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комети ЗІБРАЛИСЬ НА РАДУ

XXX КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА
батах, назвали багато чудо
вих досягнень трудящих Кі
ровограда.

В обговоренні доповіді 
виступили секретар партко
му заводу «Червона зірка» 
О. І. Полтанов, контролер 
відділу технічного контро
лю швейної фабрики Р. Г. 
Набок, директор агрегатно
го заводу М. Д. Караманов, 
перший секретар 
му ЛКСМУ А. І. 
інші.

На конференції 
перший секретар обкому 
КП України М. М. Кобиль- 
чак.

Конференція обрала но
вий склад міськкому партії 
та ревізійної комісії, деле-

Більш як 700 посланців 
десятитисячної армії кому
ністів обласного центру зі
бралися позавчора в при
міщенні філармонії, щоб 
підвести підсумки роботи 
за два попередніх роки, на- 
ааітитй завдання, що їх ви
рішувати партійній організа
ції міста.

Делегати одно с т а й н о 
обрали почесну президію 
конференції в складі По- 
літбюро Центрального Ко
мітету КПРС.

Із звітом про роботу 
міськкому КП України на 
конференції виступив пер
ший секретар міськкому 
І. П. Валявський. І допові
дач, і ті, хто виступив у де-
II ШІ ІШІ ИЇІФМІ —ІІіЬІ <1 III

міськко-
Ніцой та

виступив

КОНФЕРЕНЦІЯ
гатів на XV обласну пар
тійну конференцію.

* * *
Відбувся організаційний 

пленум Кіровограда кого 
м і с ь к кому КП України, 
обраного XXX міською пар
тійною конференцією. Пле
нум обрав першим секре
тарем міськкому КП Украї
ни І. П. Валявського, дру
гим секретарем — А. Д. 
Суханова, секретарем — 
3. І. Власову. Обрано також 
бюро міськкому партії, за
тверджено завідуючих від- 
ділалАи міськкому.

* * *
На засіданні ревізійної 

комісії головою її обрано 
М. Г. Чабаненко.

І/» АЖУТЬ, оцінювати будь-яку справу ж ЧУаЦДМ*
найкраще не зразу після її здійснення, іДюіуД 4ММ>
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а пізніше, коли пройде час, відсіється 
другорядне, рельєфніше виділиться го
ловне. Та є діла, які не підвладні часові, 
які назавжди залишаються на виднот 
в літописі комуністичного будівництво. 
Саме такими були звершення радянсь
ких людей напередодні півстолітнього 
ювілею Жовтня. Разом з усіма трудящи
ми нашої країни прийшла з добрими 
справами на свято і юнь орденоносної 
Кіровоградщини.

«Ми рапортуємо революції, ми ра
портуємо Леніну» —- під таким девізом 

І; велося змагання нашої молоді. В ньому 
і взяли участь більше двохсот комсо

мольсько-молодіжних колективів заво
дів, фабрик, будов, транспорту, колгос
пів і радгоспів, підприємств сфери об
слуговування. Юнаки і дівчата ставили 
собі конкретні завданйя по достроково
му виконанню п’ятирічки, підвищенню 

І продуктивності праці, здійсненню еко- 
1 номічної реформи, збільшенню ефек

тивності промислового і сільськогоспо
дарського виробництва.

Ювілейні зобов'язання молодь вико
нала, вона внесла свою гідну частку в 
49,6 мільйона пудів зерна, продані дер
жаві областю, в перевершення плано
вих завдань по заготівлях м’яса, молока, 
вовни, в ті 27 мільйонів карбованців, 
якими оцінюється надпланова продукція 
наших підприємств, випущена з ювілей
ному році.

Як відзнака за старання, в десятках 
первинних комсомольських організацій 
і комсомольсько-молодіжних колективів 
зберігаються пам’ятні прапори й вимпе
ли обкому, міськкомів і райкомів ком
сомолу, а майже в двох тисяч молодих 
кірозоградців — Почесні грамоти ЦК 
ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ, обкому, міськкомів 
і райкомів комсомолу.

Здобуток передсвяткового змагання— 
не тільки у високих виробничих показ
никах. За кожним надплановим кілогра
мом молока, тонною графіту, вагоном 
брикету вгадуються молоді завзяті лю
ди, що відчули ще раз принадність твор
чого труда, упевнилися в силі своїх 
рук.

Минулий рік був роком обміну ком
сомольських документів. Завершення 
цієї кампанії організаційно зміцнило на
шу спілку, сприяло ростові активності 
членів ВЛКСМ. Тепер завдання полягає 
в тому, щоб закріпити й далі піднімати 
рівень організаційної роботи, спрямува
ти активність комсомольців на творчу 
діяльність в усіх галузях життя.

Широкий простір для дерзань відкри
ває підготовка до святкування 50-річчя 
ювілею комсомолу. Ряд колективів уже 
підтримав почин бригади токарів меха- 

І носкпадального цеху № 3 заводу «Чер- 
вона зірка», комсомольсько-молодіжної 

І ферми колгоспу «Правда» Знам’янсько-

І

ЛЕНІНЦІ
го раиону і комсомольсько-молодіжної 
тракторної бригади колгоспу «Зоря ко« 
мунізму» Новоархангельського району^ 
які закликали молодь області змагатися 
зо гідну зустріч знаменної дати« Нехай 
не залишиться жодної молодої людини^ 
яка б не визначила для себе конкрет« 
ного завдання на ювілейний рік.

Для нашої комсомолі! характерні 
творчий підхід до справи, за яку вона 
бореться, готовність підхопити нове, ПЄ< 
редове. Зараз, коли на перший план по« 
стала проблема раціональної організа« 
ції праці, кожен колектив і молодий ви« 
робничник мають особливо критично 
оцінювати свою діяльність, беручи до 
уваги не тільки кінцевий результат, а й 
те, ціною яких затрат його досягнуто. 
Тут безмежне поле для творчості Й МО
ЛОДИХ колгоспників, і робітників промис
лових підприємств, і будівельників.

Комсомол завжди був носієм ленінсь
ких ідей, провідником їх у життя всієї 
молоді. Виховання підростаючого поко
ління в дусі патріотизму, вірності ідеа
лам Великого Жовтня, в дусі неприми
ренності до ворогів соціалістичної Віт
чизни залишається одним з першоряд
них завдань. Добре, що комсомольські 
організації області за останні роки так 
багато зробили в цьому напрямку. Мо
ва йде не тільки про усну пропаганду« 
Можна навести чимало прикладів того, 
як у містах і селах ця пропаганда до
повнюється виробленням і закріплень 
ням нових традицій, звичаїв, ритуалів^ 
практичними справами комсомольців.

Любов до Батьківщини — це, насам-- 
перед, любов до села чи міста, в якому 
ти народився, де живеш і працюєш. Ко
жен юнак і дівчина повинні знати істо
рію рідного краю, його героїчне мину
ле, яке часте вражає більше, ніж най
кращі слова.

Є в Кіровоградському районі село 
Аджамка. Донедавна тільки старожили 
могли розповісти про першу партій« 
ну групу, створену тут у 191)4 
соратницею В. І. Леніна Розалією 
лячною, про перебування в селі 
ніна, Петровського, Ворошилова, 
хоменка, про першу комуну і 
ший колгосп. Та ось аджамські

році 
Зем< 
Калі« 
Пар« 
пер« 

____________ . ___ КОМ«
сомольці під керівництвом ентузіаста- 
краєзнавця М. В. Головка, вчителя міс
цевої. школи, взялися за створення му
зею історії села. Молоді колгоспники 5 

•'ЧІячення на 2-й стор.).
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ПОКОЛІННЯ

В. ТАРАСЕНКО.

дове- 
папи- 
Оце і 
Вона

Ва-

ПОКОЛІННЯ,

Валентині ще не доводилось за
повнювати анкет’. А якби й 
лось, то на аркуші паперу 
сала б лише кілька рядків, 
все, вся біографія дівчини, 
невелика у дев’ятикласниці 
лентиіпі Кудрі, як. і в усіх її ровес
ників. Шістнадцятилітні тільки 
починають свій шлях і, можливо, 
тому про кожного зокрема розпо
відь була б короткою. Проте їх 
спільна біографія складається з 
багатьох корисних справ, які ви
рішує комсомол Маловисківської 
середньої школи № 4. І кожний із 
комсомольців школи на запитання 
анкети «Громадські доручення» 
відповів би «Так». Валентина Куд
ря написала б — «секретар ком
сомольської організації».

Вже майже рік, як її обрали 
комсомольським ватажком. Коли 
комсомольці школи голосували за 
її кандидатуру, вони не помили- 

лнсь. Як сказав серйозно хтось на 
звітно-виборних зборах: «Валю ми 
знаємо. Вона перевірена на гро
мадській роботі». Комсомолець 
мав рацію. Валентина ще в чет
вертому класі була головою ради 
загону, пізніше — головою ради 
дружини.

Коли спитати у комсомольців 
школи, що ними зроблено, вони 
перелічать безліч добрих почи
нань. Як же встигає Валентина 
навчатись на відмінно і все це ор
ганізовувати? Справа в тому, що 
до громадської роботи, до вико
нання доручень залучено широкий 
актив. Комітет комсомолу висту
пив ініціатором створення школи 
комсомольського активу «Іскра», 
учнівської лекторської групи. В 
десятому «б», де групкомсоргом 
Алла Ткаченко, майже всі комсо
мольці є лекторами. Вони висту
пають перед учнями молодших 

класів, в артілі «Родина», на цук
ровому комбінаті.

Комітетники провели зустріч із 
колишнім чекістом С. Чайковсь- 
ким, першою комсомолкою Малої 
Виски Г. Туз. їх розповіді і доку
менти поповнили матеріали, які 
збирають школярі для кімнати 
комсомольської слави.

Двадцять тонн зібраного мета
лолому, сотні дерев, висаджених 
на вулицях міста, зустрічі із пе
редовиками виробництва — все це 
міг би записати на свій рахунок 
кожний комсомолець школи.

Зараз комсомольська організа
ція включилась у республікансь
кий огляд «Шляхами комсомоль
ської слави». Ювілейна вахта — 
це ще один рядок в біографії ком
сомольців Ліаловисківської - СШ 
№ 4.

тільки свято вшануван
ня, а й перший тематич
ний вечір «Покоління, по
коління...» Молоді кол
госпники давали уро
чисту клятву 
села на вірність 
робській справі, 
високі зобов’язання 
наступний рік.

Це було шість років то
му. Тепер подібні вечори 
стали традицією. Щоро
ку всі колгоспи району, 
які носять ім’я великого 
Леніна, 22 квітня прово
дять вечір «Покоління, 
покоління». На такому ве
чорі молодь обіцяє стар
шим не осоромити рідної 
артілі, високо тримати 
стяг хліборобської честі.

Трудова традиція. Вона 
дає гарні наслідки. Смо
лоскип, запалений про- 
топопівцями, підхопили 
інші.

Селище Нова Прага. 
Місцевий колгосп теж но
сить ім’я Володимира 
Ілліча. Комсомольсько- 
молодіжна тракторна

Молоді 
давали 

ветеранам 
хлібо- 
брали 

на

комуніста Д. І< 
в минулому ро- 

удостоєна юві- 
вимпела ЦК 

Молоді механі- 
року в рік вихо-

ПРИГАДУЄТЬСЯ... , 
няні квіти. Квітневе 

небо синіми чотирикут
никами ясніло у високих 
вікнах сільського клубу. 
На сцені висить портрет 
В. І. Леніна.

В день народження 
вождя мешканці села 
Протопопівки, артіль
якого носить ім’я Ілліча, 
зібрались на урочистий 
вечір. Але це було не

бригада 
Стасенка
ці була 
лейного 
ВЛКСМ.
затори з 
дять переможцями в ра
йонному змаганні.

Трудова традиція. Во
на не тільки запалює, а і 
виховує. Багато молоді у 
Протопопівці, у Войнівці. 
І щось не збирається во

на міняти курні вулиці 
рідного села на асфальти 
міста, хоч ці села знахо
дяться зовсім поряд з 
Олександрією.

Трудова традиція. Во
на надихає нашу комсо
молів» на пошуки, на но
ві звершення. Колгоспна 

молодь Олександ р і й- 
щини висіупила ініціато
ром механізації в ріль
ництві. Зараз механізо
вані ланки існують в усіх 
артілях нашого району.

Наближається 50-річчя 
Ленінського комсомолу. 
Ця дата входить в наше 
життя новими успіхами, 
новими задумами, надія
ми. Запалюючи свої фа
кели від великого вогню 
традицій, наша комсомо
лі не тільки собі освіт
лює шлях до майбутніх 
трудових перемог, а й ба
гатьом іншим молодіж
ним колективам.

М. ПАЩЕНКО, 
другий секре тар 
Олександрійськ ого 
райкому комсомолу.

її ЇЇЗ її ЇЇЇЇЗ@ЇЇЖУ
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(Закінчення. Початок на 1-й сюр.), 
лікарі, піонери й учні-комсомольці від
новили безліч цікавих сторінок в літопи
су свого краю. їх участь в збиранні й 
обробці матеріалів зробила кожного 
комсомольця знавцем історії, поставила 
його віч-на-віч з минулим, викликавши 
щире захоплення.

Як багато говорить юнакові один тіль
ки факт: за подвиги у Великій Вітчизня
ній. війні п'ять вихованців комсомолу 
Аджамки удостоєні звання Героя Ра
дянського Союзу. Він викликає не тіль
ки законне почуття гордості за земля
ків, а й будить бажання не осоромити 
честі старшого покоління, в усьому й 
завжди наслідувати своїх славних попе
редників.

Тут названо тільки Аджамку, але ба
гатою історією може похвалитися кож
не село й місто Більш як 800 музеїв, 
кімнат, куточків революційної, бойової 
і трудової слави виникло в області за 
останні роки. їх активісти — це пере
важно комсомольці, молодь. І далі тре
ба продовжувати, розширювати й по
глиблювати роботу по відкриттю мало
відомих сторінок нашої минувшини, по 
встановленню подробиць найважливі-

ших подій. Усі вони повинні закарбову
ватися в пам’яті юного покоління, щоб 
юнак чи дівчина, де б вони не були, 
завжди пам’ятали: з висоти десятиліть 
на них дивиться, ревно пильнує за їхні
ми вчинками когорта борців за нашу ве
лику справу, щодень запитує, як ми при
множуємо здобутки своїх попередників.

На жаль, не всюди ще створено чітку 
систему виховання радянського патріота. 
Є комсомольські організації, в яких ро
бота по вихояанню на революційних 
традиціях зводиться до зустрічей з ве
теранами напередодні великих свят, а 
виховання на бойових традиціях — до 
коротенької зупинки біля пам’ятника. 
Походи по місцях революційної, бойової 
і трудової слави часто перетворюються 
на звичайні туристські прогулянки, ма
теріали з історії краю збирають один- 
два їх учасники. Великі претензії в цьо
му зв язку слід висловити до комсо
мольців Знам’янки. Район цей був свід
ком важливих подій під час громадян
ської війни, а я Велику Вітчизняну війну 
став справжнім партизанським краєм, 
з нього вийшли тисячі героїв. Та комсо
мольські організації міста і району мало 
ще зробили, щоб використати у вихов
ній роботі багаті історичні факти...

Стотисячна комсомолія області чекає, 
що про все це вестимуть мову її по
сланці на конференції, визначать го
ловні завдання, над якими працювати 
молоді Кіровоградщини в найближчо
му майбутньому, щоб зустріти 50-річ- 
ний ювілей ВЛКСМ новими досягнення
ми у праці й вихованні молодих будів
ників комунізму — ленінців завжди і в 
усьому.

ТЕОДОРАЮЄ
АФІНИ. Борець за свобо

ду Греції композитор Тео- 
доракіс уперше з моменту 
його арешту в серпні мину
лого року став 22 січня пе
ред судом в Афінах. Апеля
ційний суд розглядав його 
прохання про перегляд 
трьох вироків Геодоракісу, 
винесених заочно судом піс
ля приходу до влади хунти.

У своєму виступі перед 
судом Теодоракіс сказав:

• оШ ДО ДУШІ НЕСПОКІЙвсесоюзна нарада
У цк прожектористів влксм

ПЕРЕД СУДОМ

І

«Я пишаюсь, що виконав 
свій обов’язок як грек, по
літичний діяч і представник 
інтелігенції. Свої переко
нання я вкладаю в свою 
творчість».. Він вимагав по
вернути політичні свободи 
грецькому народові.

Апеляційний суд виправ
дав Теодоракіса у одній 
справі і знизив строки двох 
інших судимостей з правом 
грошового викупу.

Рішсиия суду формально 
дає Теодоракісу можли
вість дістати свободу згід
но з грудневою амністією.

Після закінчення суду по
ліцейські офіцери відвезли 
Теодоракіса в тюрму «Аве- 
роф».

(ТАРС).

■ Представники чотири- 
мільйонної армії неспо
кійних комсомольців-про- 
жектористів на своїй все
союзній нараді-зльоті 22 
— 23 січня радились про 
те. як зробити, щоб рей
ди громадських контроле
рів були ще більш бойо
вими 1 дійовими.

Досвідом 
всесоюзного 
економію І ощадливість» 
поділилися заступник ю- 
ловп Московського м! >- 
кого штаб' «КП> 10. Г( •

В. Соколовський

організації 
рейду «За

май. ________
(комсомольська організа
ція Новолипецького мета
лургійного комбінату), 
В. Панов («Уралмашза
вод»), І. Луньова, робіт
ниця Хмельницької три
котажної фабрики та 
інші.

г Головний редактор 
«Экономической газеты» 
О. Румянцев 1 начальник 
Головної державної Ін
спекції по перевірці внко- 
іпстання матеріальних 

ресурсіг Державного ко

мітету Ради 
СРСР по ] 
технічному 
Р ОловягІн, які виступи
ли на нараді, закликали 
комсомольців посилити 
боротьбу за ощадливість.

Учасники зльоту висло
вилися за проведення но
вого всесоюзного рейду за
гонів «КП». присвятивши 
Ного вирішенню проблем, 
зв’язаних з впроваджен
ням раціоналізаторських 
пропозиції! та винаходів.

Всі учасники всесоюз
ної наради в ЦК ВЛКСМ 
— 150 кращих прожекто
ристів країни — нагород
жені Почесними грамота
ми ЦК ВЛКСМ.

(Кор ТАРС)

Міністрів 
матеріально- 

постачаншо
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■ и — ЦЕ СОРОК ТРИ 
комсомольці першої 

міської лікарні. Є серед нас 
і санітарки, і медичні сест
ри, і лікарі. І ми часто спе
речаємось на комсомольсь
ких зборах або диспутах. 
,^^/іитаєте, чому? А як же 
де^и себе дівчатам і хлоп
цям, які люблять свою 
справу, на такому диспуті, 
як «Бій — байдужості»? Бо 
це для нас, поставлених на 
варті людського здоров’я, 
найважливіше.

Хворому погано. Здаєть
ся, все зроблено для того, 
щоб йому стало краще, а 
стан не поліпшується. Ро
боча зміна закінчується. Що 
в такому випадку робити 
медичному працівникові? 
Йти додому? Ні! Якщо до
рожиш честю білого хала
та, комсомольця, з рештою 
— людини. І ми залишає
мось, інкопи — на цілу ніч.

Саме про честь, про обо
в'язок медичного праців

ника - комсомольця і йшло
ся на бесіді «Охорона здо
ров'я в СРСР за 50 років», 
яку ми нещодавно провели. 
На ній устами моїх товари
шів говорили комсомоль- 
ці-медики 1918 року про 
свої мрії і плани, говори
ли охоронці здоров’я часів 
громадянської війни і 
перших п’ятирічок, військо
ві медики періоду Великої 
Вітчизняної війни.

Жити, як Островський, у 
великому і малому бути 
чесними і принциповими ---
такий девіз кожного члена 
нашої організації. Байдужих 
серед нас немає. Тому не
має й таких, хто не вико
нував би якогось комсо
мольського доручен н я. 
Але доручення намагаємо
ся давати кожному до ду
ші.

Ось до кімнати заходить 
юнак з фотоапаратом че
рез плече. Це наш комсо
мольський секретар Борис

МИ НА СЛУЖБІ
У ЧЕСТІ

Ірха. Він взяв на себе ке
рівництво рейдовою фото- 
бригадою. Погано дово
диться тому, хто потрапляє 
в об’єктив.

Мрії наші сягають далеко, 
ми багато хочемо зробити 
в своєму житті, а для цьо
го прагнемо використати 
наш вільний від роботи час 
з найбільшою користю. У 
нас майже всі вчаться, де
хто оволодіває суміжними 
професіями. Люда Тере
щенко, яка працює сест
рою, часто заглядає до ла
бораторії, щоб на випадок 
замінити лаборанта, а вечо
рами ще й вчиться в педа
гогічному інституті. Я вчу
ся на першому курсі вузу,

Галя Бондаренко — на ве
чірньому факультеті мед* 
училища. І так багато хлоп
ців і дівчат.

Батькам і дідам нашим 
було важче. Звертаючи по
гляд в їх комсомольську 
юність, порівнюючи її з на
шою, ми розуміємо, скіль
ки зроблено за п’ятдесят 
героїчних комсомольських 
літ, і прагнемо працювати 
ще краще, вчитись ще кра
ще, щоб з чистою совістю 
сказати їм: «Ми гідні зви
тяг ваших».

Н. ІЛЬЧЕНКО, 
заступник секретаря 
комсомольської орга
нізації Кіровоградсь
кої міської лікарні № 1«

йЯ А ФІНІШІ ювілейного року до- 
сигь помітними були відблис

ки наших «Комсомольських про
жекторів». Сягали своєї цілі про
жектористи міст Кремгеса і Кіро
вограда, Малозисківського, Ново- 
українського, Новгородківського 
та Олександрійського районів. Да
лися декому взнаки рейди «Збері
гання техніки» і «Економія і збе
рігання паперу».

Молоді кремгесівці за час огля
ду внесли біля 300 раціоналізатор
ських пропозицій, з яких 245 було 
впроваджено у виробництво (умов
но річний економічний ефект ЗО 
тисяч карбованців).

З металу, що його зешміомил'п

НА БАТЬКІВЩИНІ 
ВІЧНОГО 
комсомольця

ПРОМЕНІ
„К П“

Є люди, для яких час — безсилий. 
Проходять роки, а вони залиша
ються молодими. Павло Корчагін і 
Олександр Матроеов для нас завж
ди юні, з гарячим комсомольським 
серцем. Вони назавжди залишились 
в лавах Ленінської Спілки Молоді. 
Вони йдуть поруч з комсомольцями 
60-х років, вони йтимуть З КОМСО
МОЛЬЦЯМИ всіх прийдешніх років.

Назавжди залишився в лавах об
ласної комсомольської організації 
наш земляк, Герой Радянського Сою
зу Петро Велігін. І завтра, коли де
легати XV обласної комсомольської 
конференції зберуться на свій форум, 
він буде незримо з ними.

Він у всьому поруч 
з юнаками і юнками 
сьогоднішнього дня: 
в роботі, дозвіллі, у 
навчанні. У нас, на 
батьківщині його, ім’я 
Героя носить дружи
на і школа. В кутку 
бойової слави шко

лярі зібрали документи про життя і 
подвиг свого земляка, його іменем 
названа вулиця в Малій Висці. Того 
літа на ній зашуміли дерева, посад
жені учнями середньої школи № 4.

Кожної зими лижники району ви
борюють приз імені Петра Велігіна.

У всьому — у назвах вулиць і 
шкіл, у справах молодих кіровоград- 
ців живе вічний комсомолець Герой 
Радянського Союзу Петро Велігін. 
По ньому, як по правофланговому, 
рівняється сьогодні молодь Маловис- 
ківського району.

В. МАРЧЕНКО, 
завуч Злинської СШ № 1 Мало- 
висківського району.

комсомольці заводу «Червона зір
ка», можна виготовити ПО сіва
лок. Прожекторнстп-червопозорівці 
пильно слідкували за деякими не
дбайливими господарями. Уже в 
цьому році комсомольці третього 
механоскладального цеху провели 
рейд по витрачанню електроенер
гії. Виявилося, що під час обіду 
горить 47 ламп, коли можна бу
ло б залишити всього ...5 штук. Це 
дало б економії щоденно 21 кіло
ват, або 630 кіловат-годян на мі
сяць. Зараз комсомольці «КП» 
цеху слідкують за тим, щоб не роз
сіювалась даремно електроенергія, 
а з нею і державні кошти.

Зараз до керівництва загонами і 
штабами «КП» прийшло багато мо
лодих, ініціативних вожаків. Успіх 
їхньої роботи в значній мірі зале
жатиме від системи навчання про
жектористів.

Райкомам, міськкомам комсо
молу слід братп до уваги різні ка
тегорії комсомольського активу. 
Та це іі зрозуміло: якщо ми буде
мо навчати прожектористів про
мислових підприємств, будов, тран
спорту, шахт, колгоспів і радгоспів, 
підприємств сфери обслуговування 

-та учбових закладів разом, без 
врахування специфіки їхньої робо
ти, таке навчання не дасть бажа
них результатів.

При навчанні прожектористів 
слід використовувати найрізнома
нітніші форми: семінари, теоре
тичні конференції з проблемних 
питань, обмін делегаціями між ра
йонами і особливо семінарп-рейти 
по категоріях.

1968 рік — ювілейний комсо
мольський рік. Завдання прожек- 
тористів допомогти комітетам 
комсомолу зустріти свято значни
ми трудовими внесками. Поле ді- 
яльо^4 «ІїП» величезне. Це бо
ротьба за збирання врожаю без 
вірат, за додержання соціалістич
ної дисципліни праці, за високу 
яысть продукції та інше.

ювілейному році наші «пРо- 
’ Р,ІСТВ» повинні світити по- 
НІя°нрВ™.т^’ 1406 від їхкіх проме- 

’ .”Х“й,ггсь В1ЯКІВ₽О- 

Б. ясйновськии, 
заступник начальника обласно
го штабу «КП».

І

І.

кий час сержант одержав 
вирушив до лінії фрсГнту.

---------- _____ ________________ ...__

ххг.

В години перепочинку між боями.
II а фото: Д. ОСАНОК (ліворуч), в центрі (лежить) вихованець бригади, лей. 

градець Коля.

КРУТНИ
/Нудності

В. ГАНОЦЬКИИ

ТАЙОЗОО Ю
(Продовження. Початок в газетах за 

18, 20 і 23 січня).
Комісар хотів ще щось сказати, але 

роздумав і різко повернув до штабу. 
Вже з дороги озирнувся і додав:

— Мухін тяжко переживає втрату 
командира. Не залишайте його одного.

-1_1___ '.___ : . . ........... . •____ 1-х___ ■ X - ШМ

Механік-водій сержант Мухін був не
замінною людиною в бригаді. Разом з 
лейтенантом Полковим він часто ходив 
у розвідку, і ніхто краще них не міг ви
конати завдання. Комсомолець доско
нало знав свою машину, умів прослиз
нути під самісіньким носом у фашистів.

Осатюк застав сержанта біля «малят
ка». Механік порався біля ходової час
тини. Лейтенант думав втішити його, 
але сержант підняв очі, і Осатюк зрозу
мів, .що тому краще залишитись наса- 
моті.

Біля нової машини командира роти 
зустрів механік-водій Рябовол. Він за
мінив Івана Макаренкова. Спокійний, 
розсудливий українець із Житомира 
сподобався Осатюку. Його спокійне, 
відкрите лице' з козацькими вусами бу
ло г.о-домашньому теплим, батьків
ським.

— Товаришу лейтенант, машина в пов
ній готовності, — доповів Рябовол.

Прибув зв'язківець із штабу. Коман
дир бригади наказав з'явитись Мухіну. 
«Не інакше, як у розвідку», — подумав 
Дмитро. Він не помилився. Через дея- 

завдання і

Шум мотора поступово віддалявся» 
Ось він і зовсім затих. Слід було чека* 
ти, що зустріч із ворогом відбудеться 
не скоро, як раптом навколишню тиш^ 
розірвали гарматні постріли і стукіт ку
лемета.

— Засада! — стривожено сказав 
хтось із танкістів, які, зібравшись у за
тишку, хвилювались за товариша.

Так, то була засада. Що з екіпажем/ 
як їх справи, що вони будуть робити 
далі? — такі запитання читав командир 
роти на обличчях танкістів, але й сам 
не міг відповісти на них.

По гуркоту гармат, по розривах сна
рядів, мін і гранат, які злились у кано
наду, можна було догадатись, що поє
динок був жорстоким. І раптом все це 
затихло.

«Підбили», — подумав кожний із бій
ців. Це ж передчуття боляче стисло 
серце командира роти. «Чи не занадто 
втрат за один день?» — питав невідомо 
кого Осатюк.

Незабаром стрілянина виникла наба
гато далі і праворуч.

— Живі, — констатував завжди спо
кійний Рябовол.

Коли Мухін зі своїми бойовими дру
зями повернувся назад, його танк не 
можна було впізнати. З бортів «машини 
змело все: на боках десятки слідів від 
ударів снарядів. Мотор працював з пе
ребоями.

Сержант Мухін передбачив ворожу, 
пастку і, вправно маневруючи, зумів 
обійти небезпечне місце. Кілька годин 
танкісти господарювали у фашистсько
му тилу, в коротких сутичках знищили 
ну один десяток гітлерівців, засікли 
багато вогневих точок, а головне — 
розвідали сили і оборонні пункти воро* 
га.

За цю розвідку сержанта Мухіна на* 
городили орденом Леніна.

5.
У штабі бригади готували документи 

для нагород. Лейтенанта Дмитра Оса- 
тюка і старшину Івана Макаренкова 
представили до ордена Червоного Пра
пора. Але нагородні листи швидко по
вернули. На кожному із них стояв роз
гонистий підпис командарма: «Заслуго
вує звання Героя».

Терміново оформили нові документи 
і відіслали в Москву.

(Далі буде).
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Я ВСЕГДА 
НА ПОСТУ

Я с Отчизной знаком 
Не по книгам, друзья, 
Я пешком исходил 
Золотые поля.

Я всегда на посту 
Твой, Отчизна, солдат,

« * .*»

Минулої осені Віктор Баранцев демобілізувався 
з армії. В його зошиті, який пройшов разом з 
воїном всі нелегкі шляхи-дороги, десятки віршів, 
написаних в короткі хвилини привалу, в ті вільні 
хвилини, яких у солдата не так уже й багато.

Після служби Віктор повернувся о стіни педа
гогічного інституту, де навчався раніше. Він про
довжує писати вірші. Деякі із них, написані в 
армії, він пропонує на конкурс «Багнет і сонце».

Искупался в ветрах, 
В буйных россыпях гроз. 
Я Отчизну, как боль, 
В сердце твердо ПрОИССа
Голубые леса,
Рек раздольную ширь
Я на карту судьбы 
Наносить не спешил.
Горы с места сдвигал, 
Рёзал звонкую синь, 
Чтоб она назпала 
Гордо, коротко — сын.

То эанрутит крутыми снегами Метель, 
То заплачут протяжно ветра.
И зима не зима, и апрель не апрель... 
Пламя с треском летит нз костра.
И его язычки на взгрустнувших солдат 
Навевают домашние сны.
Густокудрыс ели неслышно стоят, 
Неизведанной думы ПОЛНЫ. „змятнм»

Без прощального взгляда, без памятных 
слов

Шлв солдаты навстречу ветрам.
Угольин, кап остатки невнденных снов, 
у забытого нами костра.

Виктор БАРАНЦЕВ.Л коль дымом пахнет, 
Коль взорвется закат, —ІВАНІВНІВІСІМНАДЦЯТЬ

— Валя.-1 Цікава людина... По
знайомтесь обов'язково, — гово
рить завуч по виховніи роботі 
А. Я. Розенберг,

Двері рвучко відчинилися. Роз- 
червоиіла, розпашіла, з’явилась на 
порозі білява дівчина. Піднялися 
з нею в піонерську кімнату. Був 
звичайний день, але там панувала 
святкова атмосфера, йшла бесі
да...

— Я сьогодні одержала листз 
з Болгарії...

— А я з Якутії...
— Валентино Іванівно, ще одна 

подяка. Від батьків Віктора Ка
ратаева, — поклала на стіл бла
китний чотирикутник русява дів
чина з великими бантами. — Ми 
виконали наказ помер два Черво- 
нозоряною рейду...

Бризнули радістю сірі очі, за
сяяла білозуба посмішка.

— Валентино Іванівно! — піді
йшов до столу хлопчина. — Я 
прочитав книжку про героя, який 
жив у Кіровоградській області.

— Добре, Михайлнку, — дівоча 
долоня торкнулася вихрастої го
лови.

І згадала, Валя, як затримали на 
вокзалі хлопчину з речами, який тікай 
з' дому. Зібрали шкільні збори. Михай
ло бачив перед собою десятки очей,то 
усміхяено-лукавнх, то докірливих, то 
співчутливих, і під гнм багатооким 
поглядом він так знітився, так втиснув
ся в парту і втяг голову в плечі, що на

передніх партах почали підводитися, 
щоб побачити його їжачок..,

Валя бачила, як важкий жаль стис 
його серце, як з очей скотилися сльози.

— Не журися, Михайлнку... Ну, цс 
треба... — почув хлопчина знайомий 
голос І від здивування підвів голову.

Валя стояла перед ним з таким вн- 
і лядом, ніби її саму оце обговорюва
ли нз зборах. Сумовитими очима ди
вилася на хлопчину.

— Давай, я тобі допоможу... слухай, 
Михайлнку. Як у тебе з математикою?.. 
Поведінка як?,,

Але він не промовив і слова. 
Тільки допитливо глянули хлопча
чі очі; з такою, мабуть, можна го
ворити про все відверто.

Тисячі справ, дрібних і великих, 
чекали на дівчину. Та в повсяк
денних турботах не забула про те, 
заради чого прийшла в дружину. 
А прийшла, щоб вест школярів 
у життя ясним, цікавим шляхом.

Зібрала штаб трудового десанту.
— Командири загонів, одержати зав

дання штабуї
— €’..
Це вирушають н путь юні ракетни

ки. Зібрано декілька сот кілограмів 
металолому. Командир відрапортував 
про результати.

І знову:
— Екіпажу лі гака) До зльоту при

готуватися 1
— Закрити люки!
— Є!..
- Зліт!..
Вирушають в уявлену міжпла

нетну подорож піонери одного із 
загонів.

Перші комсомольські збори... 
Були виступи, суперечки. Але їй

не сподобалось, що виступають 
лише ті, кого зачепили,

На наступні збори комсомоль
ців з’явилось менше, 3 того часу 
не знала спокою: чому так ви
йшло?

Валя встає, підходить до столу. Ді
стає якісь записи. Світлі брівки зійшли
ся на переніссі. «З нудьгою треба по
кінчити, — вирішує иожата, обдумую
чи план роботи, 
ратися разом, 
комсомольцями, 
них».

Підвелася, 
пик — час в

— Візьміть

— іреба частіше збн- 
Об’єднатн 
залучити

піонерів з 
«невнправ-

на годин-глянула 
міськком, 
шефство над будин

ком престарілих, — запропонува
ла інструктор Ніна Жорнова. — 

Повернулася до школи збудже
на. і відразу — в учительську.

— Дали згоду! — гукнула ще 
з порогу. — Ми тепер шефи.

Перший концерт зустріли радіс
ними оплесками. А потім знову — 
концерти, упорядкування подвір’я, 
присадибної ділянки.,,

...Ясноокий червень ювілейного року, 
Найщаслнвішінї день в житті Валенти
ни. Вона одержує атестат і золоту ме
даль.

Прокинулася рано, і як не намага
лась заснути, не змогла. Лежала э 
відкрнтішн очима, наче иа екрані по
ставало перед нею її життя.

Ось вона з коротенькими кісками, 
вперше взявши свій портфель, прямує 
до школи. ось, трохи незграбна, під
стрижена під хлопчиська, командир 
міського штабу червоних слідопитів, 
їде иа святкування 20-річчя з Дня Пе
ремоги в Севастополь, потім — на рес
публіканську параду шкільного комсо
мольського активу. Вже секретар ком
сомольської організації...

Через кілька 
своєму житті, 
галстук. Цього 
дзвоник дзвенів 
вому. Заливався 
немов говорив: 
Валю, до своїх 
вих».

вдруге В червоний ШКІЛЬНИЙ по-особли- дзвіпко,
ДНІВ,

одягла 
ранку

1 якось 
весело,
«А поспішай-но, 
червопогалстуко-

Т. КОВАЛЬОВА.

ЗМАГАЮТЬСЯМАЙБУТНІРОБІТНИКИ

Е| ІДВЕДЕНО підсумки ми- 
нулорічної обласної спар

такіади вихованців училищ 
системи профтехосвіти. Пере
можцями стали спортсмени 
Кіровоградського міського 
профтехучилища № 0.

Цими днями стартувала об
ласна спартакіада нинішньо
го, олімпійського року. До її 
програми входять змагання з 
десяти видів спорту. Перши
ми на старт вийшли борці 
класичного стилю.

Найкраще підготовленими, 
як І торік, виявилися юнаки 
Олександрійського міського

профтехучилища № 8, яких 
тренує Ігор Афанасьєв. Вони 
набрали 01 очко — на 14 очок 
більше, ніж у команди Кіро
воградського міського проф
техучилища ."б 0. Ще па два 
очка менше у борців Знам’ян- 
ського міського профтехучили
ща № 7, які зайняли трете 
місце. Цо — успіх для зна- 
м’янців. Адже торік вони 
були п’ятими.

А ось вихованці Капітавів- 
ського училища здали свої 
позиції. Торік вовн були на 
другому місці, а нині — на 
останньому, десятому.

1 в особистому заліку біль
шість перших місць завоюва
ли олександріііці.

З числа найсильніших уком
плектовано збірну команду 
області, яка виступатиме на 
республіканських змаганнях 
трудрезервівців.

А. МАРЧУКОВ.

ЛИСТУВАННЯ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

МАРИНОЮ“ ЗАСЛУХАЄТЕСЬ
Якщо ви зайшли до за

ли Знам’янського заліз
ничного ресторану під 
час роботи комсомоль
сько - молодіжної зміни 
Світлани Савельєвої, вва
жайте, що вам повезло.

Дівчата - куховарки Ва-. 
ля Матвеева, Галя Мун-

тянова та Валя Лисоко- 
билка ще зранку чароді
яли над смачними стра
вами. Особливо гордять
ся вони власними витво
рами — фірмовими блю
дами.

А молоді офіціантки 
Ніна Промах, Лариса Сте-

цун. та Лариса Степанен
ко швидко і ввічливо вас 
обслужать. Тож і не див
но, що в книзі відгуків 
можна побачити лише га
рячі і щирі подяки.

Дівчата не лише вкла
дають душу в роботу, а 
вміють гарно відпочити 

та й дозвілля своє вико
ристати з найбільшою 
користю. Загг.яньте після 
зміни в червоний куток,

де відпочивають 
дентки - заочниці Світла
на Титова, Валя Нюнько, 
Ніна Промах,
Стецун, Лариса

Лариса
Степа

ненко і інші працівники 
ресторану, і ви заслуха
єтесь «Марічкою», зами- 
лустесь українськ и м 
або молдавським танця
ми.

На честь 50-річчя Ле
нінського комсомо л у

дівчата взяли на себе но
ві соціалістичні зобов’я
зання. Тож хочеться по
бажати їм нових великих 
успіхів.

І. ЧЕХЛЯД, 
м. Знам’янка.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Ша
новний тов. Чехляд. При
єднуємося до Ваших по
бажань комсомольсько- 
молодіжній зміні Світла
ни Савельєвої.

ПВІІЮКмЯк

В Малій Висні закінчились обласні зоилльн. змагання 
в шахів. Першість — за маловискіпцямн.

На аііім к у: один з кращих шахісті» Маловисків- 
ського району Серг їй КАТАНА.

Фото В. ТОПЧІЯ

Відділ веде кандидат 
у майстри спорту 

Е ДУБІВКА.
Під таким девізом редак

ція «Молодого комунара» і 
обласна шахова федерація 
оголошують черговий шахо
вий конкурс.

До конкурсу буде вклю
чено 10 завдань.

Згідно з Єдиною всесоюз
ною спортивною класифіка
цією учасники нашого за
очного змагання, які розв’я
жуть не менше шести зав
дань, зможуть здобути чет
вертий - розряд, а тим, хто 
надішле вірну відповідь на 
8 завдань, буде присвоєно 
третій розряд.

За вірну відповідь на 
кожне завдання нарахову
ватиметься певна кількість

очок. Переможцями 
дуть читачі, які наберуть 
найбільшу кількість очок.

Нз спортивний розряд 
зараховуватимуться лише 
очки за розв’язання задач, 
етюдів і комбінацій.

Читачі, які надішлють 
правильні відповіді па всі 
завдання конкурсу, будуть 
нагороджені подарунками 
та дипломами

Абсолютний переможець 
конкурсу преміюється п’я
тиденною поїздкою на ша
ховий чемпіонат України в 
місто Київ

тіб між Л. Штейном, С. Ре- 
шевським і В. Тортом. Хто 
буде переможцем ЦЬОГО 
матчу?

За правильну відповідь 
нараховується 8 очок.

4. Розв’яжіть епод:

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П'ЯТНИЦЯ, 2(1 січня. Перша 
програма. 10:05 — Телсиовини.

• (М). 10.15 — Телевізійний фільм 
«Вокальний цикл на вірші 
Маяковського». (Кіровоград), 
10.35 — Художній фільм «сини 
людини з кам'яним серцем».
11 серія. (Кіровоград), 18.00 — 
Телевісті. (К). 18.70 — «Піоне- 
рія». (К). 18.50 — «Сини люди
ни з кам’яним серцем». Худож
ній фільм. II серія. (Кірово
град). 20.15 — Естафета новин, 
(лі). 21.00 — Першість Європи 
з фігурного катання на ковза
нах. (Швеція).

Друга програма. 10.15 —
«Здрастуйте, діти». Чудеса при
роди. (М). 10.80 — Кінолекторій 
«Колос». (М). 11.00 — Д. Хо- 
лендро. «Неіцастій віпіадок». 
Телеспектакль. (М), 18.00 —
Молодіжна програма. «Погляд». 
(К). 20.00 — «П. Мирний». До
кументальний фільм. (К).

СУБОТА, 27 січня. Перша пр<»> 
грама, 9.09 — Гімнастика для 
всіх. (М). 9.45 — ґелеповинн. 
(М). іо.оо — «З днем народжен
ня!». Музично-розважальна про
грама. (М). 10.40 — «здоров я». 
Ііауково-пізнавальна програма. 
(М). 11.00 — «джерело». Ч’ольк- 
лорннй клуб. (М). 12.00 — 
лушка». Художній фільм.
Ю.20 — Наші прем’єри. В. Псг- 
дьований. «Хотинські новели». 
111 частина. (К). 17.00 — Пер
шість Європи з швидкісного оі- 
гу на ковзанах. (Норвегія). 18.15

(М). 
«Рік 
20.05 
20.30 
нп».
ропи 
ковзанах, (Швеція).

Друга програма. 11.00 — Кіно- 
програма. (Дніпропетровськ).

«Клуб кіномандрівйиків».
19.15 — Літопис піввіку. 
1952-й». Телефільм. (М).

— Суботній репортаж. (.К).
— «На меридіанах Украї- 
(К). 21.00 — Першість CB
S’фігурного катання на

Індекс 0IJ97.

■С—!■ І І

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 2-45-00, відпо
відального секретаря — 2-45-35, відді
лів — 2-45-36.

БК 00038.

ЗАВДАННЯ № І
1. В якому році і де 

Росії було відкрито перший 
шаховий клуб?

2. Що означає термін 
«вилка»? Наведіть приклад.

За правильні відповіді иа 
1 і 2 запитання нарахову
ється по 2 очка.

3. В лютому цього року 
в Америці відбудеться від- 
бірковин матч за право 
участі в турнірі претендсн-

Q ПОКАЗУЄ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬК
П’ЯТНИЦЯ, 26 січня, 11.00 — 

Кінопрограма. 16.45 — Дніпров
ські новини. 17.00 — «Товариш». 
.Молодіжна програма. 17.40 — 
Фільм для дітей. 18.00 — Теле
візійні вісті. (К). 18.20 —
«Спектр». 19.05 — Концерт друж
би. 20.00 — Естафета новіш. 
(М). 21,00 — Першість Європи з 
фігурного катання. (Швеція).

СУБОТА, 27 січня. 10.30 — Пе
редача «Здоров’я». (М). 11.00 — 
Художній фільм «Каїн XVIII». 
15.00 —. Телевізійна вечірня га
зета. 15.39 — Телевізійний театр 
Дія дітей. «Тигреня Пегрик». 
(М). 16.45 — Фільм для дітей. 
17.00 — Першість Європи з копь- 
кобіжпого спорту. (Норвегія). 
І8.15 — «Клуб ' кіпомандріш”1“ 
кін». (М). 19 13 — Літопис пів
віку. «Рік 1962-й». Гелеві іійний 
фільм. (М). 20.10 — «Бакинські 
бульвари». Телевізійний фільм. 
(М). 20.30 — «На меридіанах 
України». (К). 21.00 — Першість 
Європи з фігурного катання. 
(Швеція).

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировогрвд.

Білі. Кр1і8, сб (2).
Чорні: Краб, Но (2).
Хід чорних. Білі роблять 

нічию. За правильне розв’я
зання нараховується три 
очка.

Останній строк надсилан
ня відповідей — 5 лютого 
1968 року.

У листі* з відповідями на 
завдання № 1 зазначте
своє прізвище, ім’я, по 
батькові, місце роботи і точ
ну адресу.

П’ЯТНИЦЯ,. 20 січня. 1(1.30 
Кінокомедія «Зайчик». 17.00 — 
ФІЛЬМ для дітей. ]7.30 — Акту
альний екран. 18 00 — Телеві
зійні вісті. (К). 18.20 - Кіно«?: 
медія «Зайчик». 19.50 — *М‘8 
Миколаїв радянський». 20.00 ~~ 
Естафета новин. (М). 21.00 -- 
Першість Європи :і фігурного 
катання. (Швеція).

Друкарня імені Г. М. Димитрова обласного управління по пресі, м. Кіровоград, пул. ГлІнки, 2.

СУБОТА, 27 січня. 10.00 — ГІе- 
редачі з Одеси, 15.30 - Телсві' 
зійпий театр для дітей. ♦'Зті1ч1Л- 
ля Петрик». (М). 16.45 — 
хроніка, 17.00 — Першість 
ропи а конькобіжного спорту 
(Норвегія). 18.15 — «Клуб 
.мандрівників». (М). 19.15 — 
тонне піввіку, «рік 1962-й». 
лепізійпнй фільм. (М). 20.1® р 
«Бакинські бульвари». ^с'ІіТл 
аійний фільм. (М). '20.30' — *ПД 
меридіанах України». (Ю- З 
— Першість Європи з фігУР110 
катання, (Швеція)
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