тільки Лондон, але * 
Нью-Йорк) Він збирався вести ними вогонь з під
водних човнів, що підійшли до Нью-Йорка на від
стань 200 кілометрів.

— Хороша ідея, — сказав тоді генерал-фельдмар
шал Мільх, найближчий помічник Герінга, — жаль, що 
технічний стан наших підводних човнів не дозволяє 
її здійснити!

450 літаків і 2900 льотчиків втратили со
юзники, бомбардуючи стартові площадки 
«Фау-1». Серед загиблих льотчиків був і 
Джозеф Кеннеді — старший брат майбут
нього президента США...

Але повернімося до Вахтеля-Вольфа. Че
рез два дні після першого обстрілу Англії 
«Фау-1» до Вахтеля завітали декілька ви
соких осіб, посланих рейхсмаршалом Ге- 
рінгом.

— Пане полковнику, ми — судді Особли
вого військового трибуналу. Пан рейхс
маршал наказав розслідувати справу.

— Яку справу?
— Чому не вдалося перше бомбарду

вання?
Розпочалося слідство. 17 червня в штабі 

з явився сам Гітлер разом з генерал- 
фельдмаршалом Роммелем і Рунштедтом. 
Він хотів особисто перевірити, чи не було 
тут зради або саботажу. Не встиг «фюрер» 
вилетіти в Берхтесгаден (Баварія), як там, 
де він тільки-но був, розірвалась бомба, 
скинута з англійського літака. Тепер у 
служби безпеки більше не було сумнівів у 
зраді.

Апе хто зрадник! Підозра впала на самого Вахтеля. 
Ускладнювалася вона дуже серйозними обставинами. 
Він послав за Інформацією п район Шербуро, де 
йшли жорстокі бої між німцями і англо-американ- 
ськими військами, що висадились, одного з своїх 
важливих експертів — професора Леттау. А той по
трапив у полон. Військовий прокурор стверджував, 
що Леттау разом зі своею коханкою-француженкою 
перейшов до противника з метою -------- ------------
«Фау».

Вахтелю пред’явили обвинувачення в 
злочинній байдужості. Але йому пощасти
ло і цього разу. За нього заступився сам 
«фюрер», як тільки 22 липня 1944 року 
взнав, що на Лондон впав 5-тисячний сна
ряд «Фау-1». А до 19 листопада того ж 
року на англійську столицю обрушилося 
ще 5 тисяч таких же снарядів. Потім бом
бардування припинилося, бо війська союз
ників, які просувались на схід, зробили не
можливим дальший обстріл англійської 
столиці з континентальних баз і поклали кі
нець численним жертвам серед цивільного 
населення і великим руйнуванням. А все 
це стало можливим лише тому, що зі схо
ду на «третю імперію» йшла армада ра
дянських військ, відвертаючи все більше 
військ Гітлера. Саме про це не треба було 
забувати тим, хто нині братається з на- 
цістами і неонацістами, хто так охоче надає 
території Великобританії бундесверові — 
спадкоємцю вермахту.

Дуже швидко забули в Англії операцію «Вишнева 
кісточка«. Про це свідчить епізод, що відбувся 
З грудня 1959 року на аеродромі в Гамбург-Фульз- 
бюттель, де ось уже вісім років на посту директора 
колишній полкознйк Вахтапь-Вольф, вбивця багатьох 
тисяч англійців. Він тільки-но взнав, що зараз з 
Лондона очікується літак типу «Віскаунт» авіакомпанії 

j «БЕА». Не його борту — міністр цивільної авіації 
Данкен Сендіс, зяіь Чсрчіпля. Вахтсль знав, що са
ме Сендіс під час війни полював за ним, а Сендіс 
добре знав, чим займався тоді Вахтепь. Тимчвсом 
Сендіс не тільки дружньо подав Вахтелю руку, але й 
запросив випити з ним віскі. При цьому англійський 

! міністр, сміючись, запитав:
■І — Чи знаєте ви, що в 1944 році мої 

ди за вами полювали? У них був наказ 
ж доставити вас живим до Англії,

■ вбити.
— Невже? — засміявся німець.

і — І ак. Ми за вами слідкували, цікави- 
I лися вашою роботою. А те, що я тепер по- 
I знайомився з вами особисто, доставляє ме- 

ні істинне задоволення.
J Воістину, кощунські слова!

Вже шостий рік Світлана Минулим (м. Кіровоград) займає
ться спортивною гімнастикою. В минулому році вона вико
нала норму кандидата а майстри спорту.

Фото В. КОВПАКА.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре

таря — 45-35, відділів — 45-36.
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Закінчився півфінал Радянського Союзу з російських ша
шок листуванням.

У ньому взяли участь 18 кандидатів у майстри спорту і 
4 майстри спорту СРСР.

Від нашої області в змаганні виступали майстер спорту, 
викладач філіалу Харківського політехнічного інституту В. Ми- 
ронов і кандидат у майстри спорту, учень будівельного техні
куму М. Соколовський.

Великого успіху досяг М. Соколовський, який розділив пер
ше і друге місця з кандидатом у майстри спорту Б. Цицивкою 
(м. Дніпродзержинськ). Обидва переможці турніру будуть 
учасниками фіналу першості Радянського Союзу.

Слід відзначити, що М. Соколовський — єдиний з учасни
ків турніру, який не програв жодної партії.

В. Миронов зайняв шосте місце.
. Г. ДУБІВКА, 

кандидат у майстри спорту.

ТГ ОРТУ ГАЛ ЬСЬКА газе- 
•*-*- та «Мундо депортіво» 
опублікувала заяву адміні
страції клубу «Бенфіка» 
(Ліссабоп). В цій заяві рі
шуче спростовуються «всі 
неправдоподібні чутки з 
приводу того, іцо ми хоче
мо продати Ейсебіо уруг
вайському клубу «Пснья- 
роль». Протягом найближ
чих двох років немає ніяких 
підстав боятися того, що 
цей нападаючий залишить 
наш клуб».

Публікуючи спростуван
ня, газета відзначає, що 
чутки про продаж Ейсебіо 
викликані перш за все різ
кою критикою на його ад
ресу, що розгорнулася ос
таннім часом в Португалії. 
Ще декілька місяців тому, 
коли форвард повернувся з 
чемпіонату світу в Англії, 
газети називали його «чор- 
пою пантерою», і він був ку
миром болільників. Тепер 
часи змінилися.

«Нині, — констатує «Муи- 
до депортіво», — Ейсебіо, 
який був кращим бомбар
диром чемпіонату світу, -не 
є навіть кращим бомбарди
ром Португалії». За числом

П’ЯТНИЦЯ, 3 лютого. Перша 
програма. 11.00 — «Панорама 
Батьківщини». (М). 11.30 — Те
лефільм. (Кіровоград). 11.40 — 
Художній фільм «Хід конем», 
(Кіровоград). 16.05 — Телерекла
ма. (Кіровоград). 16.10 — Го
лубий екран — школярам. «Віт
чизняна війна 1812 року». (Кіро
воград). 16.40 — «ДТСААФ 40 ро
ків». (Кіровоград). 16.50 — Для 
дітой. Телевізійний журнал «Дуда
рик». (К). 17.20 — Репортаж з 
республіканської наради праців
ників сільського господарства. 
(К). 17.40 — Т-лооісті. (К). 18.00— 
Програма передач. (К). 18.05 — 
Концерт. Трансляція з Палацу 
спорту. (К). 20.00 — Естафета но
вин. (М), 21.00 — Першість Єп-
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голів, забитих у ворота 
противника, прославленого 
форварда перегнав малові
домий молодий гравець сту
дент Артур Хорте з клубу 
«Академіка». «Що ж до Ей
себіо, — продовжує «Мун- 
до депортіво», — то він ба
гато загубив з своїх профе
сіональних і моральних 
якостей. В свої двадцять чо
тири роки, у віці, в якому 
більшість спортсменів ще 
борються за місце під сон
цем, Ейсебіо, мабуть, дуже 
перевантажений ноша на ми 
і титулами. Після чемпіона
ту світу Ейсебіо став ще ві
домішим, ще багатшим, вій 
став справжньою зіркою,

• але клас його гри різко пі
шов вниз. Він став лінивим, 
майже перестав працювати 
над собою, тому що звик,, 
щоб йому все діставалося 
дуже легко».

Газета констатує також, 
що для «чорної пантери» 
ще є час використати всі 
свої можливості, повністю 
розкріпи свій талант: «Чи 
зробить цс Ейсебіо, — пока
же майбутнє».

ропи з фігурного катання, Ре
портаж з Любляни,

СУБОТА, 4 лютого. Перша про
грама, 11.00 Телефільм. (Кірово
град), 11.15 Художній фільм «В 
далекому плаванні». (Кіровоград), 
13.40 — Фестиваль дитячої на
родної творчості. (Породачв з 
Ташконта). 14.10 — Для дошкіль
ників і молодших школярів. «Каз
ка про казкаря і принцесу», (М). 
15.00 — Для дошкільників, «На
родження Мупьті-Пульті». (М), 
16.00 — Першість СРСР з хокся. 
ЦСКА — «Динамо» (Москва). В 
перерві—толоновини. (М). 18.20— 
«Народний музей «За владу Рад».

(Л ПН).

(М), 
лення 
19.30 
(К).
(К). 20.20
Пром ера толеоізійного спектаклю 
(К). 21.00 — Першість Європи з 
фігурного катання. Репортаж з 
Любляни. В поророі — телевізійні 
новини. (М).

Другп 
пінська _ ......._
11.35 — Фільм-спектаиль 
ня на Гончарінці». (Д‘. 
«Підпільний фронт». Польський 
телевізійний художній фільм, 1. 2 
і 3 серії. (Д).

18.50 — «Поштове відді- 
«Голубого вогника». (М), 

— Програма передач,
19.35 — Нооини кіноекрана,.

Я. Стецюк. «Спалахл.т

програма. 11.00 — Анг- 
мова дпя малят. (Д), 

іСеотан-
(Д). 19.30 —
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