
ПРОЛЕТАРІ ВС?Х КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ! Рік гмдання JUСьогодні
в Києві

СЕРЕДАвідкривається

ЛКСМ

МОНОЛОГ ПАВКИ КОРЧАГИНСЕРЦЕ В ПРАПОРІ

Валерій ГОНЧАРЕНКО.

ЗА ЧИСТЕ

краплею 
океані, 
п прапорі,

Комсомоле, навіки 
Розчинюсь в твоїм 
Заховай моє серце 
У червонім, як обрій ранній. 
Хіба смуток чуття зігріє, 
Коли весь я в яснім полоні? 
На майданах стрімкої мрії 
ВІДКОПНТИЛИ мої коні. 
Через роки, як через гори, 
Комсомоле, прийду до тебе, 
Прихилю в п’ятикутних зорях 
Гордих споминів світле небо. 
Комсомоле, мій друг відвертий 
Хіба сумнівом розтривожусь? 
Ти не зможеш в мені померти,

— Розлучаємось не на .юн
го! _ говорили товаришам 
делегати XXI з’їзду комсо
молу України.

Сьогодні вони взяли участь 
у роботі МОЛОДІЖНОГО фо
руму.

Фото В. КОВПАКА.

Як помер і п в тобі не зможу. 
Нсппокореіінй, світлоокий, 
Соііцсчоліій і іоннії брате... 
А до тебе іти — цс роки 
На долонях весни гортати. 
Неповторний мін. Серце хоче 
У тобі свою кінчить путь. 
/Мрія Леніна — твої очі. 
Слово Леніна — рівний пульс. 
Комсомоле, хан зникну краплею 
В твоїй сонячній круговерті. 
Заховай моє серце в прапорі, 
У червонім вогні безсмертя.

М. СИРОТЮКі 
перший секретар обкому ЛКСМ 

України.

молодими трактористами, елек
триками.

Великий загін дівчат-механізато- 
рів (а їх за останні роки в області 
підготовлено більше 1400) теж 
пішов на тваринницькі ферми.

Якщо говорити вже про механі
заторський всеобуч, то це питання 
теж стало першочерговим в діяль
ності комсомольських організацій 
області.

«Живеш на селі — знай техніку!» — 
під таким девізом розгорнувся рух мо
лоді за оволодіння механізаторськими 
професіями. 1 нині готують себе стати 
трактористами, шоферами, майстрами 
механічного доїння, оволодівають інши
ми технічними спеціальностями 12 508 
молодих сільських трудівників.

Добрі вісті про учасників Ленін- Ц 
ськогс заліку надходять в ці дні з | 
підприємств області. Ставши на 
стоденну ударну Ленінську трудо
ву вахту, молоді робітники дбають 
про високу продуктивність праці, 
економію і бережливість. Напри
клад, комсомольці Заваллівського 
графітного комбінату вже мають 
на своєму рахунку 11 тисяч тонн 
надпланового графіту.

Десятки молодих червонозорів- 
ців ще на початку року виконали 
свою особисту п’ятирічку. Бригада 
різальників металу ковальсько- 
пресового цеху (бригадир Микола 
Скліфус) щомісяця майже вдвічі 
перевиконує планові завдання. Та
кі ж висоти долають електрозва- 
рювальники бригади Віктора Не
допале та токарі бригади Валенти
ни Братчик. Тисячі тонн надплано
вого вугілля у комсомольців Бан- 
дурівського вуглерозрізу м. Олек
сандрії. В рахунок наступного року 
працюють молоді робітники Кіро
воградського ремзаводу «Укрсіль- 
госптехніка».

Серед стотисячного загону ком
сомольців Кіровоградщини в пер
ших шеренгах молодих звитяжців 
йдуть до Ленінського ювілею і сьо
годнішні делегати XXI зїзду 
ЛКСМУ — представники від нашої 
комсомольської організації. Це—- 
помічник машиніста екскаватора 
Балахівського вуглерозрізу Воло
димир Жуган, токар з Кіровоград
ського заводу тракторних гідроаг
регатів Люба Дяченко, помічник 
машиніста електровоза Знам'ян- 
ського локомотивного депо Мико
ла Тимофєєв, доярка колгоспу 
«Шлях до комунізму» Новоархан- 
гельського району Ніна Бершад- 
ська, трактористка колгоспу імені 
Свердлова Бобринецького району 
Валентина Телих та інші їх ровес
ники. Це молоді люди, які мають 
найпрекрасніші грані характеру 
нашого сучасника, характеру а 
найвищою пробою трудового і ду
ховного гарту.

к делегати 
комсолюльських 

З'ЇЗДІВ

«Нема нічого більш величнішого 
і благороднішого, ніж наслідувати 
Леніна, самовіддано боротись за 
справу, якій він присвятив своє 
життя», — підкреслюється в По
станові ЦК КПРС «Про підготовку 
до 100-річчя з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна».

І вся діяльність нашої Спілки, 
яка носить Ім’я великого вождя, на 
всіх етапах її розвитку була підпо
рядкована цьому великому зав
данню. Комсомол вважає за висо
ку честь звіряти свій крок по 
Іллічу.

Про свою звитяжну дорогу, діла 
і помисли, з якими ми наближає
мось до сторіччя з дня народжен
ня В. І. Леніна, молодь республіки 
рапортуватиме XXI з’їзду комсо
молу України, який відкривається 
сьогодні в Києві,

Стотисячний загін КОМСОМОЛІ! 
Кіровоградщини теж вписав у цей 
рапорт свої помітні рядки.

Включившись у Всесоюзний Ле
нінський залік, юнаки та дівчата 
області з великим ентузіазмом 
взялися за вивчення праць В. І. Ле
ніна. І нині більшість з них успіш
но склали теоретичну частину за
ліку. В 560 комсомольських орга
нізаціях ось уже кілька місяців 
тривають ленінські читання. їх те
матика — лекції і бесіди про Лені
на, його соратників, сім’ю Ульяно- 
вих, про кращі підприємства і кол
госпи, що носять ім’я вождя. Вели
ку допомогу в проведенні заліку 
подали комсомольським активіс
там ленінські музеї, зали та кімна
ти, яких в області нараховується 
більше 320.

Ленінський залік сприяв підви
щенню і трудової активності ком
сомольців. 87 комсомольсько-мо
лодіжних колективів тракторних 
бригад, 197 механізованих ланок 
вирушили в похід за високу куль
туру землеробства.

Заспівувачами в цій справі стали 
молоді хлібороби бригади Василя 
Моторного з колгоспу «Зоря ко
мунізму» Новоархангельського ра
йону. В минулому році вони зібра
ли на кожному гектарі по 42,5

НЕБО
Гриста сорок комсомольців 

і молодих комуністів Олек
сандрійського електромеха
нічного заводу взяли участі, 
у суботнику, присвяченому 

4 героїчному В’єтнаму.
Добре попрацювали ком

сомольці апаратного цеху і 
дільниці пробних конструк
цій. В цей день вони вигото
вили 160 слсктроблоків і за
робили Ю4 карбованці. Всьо* 
го по заводу юнаки і дівчата 
випустили продукції на 716 
карбованців. Ці гроші будуть 
переведені у ф'онд солідар
ності з В’єтнамом, що бо
реться проти американських 

к агрееррів.

центнера пшениці, 76 центнерів 
кукурудзи, 428 центнерів цукрових 
буряків. Наслідуючи почин цих ен
тузіастів, десятки хліборобських 
колективів домоглись значних ус
піхів у своїй праці. Двохсотпудові 
врожаї виростили торік молоді ме
ханізатори Маловисківського, Уль
яновського, Новоукраїнського, Гай- 
воронського та інших районів. На 
честь 50-річчя комсомолу України 
кращому молодіжному колективу 
механізаторів було вручено приз 
нашого знатного земляка двічі 
Героя Соціалістичної Праці О. В. 
Гіталова. Його володарем стала 
бригада з колгоспу «Дружба» Но
воукраїнського району. А тепер 
він уже в комсомольців артілі іме
ні Ульянова Ульяновського ра
йону.

За високу продуктивність мо
лочно-товарних ферм нині борю
ться 92 колективи молодих тварин
ників. Торік переможцем □ пе- 
ред’ювілейному змаганні стала 
комсомольсько-молодіжна молоч
но-товарна ферма з артілі «Мир» 
Гайворонського району. Вона була 
нагороджена пам’ятним вимпелом 
ЦК ЛКСМ України, занесена до 
Книги пошани республіканської 
комсомольської організації. В чис
лі кращих була і бригада молодих 
тваринників з колгоспу імені Лені
на Новгородківського району 
(групкомсорг Галина Лелиця). За 
рік тут на кожну корову надоєно 
по 3311 кілограмів молока.

Нині комсомольці Ульяновсько
го району на всю область кинули 
клич — вважати своєю турботою 
якнайкраще доглянути молодняк 
сільськогосподарських тварин. Тва
ринники артілі «Росія» домоглися 
кілограмового приросту живої ва
ги телят щодоби, а дівчата з арті
лі імені Горького, доглядаючи по
росят, приріст їх ваги довели до 
600 грамів.

Заклик ульяновців одними з пер
ших підхопили новгородківці та 
новоархангельці. Наприклад, в Но- 
воархангельському районі з ком
сомольськими путівками прийшли 
на ферми 58 комсомольців. Пе
реймаючи досвід тваринників Зна- 
м’янського району, тут теж широ
ко впроваджують машинне доїння 
корів. Торік майстрами машинного 
доїння стали ще 17 юнаків та дів
чат, поповнились колективи ферм

ОБКОМУ ЛКСМУ
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Бути чесною 1 правдивою, 
добре вчитися. оволодівати 
безсмертним марксистсько-ленін
ським, вченням і брати активну 
участь у громадському житті — 
такий девіз учениці 9-го класу 
Долинської середньої школи 
№ 1 Зої Потапоиої. 1 комсомол
ка вірна своєму девізу. Вона —• 
комсорг класу, член шкільного 
комітету, відмінниця навчання. 
Зон — наймолодша серед деле
гатів, які представляють комсо
мол КІррвоградіцини па XXI 
ь-’їзлі ЛКСМ України.

Фото Ю. ЛІВАШНИКОІГА.

КОМСОЛЮЛЬСЬКІІХ
З'ЇЗДІВ

□> А ЛИТЕ сонцем, світить біли- 
*-*ми будинками село Комишу- 

вате. Батьківщина двічі Героя 
Соціалістичної Праці, депутата 
Верховної Ради СРСР, делегата 
Третього Всесоюзного з’їзду кол
госпників Олександра Васильови
ча Гіталова зустрічає гостей — 
бригадирів комсомольсько-моло
діжних тракторних бригад. Вони 
зібралися а колгоспі імені XX 
з'їзду КПРС, щоб повести раду 
перед великим наступом — пе
ріодом весняно-польових робіт.

Увечері — механізаторський «вогник», 
а поки що гості знайомляться з се
лом, Подивитись тут є шо: сучасні 
магазини, тротуари, типові будинки. 
Лише цього року колгосп витратить 
на будівництво житла 100 тисяч кар
бованці», а в недалекому майбутньо
му цифра ця сягне до 5.5 мільйона.
Заплановано в селі будівництво кон

сервного заводу, незабаром виростуть- 
14 двоповерхових та чотири чотирипо
верхових будинки. У своїй розповіді 
на «вогнику» голова колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС В. К. Полозків на
малював картину села міського типу, 
яким станс Комишуватв в найближчі 
3—5 років.

Присутні чекали слова їх старшого 
колеги, досвідченого механізатора, 
бригадира тракторної бригади колгос
пу імені XX з’їзду КПРС Олександра 
Васильовича Гіталова. Він згадує ті 
часи, коли 18 бідняцьких господарств 
збилися до артілі, щоб спільно йти 
до загального щастя. Кілька коней, 
борін та іншого реманенту — ось і

В, С. Андріяшу другий секретар об
кому комсомолу М. Г. Гайдамака 
відмітив, що з року з рік зрос
тає кількість послідовників про
славленого механізатора, що ко
жен молодий тракторист, ком
байнер ваажає для себе за висо
ку честь бути учнем О. В. Гіта- 
лова.

Нагороджені колишні комсомольці 
тепло дякували за честь і увагу. Нав
коло немов посвітлішало, коли в за
лі залунали дзвінкі голоси юаих ама
торів, учасників агіткультбрнга.тя Но- 
воукраТнського районного Будинку 
культури Лариси Сннарснко. Люби 
Вербиної, сестер Люди та Алли Мо- 
нахових, Юлі Талмази, Ельзірн Си- 
пнциноі та їх товаришів і подруг.

Наступного дня гості побували 
на тракторній бригаді прослав-

«Сільгосптехніки» 8. І. Радченко, Ті 
делегат III Всесоюзного з’їзду 
колгоспників, голова правління
колгоспу імені фрунзе Новоук- 
раїнського району І. Н. Кондра-
тьєв, інші товариші.

Учасники наради з велики/л 
інтересом ознайомилися з лис
том бригади О. В. Гіталова, опуб
лікованим в газетах, в якому 
вона закликає добитися, щоб у 
ювілейному році не було жодної 
відстаючої бригади, ферми, це
ху, дільниці, зміни.

На закінчення переможцеві со
ціалістичного змагання серед 
комсомольсько-молодіжних трак
торних бригад минулого року, 
тракторній бригаді колгоспу іме-

СЕМІНАР-НАРАДА БРИГАДИРІВ КОМСОМОЛЬ
СЬКО-МОЛОДІЖНИХ ТРАКТОРНИХ БРИГАД В 
ОРДЕНА ЛЕНІНА КОЛГОСПІ ІМЕНІ XX З’ЇЗДУ 
КПРС НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ.

ПРОЛЬОТИ ДО НЕБА
Майже готові кімнати випускає Світловодський 

завод будівельних конструкцій. А попит на них, 
як відомо, чималий. Тому все більше панелей 
вирушає з воріт підприємства, тісно стає на його 
виробничих площах.

Бригада імені 50-річчя ВЛКСЛ\ яку очолює 
член /ліськкому ЛКСМУ, секретар комсомоль
ської організації Володимир Семенов, довела 
денний виробіток до 200 процентів. Дружний 
колектив склався в бригаді. Не дивно, що ви
робничі рекорди по заводу належать саме їй.

Партійне бюро неодноразово вручало пере
хідні мандати комсомольцям за досягнуті показ
ники в змаганні на звання кращого робітника по 
професії. Такої честі удостоїлися Галина Яйчул, 
Ніна Зароаська, Єфросинія Безчоровайна, По
творному підходять до своєї роботи їх товариші 
токарі Валерій Ковальчук, Іван Лук’яненко, Ніна 
Онищенко та інші.

Неоднакова робота, різні спеціальності... Та 
єднає хлопців і дівчат заводу потяг до знань. 
Це характерна риса в житті заводської молоді. 
Адже без міцних технічних знань сьогодні не 
можна грамотно вирішувати виробничі пробле
ми, добиватись високої продуктивності праці.

Зараз 43 молодих виробничники вчаться заоч
но у вищих учбових закладах. 25 — в технікумах. 
Через кілька років це буде загін спеціалістів. І 
формується він на заводі.

Живуть хлопці й дівчата з залізобетонного не 
тільки працею і навчанням. Комітет комсомолу" 
періодично організовує вечори відпочинку, зуст
річі з ветеранами війни і праці, Більшість з них 

активні учасники художньої самодіяльності.
М. ДЕЛЕТИНСЬКНИ.

№. Світлоаодськ.

все багатство артілі. А нині колгосп 
має 34 трактори, 11 комбайнів, 86 
автомашин, вільні кошти колгоспу 
сягають 1 мільйона карбованців.

— Ростуть господарства, — 
сказав Олександр Васильович, —- 
і наше, і інші. Зараз колгосп має 
50 механізаторів. Ми можемо 
різко підвищити продуктивність 
праці не лише з польових робо
тах, в й у тваринництві.

Механізатори колгоспу взяли 
на себе турботу про будівницт
во, зрошувальні землі, тварин
ницькі ферми. Третій Всесоюз
ний з'їзд колгоспників виробив 
програму, яку ми в змозі вико
нати і яку ми виконаємо, — закін
чив свій виступ Олександр Васи
льович Гіталов.

■ Про економію, бережливість 
говорив бригадир тракторно? 
бригади колгоспу імені Димит- 
рова Вільшанського району Во
лодимир Яковлєв.

Вручаючи високі комсомоль
ські нагороди, значки «Золотий 
колос» О. В. Гіталову та брига
диру тракторної бригади колгоспу 
«Росія» Новоукраїнського району

явного механізатора. Олександр 
Васильович показав чіткі ряди 
тракторів, сівалок, інших агрега
тів, які хоч зараз готові а поле. 
Особливо наголошував О. В. Гі- 
талоа на зберіганні та викорис
танні техніки.

— Весь ремонт робимо иа місці, — 
сказав пін.

В бригаді О. В. Гіталова велика 
увага приділяється розстановці та 
навчанню механізаторських кадрів. 
Всі механізатори в бригаді лоанині 
мати класність не нижче другого. 
При такому стані можна підмінити 
будь-якого механізатора на випадок 
відпустки, леїше організувати Двоз
мінну роботу на тракторах.

— Бригадам потрібні свої майстер
ні, — наголошував Олександр Васи
льович. — Це зекономить час на 
дрібний ремонт техніки.

На нараді-семінарі йшов жва
вий обмін думками щодо вико
ристання тракторного парку, по
ліпшення режиму економії на 
всіх дільницях сільськогоспо
дарського виробництва. Зокрема 
тут виступили заступник началь
ника обласного управління сіль
ського господарства по механіза
ції І. М. Гречиха, заступник го
лови обласного об'єднання

ні Ульянова Ульяновського райо
ну О. В. Гіталоа вручив перехід
ний приз його імені. Приз одер
жує групкомсорг тракторної 
бригади Віктор Продаичум.

За досягнуті успіхи перехідний 
прапор Толбухінського окружко
му комсомолу Болгарської На
родної Республіки вручається 
комсомольсько-молодіжній трак
торній бригаді колгоспу «Друж
ба» Новоукраїнського району.

На згадку про відвідини брига
дирами тракторних бригад услав
леного механізатора присутні 
дарують О. 8. Гіталову портрет 
В. І. Леніна.

Олександр Васильович вручив 
юним механізаторам цінні пода
рунки.

Учасники семінару послали ві
тальну телеграму на ім’я Прези
дії XXI з'їзду Ленінського ком
сомолу України, обговорили 
підтримали заклик гіталовців ви
рушити в похід за економію і 
бережливість на кожному робо
чому місці, за зберігання та -умі
ле використання техніки.

На ф от о: Ö, В. ГІТАЛОВ серед бригадирів комсомольсько-молодіжних тракторних брига?
Фото В. КОВПАКА,’

„Я легко жити не вмію“
Розповідаємо про делегата 
XXI з'їзду комсомолу України

[| Е. МАБУТЬ-, нелегко?
А Люда зупинилася на піасло- 
пі і здивовано глянула на ме
ле: мовляв, що цей чоловік 
розуміє під словами «лето» і 
«важко»?

А потім виклала коротко своє 
життєве кредо. Легко, коли 
подобається робота, поруч пір- 
и] друзі, коли успішно скіїа-

депо екзамен чи залік, коли 
виконано важке завдання, ко
ли тебе іюпажають і цінують 
твою працю. Важко, коли 
зустрічаєш погану людину, ко
ли пезаслужсно образять, коли 
твій труд здається дріб’язко
вим, нічого пе вартим для за
гальної справи.

Щодо цього Люда Д у шипа 
має свою категоричну думку, 
Звичайно, у директора фабри
ки чи головного інженера ро
боти і обов’язків набагато 
більше, але чи значить це, що 
від рядового робітника мало 
залежить у виробничому про
цесі?

Прикладів навести можна 
безліч. Скажімо, конвейєр. 
Хтось з робітниць затримує ту 
чи іншу операцію — затримує
ться пошиття всієї «одиниці», 
затримується випуск загальної 
кількості одягу.

Після закінчення середньої 
школи Люда Душина працю
вала па Кіровоградській фаб
риці лекальницею. І не рік, 
не дна, а всі вісім. Так от, од

на помилка лекальниці може 
коштувати фабриці сотні і ти
сячі карбованців.

Щоб читачеві стала яснішою 
та робота, яку виконувала Лю
да всі ні роки, мусимо пояс
нити, що лекальниця заготов
ляє лекала, по яких потім ви
різаються заготовки для по
шиття одягу, і ось, скажімо, 
помилилась би Люда на якийсь 
сантиметр, і в тисячах екземп
лярів це вилилося б у сотні 
метрів дорогої тканини.

Люда — дівчина жвава, еру- 
дована, товармськз. З-за світ
лих окулярів уважно і весело 
поблискують очі кольору вес
няного неба. Таку неважко 
уявити за мольбертом, роялем, 
за кафедрою, о школі серед 
учнів. Та, мабуть, і уявляти не 
треба, бо Люда справді всім 
цим займається.

Підшефні, школярі інтернату 
М 2, вважають Людмилу Пав
лівну своєю вчителькою, вожа
тою, товаришем, з яким мож
на поділитися иайзаповітні- 
шим. Жоден вечір на швейній 
фабриці не проходить без уч-

нів, Люда порадить і яку піс
ню заспівати, і танець потан
цювати, як оформити Ленін
ську кімнату. 1 все виходить 
до ладу, зі смаком.

Ми говорили, що Люда ви
конувала роботу лекальниці. 
Так, виконувала, бо зараз во
на вже закінчила заочно Ки
ївський технологічний інститут 
легкої промисловості і працює 
інженером-технологом в екс
периментальному цеху швейної 
фабрики.

— Вам до Людмили Павлів
ни? — запитали дівчата і від
разу ж: — Людочко!

Це приємно вразило, бо вже 
відомо було, що Люда — ін
женер, а значить І начальник 
для всіх цих яснооких дівчат.

Люда не ображається на та
ке «панібратство». Вона, за 
її виразом, виросла на фабри
ці, плече в плече працювала з 
цими дівчатами, всі довгі роки 
разом з ними вирішувала ком
сомольські справа.

— Чомусь так виходило, що 
псе своє свідоме життя я була 
на комсомольській роботі, —

просто розповідає дівчина. — І 
в школі, і пк прийшла на 
фабрику.
rJ ДАЄТЬСЯ, і мало знали її 

подруги, а обрали членом 
цехового бюро.

Мало знали... А чи багато 
треба, щоб взнати справжню 
людяну? Принципове заува
ження подрузі, щира допомо
га тому, хто її потребує, 
участь в громадському житті 
цеху, вміння поговорити з мо
лоддю — і перед колективом 
вимальовується духовний порте 
per людини. Все це. у Люди є, 
і все це дивно стабільне.

— Людочко! — ласкаво звер
таються до інженера і робітни
ці. і лаборантки, і колеги.

Люда не ображається. Вона, 
як кажуть дівчата, «своя» і 
не «несеться», що одержала 
диплом інженера, Може, тому 
більш охоче вози звертаються 
за порадами саме до неї.

Виставка моделей верх
нього жіночого одягу в столи
ці Радянської України — Киє
ві. Біля стендів кіровоградців—> 
гурт чоловіків, жінок. Йде жва
ве обговорення кіровоград
ських мод, техніки виконання 
замовлень. Більше ста моде
лей виставили кірової радці, і 
жодній з них жюрі не висуди
ло менше 37 балів при сор'ока- 
оальній системі.

А після виставки замовлен
ня на кіровоградські моделі 
прийшли з Харкова. Сум, Дні
пропетровська, інших великих 
міст республіки. Про це з гор
дістю розповідає Люда, бо чи
мала частка праці вкладена у

це і нею, інженером-техноло
гом експериментального цеху.

Ось хоч би і модель Л 842, 
Скільки праці вкладено в аеї, 
скільки думок передумано і 
при виготовленні експеримен* 
тальної партії, ] навіть тоді, 
коли модель (елегантне жіноче 
киппТо”ерех°Днть до рук по
купців. Дивлячись у Місті на 
витвір своєї і колег фантазії, 
Люда задоволена: дівчата і 
жінки стали красивішими, на
ряднішими.

— Майбутнє за цією модел
ей “ с?азала Люда, - зви- 
іанно, з деякими варіаціями.

цяии варіаціями і 
думають зараз і конструктори, 
‘іе^ноло?.1’ ЗВИЧайто’ інже-

~ все це, мабуть, нелегко?
Малося на увазі шестирічне 

навчання, виконання і пепе- 
тянкНаННЯ внр°бннчнх зав- 
/ Чюп-> К0МС05’0ЛІ>ська робота

ЛУ) І ще безліч обов’язків по- 
1»Ымр"£ "а “"“"“.іьського

* > ”ґ ПОТР’бно Яі*ГН «лег- 
“2*? Мабуть. ні. В Цьому пе
реконує ге задоволення жит
тям, яке відчувається в кож- 
™и™г°РУ*УхУларпяці комупіс- 
™*іноі праці, комсомольської 
та ЧчГТп іиасенера, делега- 
X»-- 4 п Тзду ®в**сомолу Ук
раїни Люди Душнної.

В ШАРІВ.
м. Кіровоград,

d
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В 1966 Р. XXI знам’янська міська пар
тійна конференція, виконуючи рі

шення грудневого (1965 р.) Пленуму 
ЦК КПРС, схвалила заходи по концент
рації і спеціалізації галузей колгоспно
го виробництва, по комплексній меха
нізації тваринництва. Рішення конфе
ренції стали програмою дій комсомо
ли району, Чотири роки, що минули 
зід попереднього XX з’їзду ЛКСМ Ук
раїни, були роками напруженої роботи 
по залученню молоді до механізації 
тваринницьких ферм.

Почалась ця робота з того. шо міський 
комітет ЛКСМУ закликав комсомольські ор
ганізації промислових підприємств і колгос
пів направити кращих, наноільш підготовле
них спеціалістів для монтажу механізмів на 
фермах. Ідея «промислового перевороту» в 
тваринництві захопила сотні юнаків і дівчат 
Адже не секрет, що «внормований робочий 
день, відсутність механізмів па фермах не
сприятливо позначались на приплив молоді 
в сферу і зарини ицтва. Навіть підвищення
оплати праці, поліпшення культурно-побу
тових умов, які Проводились В наших кол
госпах. не могли в повній мірі сприяти за
кріпленню Молоді на селі. Відбувалось це 
тому, що молодь, закінчивши середню 

^^ійлу. не завжди могла застосувати свої 
л.-лШНЯ в колгоспному виробництві, особли
во в тваринництві.

Спорудження нових молочно-товар
них ферм з високим рівнем механіза- 
заціі стало ударною справою молоді 
району. Дванадцять колгоспних ферм 
були оголошені ударними комсомоль
ськими будовами. По ініціативі місь
кого комітету комсомолу були створе
ні комсомольсько-молодіжні бригади 
монтажників. Через відсутність окре
мих вузлів комсомольцям часто дово
дилось самим виготовляти недостаючі 
деталі.

Заспівувачем оволодіння технікою 
стала молодь, тому що • молоді власти
вий потяг до всього нового. Комітети 
комсомолу звернулись до юнаків і 
дівчат з закликом іти в тваринництво, 
в короткі строки оволодіти технологі
єю машинного доїння. В школах райо
ну відбулись відкриті комсомольські 

І збори з участю керівників колгоспів, 

спеціалістів сільського господарства, 
ветеранів праці. На цих зборах йшла 
відверта розмова про вибір майбут
ньо, професії. Комсомольці-старшо- 
класники були запрошені на ферми. 
Нова техніка, високий рівень культури 
• естетики виробництва справили не 
них велике враження. Познайомившись 
з особливостями виробництва безпосе
редньо на фермах, придивившись до 
роботи кращих майстрів машинного 
доїння, вони охоче погоджувалися пра
цювати на фермах.

ВІД З’ЇЗДУ до З’ЇЗДУ чяяяЕмвЕвкямамммммнжммі

Головна лінія
Але разом з тим дівчат зовсім не захоплю

вала перспектива працювати за принципом 
«куди пошлють». «Безпаспортне» становище 
професії доярки викликало недовірливе 
ставлений у дівчат, які вибирали своє місце 
в житті. Тому були організовані річні курси 
майстрів машинного доїння при Знам’ян- 
ському сільськогосподарському технікумі, де 
дівчата отримують спеціальність і, в залеж
ності від результатів випускник екзаменів, 
посвідчення майстрів машинного доїння і, 
П і НІ класу. Випускні екзамени проводять
ся в урочистій обстановці, з участю пред
ставників міськкому партії і міськкому ком
сомолу.

Механізація полегшила працю доя
рок. Але тривалість робочого дня за
лишалась такою, як і була. Ця обста
вина також гальмувала приплив моло
ді на ферми. Тому почався пошук но
вих форм організації праці. В усіх 
колгоспах пошуки велись різними 
шляхами. Але з кінцевому результаті 
зупинились на двозмінній роботі.

Почин був зроблений молоддю кол
госпу «Правда». На комсомольських 
зборах молоді доярки запропонували 
організувати на комсомольсько-моло

„Молодий комунар“

діжній фермі роботу по-новому, Ініціа
тиву комсомольсько-молодіжного ко
лективу колгоспу «Правда» підтримали 
молоді доярки району. Зараз на всіх 
молочно-товарних фермах майстри 
машинного доїння працюють у дві 
зміни.

Впровадження двозмінної роботи і комп
лексної механізації докорінно змінює харак
тер праці на фермах і ставлення до цієї 
праці. Зараз замість звичних слів: «Ліон 
група корів», «Іду на цілий день», можна 
почути: «Наша група», «Йду па зміну».

Праця доярки набула риси праці 
індустріального робітника. З’явились 

нові професії: оператор, слюсар-налад- 
чик, майстер машинного доїння. Підви
щилась продуктивність праці. Якщо 
в 1964 році до впровадження механіза
ції тваринництво в районі було збитко
вим, то зараз ця галузь стала рента
бельною. Знизилась собівартість тва
ринницької продукції, зменшились за
трати праці: в 1965 році на догляд за 
однією коровою затрачалось 618 го
дин, а в 1969 році — 262 години.

Слід відзначити і інші не менш важ
ливі переваги механізованої праці і 
двозмінної роботи на фермах.

Вільний час, якого при двозмінні стало 
значно більше, наші дівчата використову
ють для підвищення загальноосвітнього рів- 
ия. Наприклад, з- дев’яти членів комсомоль
сько-молодіжної групи па фермі колгоспу 
імені Дзержинського всі мають середню ос
віту, четверо дівчат навчається заочно в 
Олександрійському зооветтехнікумі, інїиі -“ 
я гуртку комсомольської політосвіти.

Зросли можливості і для культурного рос
ту, занять спортом, туризмом. Серед тва
ринників району — 223 учасника художньої 
самодіяльності, 59 спортсменів-розрядників.

Комсомольці і молодь колгоспів діяли

8 crop.

активну участь у республіканському огляді- 
конкурсі культури 1 естетики на тварин
ницьких фермах. Своїми руками вони об
ладнали кімнати, будинки тваринників. Те
пер у кожному будинку тваринника с теле
візор, радіола, бібліотека, душова, кімната 
відпочинку. Культура і естетика на кожній 
фермі — зараз головна турбота молодих 
сердець.

Механізація- впровадження двозмін
ної роботи підняли значення і автори
тет професії доярки, привабили на 
ферми молодь. Зараз із загальної 
кількості майстрів машинного доїння 
більше половини — віком до ЗО років. 
За останні роки збільшився комсо
мольський прошарок серед тварин
ників. Молоді трудівники ферм заслу
жили авторитет і загальну повагу сво
єю активною участю в праці і громад
ському житті.

Особливо зросла їх активність в пе- 
ред'ювілейному ленінському році.

Десять комсомольсько-молодіжних колек
тивів доярок надоїли в іетвертому році п’я
тирічки понад план більше 250 тисяч кіло
грамів молока. Групкомсорг молочно-товар
ної ферми колгоспу Імені Дзержинського 
двадцятирічна Людмила Крнворучко на рес
публіканському конкурсі майстрів машинно
го доїння стала чемпіонкою України. Вив
чати її досвід приїздять доярки з Інших 
районів і областей. Серед молодих доярок «• 
32 депутати місцевих Рад, 35 членів коміте
тів комсомолу, ґрупкомсоргу молочно-говар- 
ної ферми колгоспу імені XX з’їзду КПРС 
Ніні Волошнній було виявлене високо до
вір’я представляти тваринників району на 
III Всесоюзному з’їзду колгоспників, А мо
лодий зоотехнік колгоспу «Правда» Євгенія 
Шхшлан обрана делегатом на XVI з’їзд 
влкем.

Зараз, в дні роботи XXI з’їзду 
ЛКСМУ молоді тваринники несуть сто
денну Ленінську вахту. Своїми праце
любними, невтомними руками впису
ють вони нові рядки в літопис славних 
справ і звершень комсомоли нашого 
району.

А. РАГУЛІН, 
перший секретар Знам’янського 
міськкому комсомолу, делегат 
XXI з’їзду ЛКСМУ/

ДРУГИЙ рік я комсор
гом школи. Строк це, 

звичайно, дуже маленький. 
Але десять років навчан
ня, участь а громадській 
роботі дають мені право 
на узагальнення. Тому я 
впевнено говорю, що ще 
*^жм’ятаю такого заходу, 
який би проходив настіль
ки масово, активно, ціка
во. І в той же час мав такі 
позитивні наслідки в успіш.

мпсне не називаю їх прізвищ), 
яких абсолютно не цікавило 
навчання. «А як же вони скла, 
датимуть Ленінський залік? — 
гнітила кожного думка. — 
Адже в Положенні ясно сказа
но, що добра успішність з усіх 
предметів—найголовніша оцін
ка учня в Ленінському заліку».

На цих зборах кожний го
ворив. що думав.

Я не можу сказати, іцо за
раз пі хлопці стали невпізнан
ними, але уже змінилися в 
кращий бік.

А коли наш клас нещодавно 
складав останній етап заліку, 
навколо питання «Яким пови-

--------------------------------- ЙДЕ ЛЕНІНСЬКИЙ залік

ОЦІНИ СЕБЕ JAM
яостї, дисципліні, громад
сько-корисній роботі. Маю 
на увазі Ленінський залік.

На всіх етапах складан
ня заліку проходило у 
фоомі задушевної, відвер
тої розмови про те, як хто 
розуміє ту чи іншу ленін
ську тезу, як ми на ділі 
виконуємо заповіти Ілліча.

Ми зрозуміли, що старанно 
виконаний конспект — Ще не 
все. Треба проаналізувати са
мого себе, свої вчинки.

Чи. в своєму 10-А, наприк
лад дровсли так звану класну 
годину «Поговоримо про себе». 
Що це були за збори!

Справа п тому, іцо в нашо
му класі були два учні (нав-

нен бути будівник комунізму», 
розгорілась прямо-таки спраж- 
ня дискусія.

Здавалося б, над чим спере
чатись? На це питання, мов
ляв, можна відповісти загаль
ною фразою:

— Будівником комунізму 
можна вважати кожну чесну 
людину, яка добросовісно ви
конує свої обов’язки.

Але не тут-то було.
— Хіба можна вважати бу

дівником комунізму людину, 
яка (хоч і виконує норми ви
робітку) непристойно веде 
себе в сім’ї, товаристві?! — 
виступає Таня Червова.

— А загальний розвиток лю
дини. її культура — хіба пе 
не «кості будівника комуніз
му? — втручається Людмила 
Шпильова.

МІСТ Дружби через Дунай перекинувся 
довгим перевеслом, під яким буру

нились хвилі, набігаючи одна на одну. Ва
гон розгойдувавсь, як човен. В купе було 
тісно і гамірно. Настрій, як світлий струм, 
передавався кожному з нас. Ми, молодіж
на делегація від Кіровоградської області, 
їхали до болгарських друзів на перше 
спільне засідання міжнародного клубу 
молодих механізаторів, який було ство
рено торік за спеціальним рішенням 
Толбухінського окружкому ДКСМ і Кіро
воградського обкому ЛКСМУ.

На станції міста Русе перон перетворився на 
своєрідний причал дружби, де привітання змі
нювались піснями, а незнання мови з успіхом 
замінювали щирі усмішки.

Секретар окружкому по пропаганді Сашко 
Друмєв зустрів нас, як давніх і дорогих дру
зів. Потім гостинні господарі показали нам 

і євое чудове старовинне місто. Щоправда, зараз 
І воно має цілком сучасний вигляд. І нам важ

ко було повірити, що мешканці міста Русе ко
лись дуже терпіли від злигоднів, неуцтва і без
прав'я.

За деясть днів перебування в Болгарії, наше 
«5$» намотало не одну тисячу кілометрів по 
'^’гЯ'-ких дорогах Толбухінського округу.

враження від поїздок схоже па сонячну па
літру. Особливо запам’ятався двобій першо
класників в Толбухінській школі, на якому ми 
®ухи присутні. Двобій цей нагадує змагання 
загонів КВВ.

В просторому залі сидять два класи. Почср- 
1 я»!? В1-тповідають на запитання: «В якому році
І родіізся в. І. Ленін? Иа якій річці знаходи

Багато було виступаючих. Не 
втримався один із тих, кого мн 
розбирали на зборах.

— Я ще вважаю будівником 
комунізму людину, яка вчасно 
визнає свої помилки і надалі 
їх не повторює, — сказав він.

Ці слова було сказано на
стільки щиро і з якимсь внут
рішнім болем, що кожен від
чув: це — самовизнання.

Я навела приклад лише з 
нашого хласу. А їх можна бу
ло б навести більше. Адже в 
Ленінському заліку у нас взя
ло участь 210 старшокласників.

Хотілося б ще сказати, 
що в школі подвоїлась 
кількість відмінних оцінок 
із суспільних наук, бо Ле
нінський залік наба.-ато по
глибив знання.

Наприклад, у дев'ятому кла
сі відповідь на тему: «Перші 
комуністичні суботннки» мож
на слухати цілий урок. Хоч в 
підручнику про це сказано 
буквально декілька слів.

А пояснюється це просто. 
Передостанній етап заліку де
в’ятикласники склали по пра
ці Леніна «Велений почин».

Ленінський залік позна
чився не лише на успішнос
ті. Він надихнув наших уч
нів на активну і масову 
участь в суботниках. На 
кожному з них була сто
процентна явка. Цим і по
яснюється, що річний план 
по збиранню металолому і 
макулатури ми вже давно 
перевиконали.

Ю ВОРОБЙОВА, 
секретар комітету ком
сомолу СШ № II.
м. Кіровоград.

ться його рідне місто? Де він навчався?»
На всі запитання учні відповідали чітко й 

вірно.
Не менш цікавим був вечір па прийомі у го

лови окружкому болгаро-радянської дружби 
Любки Стапчевої. Вітали тут нас російською 
мовою. 3.крема, Любка Станчева дуже тепло 
розповіла про дружбу кіровоградців і жителів 
Толбухінського округу.

На цьому вечорі лунали пісні «Хай завжди 
буде сонце», «Піонерський марш Болгарії» і з 
особливим піднесенням прозвучала улюблена 
пісня Ілліча «Вихри враждебные веют над 
нами», яку виконували всі присутні.

Потім мн відвідали кімнату-музей, де зібра
ні матеріати про дружбу нашої області з Тол- 
бухінським округом.

Але, безумовно, найбільш запам’ята-

Н а фото: бригадир тракторної бригади ордена Трудового Червоного Пра? 
пора колгоспу «Зоря комунізму» Новоархангельського району Василь МО' 
ТОРННЙ в бесіді з болгарським другом.

лась зустріч з окружкомівському Пала
ці піонерів, де відбулось пленарне засі
дання клубу молодих механізаторів. У 
складі кіровоградської делегації були 
бригадир комсомольсько-молодіжної 
тракторної бригади ордена Трудового 
Червоного Прапора колгоспу «Зоря ко
мунізму» Новоархангельського району 
Василь Моторний, групкомсорг комсо
мольсько-молодіжної тракторної брига
ди колгоспу «Дружба» Новоукраїнського 
району Микола Давидов, трактористка 
колгоспу імені Чапаева Компаніївського 
району Олександра Непокрита, перший 
секретар Кіровоградського райкому ком. 
сомолу Леонід Дейнека, працівник Кі
ровоградської студії телебачення Артур 
Будулатьєв.

Хлібороби Добруджі скористувались 
досвідом нашого славетного земляка 
двічі Героя Соціалістичної Праці О. В. 
Гіталова. Ось чому зараз у кооперативах 
Толбухінського округу втілюються з жит
тя прогресивні методи організації сіль
ськогосподарського виробництва. Пере
дові механізатори Петро Колев, Васил 
Досев, Живко Топалов та інші за прикла
дом українських колег організували 
бригади комплексної механізації. За
стрільниками стали комсомольці.

Засідання клубу вилилось у цікаву і ді
лову розмову про дальший технічний 
прогрес, про впровадження нових висо
копродуктивних сортів сільськогосподар
ських культур, про необхідність раціона
лізаторської думки, про навчання і під
вищення кваліфікації молодих механіза
торів.

Головний економіст кооперативу села Про
соленні, як і Інший член ради клубу, тракто
рист Із села Сенокос Тодор Костадіиов, на
голосим на тому, що агротехнічні знании по
трібні першочергово головним виконавцям ро
біт — механізаторам.

Учасники засідання обмінялись думками що
до культурного відпочинку членів МОЛОДІЖНИХ 
тракторних бригад. Добрим прикладом в цьому 
може бути молодіжна бригада комплексної 
механізаціїеЮ. Гагаріна» із села Преселеіщі. 
Молоді хлібороби тут регулярно влаштовують 
цікаві вечори, вікторини тощо. Отже, Ухне 
дозвілля не дружить із нудьгою, з байду
жістю.

Молодіжна бригада «Малчнк» із села Сте- 
фанопо інсценізувала чудовий ритуал прийому 
в члени комсомолу. В день прийому у бригад
ному клубі збираються псі- механізатори. Ва
тажок бригади знайомить молодь з традиціями 
колективу, з особливостями праці механізато
ра. Після цього ветеран бригади передає мо
лодим документацію і інструменти до тих ма
шин, на яких вони працюватимуть. Подібне, на 
мою думку, парто запровадити і п нас.

Три дні роботи клубу були насичені не» тіль
ки виступами, а й порадами. Тому І народи
лись ділові пункти із положення про змаган
ня молодих механізаторів Толбухінського окру
гу НРБ і Кіровоградської області. У змаганні 
буде відзначено бригаду, яка доб’ється най
кращих результатів в економіці, створенні со
ціально-побутових умов І в налагодженні дво
сторонніх зв’язній.

Умови змагання серйозні, і комсомольцям 
Кіропоградіцннн доведеться докласти немало 
зусиль, щоб инбороти перемогу.

Під час роботи клубу було затверджено по
рядок денний чергового засідання міжнародно
го клубу молодих мехапізаторів, яке відбуде
ться п жовтні цього року в Кіровограді.

На урочистому вечорі в Толбухіні на
ша делегація від імені Кіровоградського 
обкому комсомолу вручила перехідні 
Червоні прапори комсомольським орга
нізаціям села Преселенці (за найкращу 
постановку інтернаціонального вихован
ня молоді), села Ловчанці (за досягнен
ня в комплексній механізації польових 
робіт).

1 ось знову перед нами через Дунай переки
нувся міст Дружби. Назва його справді симво
лічна. Але мені уяпнвея інший міст. Міст, який 
через століття перекинули наші народи один 
до одного. Цей міст Дружби найміцніпіий. Йо
го не зрушать ні вітри, ні хпилі розбурханої 
ріки. Він — вічний.

В. КРИШЕВИЧ, 
секретар обкому ЛКСМУ, керівник 
молодіжної делегації.
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Танк, який червоні бійці направили в подарунок

V.

Програма «Час». (М).
Весна хліборобська».

21.35 — Програма
21.45 — Відкриття

Друга програма. 19.00 д» 
;«Добрий вечір, хліборобе’", 
(Херсон).

(Продовження. Початок 
за 28 лютого, 3, 5, 10, 12, 

17 та 21 березня).

Закінчувався березнь 1919-го. 
На Україні — буремний, важ
кий. У Франції — спокійний і 
теплий. Вільсон, Клемансо, 
Ллойд-Джордж і Орландо, гла
ви урядів країн Антанти — 
США, Франції, Англії та Італії, 
саме в цей час зібралися на на
раду в одному із особняків 
Парижа.

Вже на другий день переговорів 
Ллойд-Джордж вимушений був ска
зати; «Я перекопаний, що не треба 
розтрачувати наші ресурси, вико
ристовуючи їх для лідтрнмання на- 
шої хиткої і безнадійної позиції в 
Одесі». А головнокомандуючий со
юзними військами маршал Фош 
заявив: «Залишити Одесу — зна
чить залишити Південну Росію, але, 
по правді кажучи, вона вже втраче
на, і ми не втратимо її вдругс»і).

Та ні Чеклов, ні бійці Вознесен- 
еького полку Урсулова, ні робітники 
Єлисаветградського полку Вітюкова 
цього но чули. Воші вели жорстокі 
бої за станцію Сербку, що за 75 
кілометрів від Одеси. І чули тільки 
гудіння ворожих літаків над голо
вою, завивання бомб, свист куль. Не 
помічали вони й того, що ось-ось 
розбубнявілі бруньки па деревах 
проб’ються першим листям.

Саме в день закінчення пере
говорів у Парижі, 27 березня, 
червоні полки захопили Серб
ку. Та вже під вечір відійшли 
під натиском ворога.

Костя за кілька днів велико
го напруження схуд, почорнів. 
Але, як і раніше, його можна 
було зустріти в самому вогне
вому пеклі. Йому щастило, 
тільки осколком легко дряпну
ло руку. А от кочегара, маши
ніста та його помічника вбило 
наповал. Снаряд попав прямо в 
паровоз. І на кілька годин бро
непоїзд став нерухомою мішен
ню для ворога. Гармаші всту
пили в двобій з ворожою арти
лерією. Чеклов спішно послав 
гінця на сусідню станцію за 
паровозом. Але той повернувся 
ні з чим:

— Григор єв сказав: «Як за
бралися, так і вибирайтеся».

Чеклов зблід, кинув Коржен- 
ку: «Залишаєшся за мене!» І, 
пригнувшись, побіг до лісосму
ги. Через кілька хвилин група 
кіннотників із Костею на чолі 
мчала на сусідню станцію.

Григор’ев спочатку і прийня
ти не хотів. Костя в безсилій 
люті гарцював на пероні, кля
нучи мовчки колишнього 
штабс-капітана.

♦ -If $
З Григор’євнм Чсклову ще не до

водилося зустрічатися. А от чути 
про нього чув. І знав, що Грнгор’єв 
— земляк, до першої імперіалістич-

і) Українська РСР в період гро
мадянської вііінн. том. 2, стор. 165.

ної війни був фельдфебелем понад
строкової служби. Потім в розвідці 
дослужився до штабс-капітана. По
вернувшись у свій хутір Верблюж- 
ка, організував загін у 120 чоловік. 
Служив гетьману Скоропадському, 
потім — Директорії, повсюди агі
туючи селян підніматися на бороть
бу з «ворогами України», і тепер 
його військо нараховувало близько 
15 тисяч чоловік. Була артилерія і 
бронепоїзди.

За кілька місяців до цієї зустрічі, 
Григор’ев заявив, що підтримує Ра
дянську владу, і його загони ввійш
ли в Першу Задніпровську Україн
ську стрілецьку бригаду.

— От чортів есер, нутро та
ки біляцьке, — лаяв скороспе- 
ченого начдива Чеклов, але 
все ж очікував, що той прийме, 
бо паровоз потрібен був до за
різу.

Нарешті ординарець покли
кав до штабного вагона. Від
булась досить таки різка роз
мова. Григор’ев звинувачував 
Чеклоза в партизанщині і ще в 
бог зна чому, 
дозволив взяти.

Вже пізніше, 
командуючий 
Анатолій Євгенович Скачко і 
зібрав командирів на раду, Гри. 
гор'єв знову почав скаржитися 
на Чеклова і на інших команди
рів, що не слухають його, пар
тизанять.

Чеклов схопився, мов опече
ний:

— Як же слухати?! Броне
поїзд під прямим обстрілом. 
Немає чим відтягнути, а він па
ровоза не дає. Це ж явне шкід
ництво.

Обличчя Григор’єва почало 
червоніти. Рука лягла на кобуру 
пістолета.

Скачко, погладжуючи акурат
но підстрижену борідку, сказав 
примирливо:

— Ну що ви, Чеклов? Яке там 
шкідництво?!

І пожартував:
— Адам у раю і то согрішив, 

а він же не Адам..,
Це було пізніше, коли взяли 

Сербку і готувалися 
Одесу.

А після тієї першої розмови 
Костя швиденько вискочив і 
помчав паровозом рятувати 
бронепоїзд, що знесилено від
бивався від насідаючого воро
га...

Вже 31 березня командуючий 
Харківською групою повідом
ляв: «Після запеклого бою ми 
знову зайняли станцію Серб
ку...» А через тиждень радіо
грама летіла по всій Україні: 
«Шостого квітня Одесу взяли 
українські радянські війська». 
Впала опора союзних імперіа
лістів на Чорному морі, 
живе Радянська влада! Хай 
ве всесвітня соціалістична 
волюція!»

коли приїхав 
другою армією

(Далі буде).

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45*35, 

відділу військово-патріотичного виховання і спор
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 02170. Індекс 01197,

О Десять команд колективів фіз
культури сільських підприємств хар
чової промисловості, іцо входять ■ до 
товариства «Снартак», виборювали 
в Долинськін першість області з на
стільного теніса. Найкраще підго
товленими виявились 
Маловнскізського 
Зокрема, Анатолій 
Кравець зайняли 
перших місця, а 
ська стала третьою 
шість серед

представники 
цукрокомбінату. 
Кавун та Іван 
відповідно два 
Лідія Бардяков- 
призеркою. Пер- 

жінок завоювала Ва
лентина Валуцька з Новоукраїнсько- 
го цукрокомбінату.

І в командному заліку перемог
ли маловисківці. Новоукраїнці на 
другому місці, а команда Другого 
імені Петровського цукрокомбінату 
— на третьому.

ф Шахісти міських підприємств 
харчової промисловості змагалися в 
Кіровограді. Сили команд кірово- 
градських олійжиркомбінату і м’я
сокомбінату виявились рівними; во
ни набрали однакову кількість очок 
(по 12,5 з 15 можливих). Щоб ви
значити переможця, цим двом су
перникам довелося зустрітися до
датково. Матч між ними закінчився 
з мінімальною перевагою на користь 
шахістів олійжиркомбінату.

Особливо добре зіграла спорт
сменка цього колективу Антоніна 
Славко. Вона набрала п’ять очок з 
п’яти можливих. Без поразок про
вів змагання також Микола Комі- 
саров з м’ясокомбінату, але він 
втратив півочка.

НА ДРУГОМУ 
МІСЦІ

В Кіровограді закінчився семінар голів районних та міських комітетів фіз
культури та спорту. На ньому підведено підсумки огляду-коикурсу на кращу 
постановку спортивної та оборонно-масової роботи серед міських та районних 
комітетів фізкультури і спорту та серед обласних добровільних спортивній 
товариств.

Переможцями огляду стали представники Олександрійського (голова Г. Брже- 
зинськиіі). Кіровоградського (голова 3. Костенко), та Олександрійського (голо
ва Е. Сирота) районних комітетів. -

Серед міських комітетів фізкультури кращими визнані комітети міст Кірово
града (голова В. Тимофеев) та Олександрії (голова В. Архипов).

Серед обласних добровільних спортивних товариств кращою визнана робота 
ДСТ «Авангард» (голова О. КанусТін), ДСТ «Спартак» (голова М. Артеменко), 
ДСТ «Колос» (голова В. Солоіїченко).

На знімку: голова обласного комітету фізкультури та спорту В. А. Жученко 
вручає прапор та диплом першого ступеня Г. ЛІ. Бржсзннському (Олсксандрій’- 
ський район).

Фото ІО. Л1ВАШНІІКОВА.

«Ну іі що, — скаже читач, — і друге місце в зоні також непогано». Так, але марно втра
чено два очка. Адже кіровоградців не повідомили, що розиграш призу «Кримський пролісок» 
почнеться 7 березня. Воші приїхали в Ялту на день пізніше. Зіграти пропущений матч з іва- 

■новськнм «Текстильником» їм не дозволили, зарахували поразку.
Останню зустріч наші земляки провели з командою київського СКА, Перший тайм попи 

програли з рахунком 0:1. Після перерви Юрій Касьонкін відквитав гол і до кінця матчу раху
нок не змінився. '

Так само внічию (але з рахунком 2:2) закінчилася зустріч між авангардівцями Тернополя 
і «Текстильником». Херсонський «Локомотив» виграв (1:0) у футболістів криворізького 
«Кривбасу».

Таким чином, тернопільці із шістьма очками зайняли перше місце в зоні. Вони разом 
з переможцями двох інших зон розіграють у фіналі приз «Кримський пролісок» федерації 
футбола України. Па одне очко менше у «Зірки», армійців Києва, «Текстильника» і залізнич
ників Херсона, але у кіровоградців краща різниця забитих і пропущених м’ячів.

«Молодіжна 
колона 
сторіччя» 
викопала половину взятого на се
бе зобов’язання нарубати за сафру 
1970 року 500 мільйонів ароб цукро
вого троешіка. Учасників колони ві
тав з цим успіхом генеральний сек
ретар національного комітету Спіл
ки молодих комуністів Куби, на
чальник колони Хаймс Кромбет, під
кресливши велику роль молоді в со
ціалістичному будівництві.

— Наша молодь, — сказав Кром
бет, — загартувалась у труді і бою, 
і буде захищати справу революції 
всюди, де б не знаходилась.

Палаючі 
джунглі

Ось і чорно-білий ііограннчнин 
шлагбаум. За ним починається те
риторія звільнених районів Лаосу. 
Промінь кишенькового ліхтарика 
вихоплює смуглі і радісні обличчя 
зустрічаючих. Нас гаряче вітають і 
обіймають лаоські друзі, які давно 
чекають тут на нас — члени керів
ництва Організації патріотичної мо
лоді Лаосу.

Пізно вночі ми приїхали в район 
головної ставки. Піднявшись кам’я
ними сходами, опинились в готелі— 
терасі великої печери. В глибині її 
— ряди ліжок, акуратно заправле
них білосніжною білизною.

Мовчазні гори і скелі, покриті лі
сами, буйна тропічна зелень врази
ли пас своєю величчю і неповторною 
красою. Але зараз тут не до екзо
тики...

— Бачите он там глибокі ями? — 
запитав вас Сисана, член ЦК 
Патріотичного фронту, керівник іп-

формаційного агентства ЦК. — Цс 
нирни віц розривів бомб.

Ніби у підтвердження його слів, 
раптом прямо над нашим готелем 
на низькій висоті з шаленим ревом 
пролетів американський літак. З 
позицій, розташованих па вершині 
однієї із скель, заговорили зенітки. 
Стерв’ятник вимушений був змінити 
свій курс.

Минуло декілька днів, і н районі 
нашого готелю був збитий амери
канський літак, який упав па землю 
десь недалеко від нас.

Звільнені райони, розповів нам 
Сисана Сисаи, займають біля двох 
третин всієї території країни. На
родно-визвольні збройні сили Лаосу 
добились ряду великих успіхів по 
захисту звільнених районів від напа
ду противника.

В боротьбі проти американського 
імперіалізму, за демократичні пере
творення у звільнених районах ак
тивну роль відіграє молодь. Немає 
жодної ділянки боротьби, де б вона 
не проявляла свого вагомого вкла
ду в загальнонародну справу. / 

Олексііі ШИН, 
старшин науковий співро
бітник Інституту сходознав
ства АН СРСР.

«Янки — 
геть!»

Студенти сарагоського універси
тету вийшли па вулиці міста, щоб 
виразити свій рішучий протест про
ги поновлення діяльності американ
ської бази стратегічної авіації у Са
рагосі, — повідомляє французька 
газета «Мопд». Демонстранти нес
ли плакати з лозунгами: «Явки, 
гегь з Іспанії!» Вони привселюдно 
спалили два американських пра
пори.

ПОГОДА

25 — 20 березня 
передбачає ться 
хмарна з прояс
нениям погода, 
часом короткочас
ний дощ, місцями 
туман. Вітер пів
денно - західний, 
помірний. Темпе
ратура повітря 
вночі 0—5 граду
сів тепла, вдень ' 
12—17 градусів.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 25 березня. Перша 
програма. 11.00 — Телевісті. 
(К). 11.10 — Телефільм. «Твої 
ордени, комсомол». Друга час
тина. (К). Н.40 — М. Равель— 
•«Іспанська година». Фільм-
опера. (К). 16.45 — Кіполені-
ліана. «Ленін, останні сторін
ки». (Кіровоград). 
Оголошення. 
17.30 — Для 
пячне коло». (К). 
Чемпіонат світу з ___
Польща — СРСР. (Швеція), 
перерві телевісті. (К). 20.15

Р.... 17.25 —
(Кіровоград), 

школярів «Со- 
18.00 - 

хокея. 
в

«МОЛОДОГі КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г, Кировоград.

Друкарйя їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліпки, 2.
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Знають 
і люблять

«Ім’я великого вождя революції І 
засновника першої в світі соціаліс
тичної держави Володимира Ілліча 
Леніна близьке і дороге конголезь
ким піонерам. Вони добре знають І 
люблять Леніна. В його великих ді
лах піонери бачать приклад безза- 
вітиого служіння батьківщині і 
звільнення всього людства. Особли
во вдячні вони Іллічу за все тс, що 
він зробив для щастя людей», — 
сказав у бесіді зі мною генеральний 
комісар Національного піонерського , 
руху Народної Республіки Конго і : 
віце-голова Спілки конголезької со
ціалістичної молоді Снмоїі МаСса- 
муна-Балу.

Генеральний секретар підкреслив, 
що юність Народної Республіки 
Конго активно готується відзначити 
Ленінський Ювілей. «Недавно,— 
сказав він, — відкрито виставку об
разотворчого мистецтва, присвячену 
В. 1. Леніну. Одночасно при сприяй, 
ні радянського культурного центру 
ми організували для піонерів і шко
лярів столиці щотижневий показ 
кінофільмів про великого вождя ре
волюції. Плануємо відкрити вистав
ку робіт конголезьких дітей, при
свячену Леніну, а також провести 
ряд інших заходів».

На закінчення бесіди Массамуна- 
Балу попросив кореспондента ТАРС 
«передати країні великого Леніна-^ _ 
нашому кращому другові — Ленін
ському комсомолу щиру вдячність 
всіх піонерів і членів Спілки конго
лезької соціалістичної молоді за 
братерську допомогу і підтримку 
молодіжного і піонерського руху 
Народної Республіки Конго і всього 
конголезького народу».

В. РАЙ КЕРУЄ, 
кор. ТАРС. І

«По ленінських місцях». (М). 
20.45 — Г .................
21.15 — .
(Одеса). 
ЦТ. (М). .
Днів культури Угорської На
родної Республіки в СРСР’, По 
закінченні—телевісті і щодеіі- 
ник XXI з’їзду ЛКСМУ. (К).

Друга програма. 17.00 — 
Республіканська фізпко-маТе- 
матіїчпа Школа.’ (К).

ЧЕТВЕР, 26 березня. Перша 
програма. . 11:00 — Телевісті. 
(К), 11.10 •— Телефільм.. «Твої 
ордени, комсомол». Третя час
тина. (К). 11.35 — .«Прийди і 
відчини», (К). 11.55 — жВистав- 
ка Бу’ратіио». (М), 13.00 —
«Фараон». Художній фільм. 
Перша серія. г (Кіровоград). 
17.05 — «Ленінським шляхом». 
(Ужгород). 17.35 <— Програма 
ЦГ. (М). 17.40 — Телевісті,
(К). 18.00 — Haina програмо. 
(Кіровоград). 18.05 — уПоД» 
Міг». ТелеальманЗх. (М). 13.30 

■— Ленінський університет

мільйонів. (М). 19.00 — Вечір
ня розмова. (Кіровоград). 19.40 
— Телефільм. (Кіровоград). 
20.00 — Міжнародний оглгіЛ- 
(К). 20.30 — Програма «Час».- 
(М). 21.15 — 1’. Жуковський«? 
.«Волзька балада». Прем’єра 
музичного спектаклю. (Мд 
21.45 — Українське кольоровй 
телебачення. (К). 22.45 — ІДІЇ- 
ленник XXI з’їзду комсомолу 
України. (К). 23.00 - Тс.ъние» 
ті. (К).

За редактора В. ЦВЯХ.
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