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КІРОВОГРАД. Ставши на трудову ударну Ленінську вахту, комсомольці пер
шого механоскладального цеху заводу «Червона зірка» зобов’язалися до 22 
квітня дати сто надпланових комсомольських сівалок. Слова комсомольців не 
розходяться з ділами. На 141 процент виконують щомісячні завдання комсо
мольці молодіжної бригади електрозварювальників (бригадир В. Недопас, груп- 
комсорг Константинов), за ними йдуть комсомольці молодіжної бригади тока
рів (бригадир В, Братчик, групкомсорг А. Дергунова). На сьогоднішній день 
працівники цеху здали вже 269 надпланових сівалок типу «СКНК-6» та 4 сі
валки типу «СУТ-47», 95 цих сівалок — комсомольські.

ГАЙВОРОН. Комсомольсько- 
молодіжні колективи молочно-то
варних ферм колгоспів «Мир» та 
«Україна», ставши на ударну Ленін
ську трудову вахту, значно підви
щили продуктивність молочного 
стада корів. Вже виконано п’яти
річне завдання продажу молока 
державі.

І молоді тваринники працюють в

Рік завершено в лютому
рахунок 1971 року. Комсомольці 
артілі «Мир», наприклад, добовий 
надій молока на корову довели до 
11 кілограмів.

Відрадні рапорти в райком 
ЛКСМУ надійшли од молодих гра-

ЗНАМ’ЯНКА. З 15 квітня комсомольці та молодь Зна- 
м’янського локомотивного депо вирішили працювати 
лише на зекономленій електроенергії. За цей час буде 
проведено 162 великовагових поїзди, понад завдання 
залізничники перевезуть ЗО тисяч тонн вантажів.

Загін молодих ентузіастів, які нині борються за еко
номію електроенергії, очолюють комсомольці електро- 
возної колони Миколи Тимофеева, делегата XXI з’їзду

фітників Завалля. Вони теж в пер
ших числах лютого виконали свій 
п’ятирічний план. Понад завдання 
видано більше 12 тисяч тонн гра
фіту. До кінця року ця цифра 
зросте ще на одну тисячу.

Попереду в ювілейному змаганні 
серед молодих графітнинів—ком
сомольсько-молодіжна бригада 
Віктора Шпіленкд.

ВЕЛИКОВАГОВІ—ПОНАД ЗАВДАННЯ
ЛКСМУ, та колектив тепловозної колони Анатолія Слю-
саренка.

Ретельно готуються знам’янські залізничники до Все
союзного ленінського суботника. 11 квітня юнаки та 
дівчата депо полагодять два електровози (біжучий ре
монт), проведуть профілактичний огляд двох електро
возів.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

БКОКЧ ЛКСМУ
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112 тисяч юнаків і дівчат Кіровоградщини брали 
участь у Всесоюзному Ленінському заліку і разом 
з мільйонами комсомольців Радянської Батьківщи
ни звітуватимуть про це завтра.

Сьогодні «Молодий комунар» подас відповіді 
юної зміни на питання Ленінського заліку. Відпо
віді підготовлені її життям, навчанням, громад
ською активністю.

Все починалося з рішимості слідувати Ленінській 
! настанові: «Вчитися, вчитися...». Вчитися працювати, 

вчитися принциповості і наполегливості, вивчати 
революційну теорію — вчитися комунізму.

ЧИ ЗАВЖДИ ТИ КРИТИЧНО ОЦІНЮЄШ ДОСЯГНУТЕ ТОБОЮ?

Два роїш тому на Кіровоградському заводі тракторних аг
регатів стартувала комсомольська дворічка по культурі і ес
тетиці виробництва. «Молодий комунар» в номері за 23 трав
ня 1968 року вмістив розповідь першого секретаря комітету 
(сожолюлі/ В. Терещенка про цінне починання юнаків і дівчат 
заводу. Нещодавно редакцію повідомили, що підбито підсум
ки змагання. Перше місце зайняла комсомольсько-молодіжна 
бригада Люби Дяченко. Наш кореспондент побував у пере
можців і взяв інтерв'ю у бригадира. Ось її розповідь.

— У спорті естафетну па
личку передають, не втрачаю
чи швидкості. Ривок — і її 
підхоплює товариш, щоб в на
ступну мить передати далі. А 
перемога залежить від кожно
го. Точно такий ланцюговий 
зв’язок в будь-якому колекти
ві, що живе спільною спра
вою. А тим більше, якщо ця 
справа — твоя робота на за
воді, в цеху, на дільниці. З 
цього приводу мені хочеться 
навести лише дві відповіді на 
Ленінському заліку нашої 
бригади, який відбувся 2 квіт
ня по праці В. І. Леніна «Чер
гові завдання Радянської 
влади».

— Я прийшла на завод після 
школи. І зрозуміла — треба швид
ше переключатись на робочу дис
ципліну, щоб не соромно було ди
витись у вічі старшим товаришам 
за запізнення, затримки без при- 
.ПІНі _ говорила Клава Іващенко. 

■* »їдповідаючи на питання про дис
ципліну І самодисципліну робіт
ника.

— Коли я стаю за свій верстат, 
знаю — і сьогодні за зміну зроб
лю 2200 бронзових втулок. НІ жод
ної менше. Нехай навіть будуть 
иоламкн, вссодно норму переви
конаю, — відповіла Галина Кулн-

кова на ипгання про продуктив
ність праці.

Обидві відповіді, хоч і на різні 
питання, прозвучали неоднаково, 
та зміст їх однії: <Є колектив І 
н — п ньому. Лін відповідне за ме
не і я 'його по підведу». 

Йдемо 
на Ленінський 
залік
у МИНУЛОМУ році в брига- 
■* ді було сім учнів токарів- 
фрезерувальників. Поступово 
освоювали виробничі процеси. 
Ніяк не могла встановити рі
зець Марина Сорока. І ось 
вимкнула свій верстат і пі
дійшла допомогти учениці 
комсорг бригади Тоня Іва
щенко, За нею й інші. Адже 
через рік ці сім учнів мали 
стати членами нашої бригади.

Молоді заводчани вирішили 
п’ятирічку закінчити до 22 
квітня. Та вже на початку бе

резня в свій ювілейний рапорт 
ми внесли: «П’ятирічку вико
нано, зекономили допоміжних 
матеріалів і ріжучих інстру
ментів на суму 600 карбован
ців, запровадили три рацпро
позиції, що дали економічний 
ефект в тисячу карбованців».

Звичайно, змістовними і повними 
були б відповіді на заліку наших 
студентів-заочннків Наташі Мсхс- 
ди, Миколи Лнтвннова, Олександ
ра Лрсентьсва, Валентини Вараку- 
ги і Меланії Скупенко. Але чи 
доповіли б вони громадській комі
сії, що у бригаді нема відстаю
чих, що кожен — ударник кому
ністичної праці, коли б не допо
могли тоді нашим учням? Чи мог
ли б звітувати, що продуктив
ність праці по бригаді збільшилась 
на ЗО процентів, якби не прискори
ли освоєння нових верстатів?.. 
Критичне ставлення до своїх успі
хів іце більше відшліфовує їх 
ірані, робить вагомими і перекон
ливими наші здобутки.

Досягнення приносить ра
дість. Справжнім святом стала 
звістка, що наша бригада вий
шла переможцем серед ком
сомольсько-молодіжних бри
гад по дворічці культури і ес
тетиці виробництва. Наша 
бригада одна з перших впро
вадила саратовський метод ви
готовлення бездефектної про
дукції. Сьогодні ми здаємо 
деталі з першого пред’явлен
ня. Все це громадська комісія 
по перевірці виконання умов 
змагання дворічки з естети
ки і культури виробництва 
внесла в наш актив і присуди
ла перше місце.

Усвідомлювані, що івоя професія — одна з найпочссніших, то справді 
велика радість. І муляр Катерина ЛЬОХ (БУ-3 тресту «Кіровоградвугле- 
буд») сповна віддав свої сили і досвід, дцоб кожен її трудовий день був 
найбільш плодотворнішим.

Фото Г. ГАНСЬКОГО,

ПОВІДОМЛЕННЯ
Сьогодні, 9-го квітня, по Всесоюзному радіо і Цен

тральному телебаченню відбудеться виступ першого 
секретаря ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельникова, присвячений 
Всесоюзним комсомольським зборам, «По-ленінськи 
працювати^ вчитися і жити». Виступ буде транслюватися 
по першій програмі Всесоюзного радіо о 19-й годині 
20 хвилин і по першій програмі Центрального телеба
чення о 21-й годині.



2 стор» „Молодив комунар“ 9 квітня 1979 рову

Ми ПОВИННІ ПОСТАВИТИ ВМІННЯ ВЗЯТИ СОБІ 

ВСЮ СУМУ ЛЮДСЬКИХ ЗНАНЬ . І ВЗЯТИ ТАК, ЩОБ 

КОМУНІЗМ НЕ БУВ БИ У ВАС ЧИМСЬ ТАКИМ, ЩО 

ЗАУЧЕНЕ, А БУВ БИ ТИМ , ЩО ВАМИ САМИМИ. 

ПРОДУМАНЕ, БУВ БИ ТИМИ ВИСНОВКАМИ. ЯКІ Є.НЕМИ

НУЧИМИ З ТОЧКИ ЗОРУ СУЧАСНОЇ. ОСВІТИ.
Ось ЯК ТРЕБА ПОСТАВИТИ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, 

КОЛИ МИ ГОВОРИМО ПРО ЗАВДАННЯ: НАВЧАТИСЯ 

КОМУНІЗМУ. -
В.ІДенін Твогм, т. 01 'СіоР. /З/

ГОЛОВНА ТЕМА
Теоретичною конферен

цією на тему: яЖипн В. 5. 
Лоніна — приклад для мо
лоді» закінчилися комсо
мольські читання, присвя
чені 100-річчю * дня на
родження В. і. Леніна. Зо- 
нн проводилися раз на мі
сяць з листопада 1963 ро
ку у залі Центрального 
йенторію міста Кірово
града.

Комсомольські читанки ор
ганізували комісія по Пропа
ганді знань серед молоді об
ласної організації товариства 
еЗиання», Центральний лекто
рій 7й Кіровоградський міськ
ком ЛКСМУ.

Перед робітничою, студент
ською та учнівською молоддф 
виступили партійні, комсомоль
ські працівники, зчепі, старі 
більшовики, кваліфіковані 
лектори-

И. ДМИТРЕНКО.

...А в Гаіїворонському районі в шеренгу комсомольців, які успішно складжюп» Ленінський змів, стеля >
^ольсько-молодіжної ферми колгоспу вМир». - 11 71 _ \ 1

—1.

ОАВТРА комсомольці області на 
*-* зборах у групах, бригадах, це

хах, у кожній первинній організації 
завершують складання останнього 
етапу Всесоюзного Ленінського за
ліку, на своєрідному ленінському 
екзамені свої громадсько-корисні 
дії вони звірятимуть найвищою мі
рою вимогливості.

Настав час, коли кожен юнак і 
дівчина перед лицем своїх дру
зів по роботі, навчанню, по службі 
повині звітувати, що з обіцяного 
торік зроблено, і як саме, і якщо 
не виконано щось, то чому.

Відверта розмова на зборах не 
уявляється без розповіді про най
суттєвіше б житті товариша, бо 
лише тоді його, нахан скромний, 
подарунок дорогому Іллічу набуде 
значимості на фоні загального 
здобутку всієї організації.

Ленінський залік дав можливість 
виховати в кожному комсомольці 
високу відповідальність за власні 
плани, помисли і справи. 1 звіт про 
їх виконання не поаинен звестись 
до самозвіту: збори без зайвої 
парадності мають виявити невико
ристані можливості свого колекти
ву, дати чесно аналіз прожитого, 
здійсненого в ювілейному році.

Підсумкові комсомольські збори від
булись, наприклад, в Олександрійській 
мїськлікарні № І ЗО березня. У заліку 
брало участь 55 комсомольців. які на 
протязі чотирьох етапів вивчили праці 
В. І. Леніна «Завдання Спілок Молоді». 
«Три джерела і три складових частини 
марксизму», провели комсомольські 
збори, присвячені темі «Біографія В. І. 
Леніна». Кожен зпітува» і про свою 
роботу.

Збори постановили і далі продовжу
вати Ленінський залік.

На високому рівні пройшли комсо
мольські збори в інших організаціях 
м. Олександрії: на шахті № 2 — 3, на 
аптобазі комбінату «Олександріявугіл- 
ля», на швейній фабриці. Підводячи 
підсумки досягнутому, комсомольські 

колективи цілком природно кладуть в 
основу розмови положення Листа ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР. ВЦРПСІ 
ЦК ВЛКСМ «Про покращення йнкорме- 
тання резервів виробництва і посилений 
режиму економії в народному госпо
дарстві».
ТІ АЙПьРШЕ і найголовніше зав- 

дання комсомольця -— оволо
діння ленінською теоретичною 
спадщиною. Теоретичну підготов-

ЖИТТЯ— 
по________
ІЛЛІЧУ
ку, політичну зрілість учасника Ле
нінського заліку допоможуть оці
нити лектори і пропагандисти, 
бібліотекарі і політінформаторн. 
Вірною запорукою успіху у зн
аченні ленінізму є широке вико
ристання різноманітних форм і ме
тодів політичної освіти комсомоль
ців і молоді — семінарів, диспутів, 
теоретичних конференцій, Ленін
ських уроків. Певного досвіду тут 
набули комітети комсомолу Олек
сандрійського, Сзітповодського, 
Ульяновського районів.

Мало пред'явити колективові ли
ше конспекти першоджерел, ре
ферати. Товариші спитають про 
участь твою в лекційній пропаган
ді, з теоретичних конференціях. І

це не асе. Хто підготовлений то» 
бою до вступу 8 ряди ВЛ.КСМ? І 
чи підвищилась таоя громадська 
активність за час участі в Ленін; 
ському заліку? 1 якЩб — НІ, «6 \
чи дав свого -часу комітет комсл/*» 
молу конкретне доручення кожно
му, чи контролював хід його ви
конання?

На відкриті комсомольсьяі збори в 
колгоспі їм. Орджоиікідзе Нов.ородків- 
ського району було запрошено всю 
молодь села, а також ветеранів праці 
Є. М. Коломієць та М. К. Брехуна, 
учасника партизанського руху на 
Україні в роки Великої Ві чизняної 
війни В. 3. Яскевяча. Студенти педаго
гічного інституту’ ім. О. С. Пушкіна за
просять до себе Героїв Радянського 
Союзу — мешканців обласного центру.

Кавалери орденів Лєнчча Герої 
Соціалістичної Праці, Герої Радян
ського Союзу, ветерани парій і 
комсомолу розділять комсомоль
ське торжество в КОЖНІЙ первиннім 
ор ганізаціі разом з молоддю. Во
ни почують з доповіді комітету 
комсомолу глибокий аналіз зроб- , 
леного колективом, побачать і до
поможуть молоді побачити пер
спективи на майбутнє, разом з юн
ню вручать рапорт — звіт партій
ним організаціям про результати 
роботи в році Ленінського заліку, 
разом з молоддю одержать різні 
комсомольські нагороди.

І немає сумніву б тому, що на
ступного дня — і І квітня 1970 ро
ку — поруч з молодими і попере
ду них працюватимуть на Всесоюз
ному комсомольському суботнчку 
і ті, хто створював на території об
ласті перші комсомольські осередҐ’іг'

Володимир ЧАБАНЕНКО, 
заступник завідуючого відді
лом пропаганди і культурно- 
масової роботи обкому 
лксму

І
гУ СЕЛІ — новина:

— Чули, вчора наші механізатори об
жинки одсвяткували. 1, либонь, перші в 
районі. Майже кожен отримав нагоро
ду правління колгоспу.

А поміж найстаріших колгоспників:
— Кажуть, що за післявоєнні роки 

ми ще не мали такого врожаю. 290 пу
дів зернових на гектарі є.

І хвалили ватажка комсомольсько- 
молодіжної тракторної бригади Василя 
Харкавого. Дивувались, що за два тиж
ні навіть пожнивних решток не зали
шилось в степу. А площа-таки немала 
— 3700 гектарів.

Невдовзі на польовому стані трактор
ної бригади з’явились листівки з корот
кими написами: «38 центнерів пшениці, 
313 центнерів цукрових буряків, 53,6 
центнера кукурудзи. -- такий наш 
ужинок». «Іван Олійник кращий ком
байнер артілі. Площа — 220 гектарів, 
намолот — 8700 центнерів. Серед най
молодших женців — переможець Іван 
Хмелюк. Він — в п’ятірці кращих мо
лодих женців Кіровоградщини».

•»
1 1 ми е

...Збори механізаторів були коротки
ми. Голова артілі В. О. Невідомський 
не без гордощів підкреслив:

— Спеціалісти районного управління 
сільського господарства визначили, що 
ваша бригада в цьому перед'ювілойно- 
му році досягла найгомітніших резуль
татів у боротьбі за високу культуру 
землеробства. Виходить, недарма ми 
їздили до Кавуна і Шліфера, Гіталова та 
Мельниченка. Ви пізнали сповна, де 
джерела щедрот нашого степу. Пізна
ли і знайшли їх...

Потім відзначали кращих тракторис
тів бригади. Найвищий показник був у 
Василя Харксвого та Дмитра Ковбеля. 
На своєму «Т-74» вони виробили 2600 
гектарів умовної оранки. 4

А групкомсорг Віктор Проданчук 
зачитав лист механізаторів комсомоль
сько-молодіжної бригади артілі «Зоря 
комунізму» Новоархангельського райо
ну. Далі — од себе:

— Надлацькі хлібороби закликають

ЯК ТИ ВИРОБЛЯЄШ В СОБ! СВІДОМУ ДИСЦИПЛІНУ?

вирушити в похід за високий урожай 
ювілейного 1970 року. І ми маємо теж 
сказати своє слово. Наш район носить 

і колгосп — теж. Тож 
шеренги — просто наш

ім’я вождя, 
стати в перші 
обов'язок...

3.
щоглі майорить червоне

Де

На високій 
полотьище. То знак, що бригада успіш
но закінчила вчорашній трудозий день. 
Сівба ярих йде з випередженням гра
фіка

— Коли нам вручили 
перехідний приз імені 
Гіталова, — розповідає 
мені бригадир. — в нашо
му колективі знову зрос
ла трудова акіивність. З 
початку’ польових робіт 
ще но було такої зміни, 
щоб хтось з сівачів від
ставав. Прапор на цій 
іцоглі ми доручаємо під
няти найкращому сівачу 
минулого дня. Сьогодні 
вранці цс зробив Володи
мир Бойко. Його агрегат 
найбільше посіяв цукро
вих буряків.

І одразу називає 
імена інших механіза
торів.

— На сівбі ярих вчора був першим 
агрегат нашого групкомсорга Віктора 
Проданчука. На 22 гектарах упорались 
хлопці. Такі ж показники у Михайла Су
боти, Адама Хоменка. Це — на 4 гек
тари понад завдання. По 33—35 гектарів 
засівають насінням цукрових буряків 
Олексій Леонтюк, Володимир Бойко, 
Анатолій Олійник. А завтра — останній, 
найбільш напружений день, п'ятий день 
сівби. І ми зробимо свою справу — на 
всіх 3156 гектарах зерно висіємо в 
грунт...

Василь Харкавий гортає сторінки сво
го записника, мабуть, хоче назвати ще 
когось з тих, хто відзначився під час 
весняно-польових робіт. Але я вже за
питую про те, як готувалась бригада 

початок
джерел?

до цього весняного наступу. І брига
дир одразу про найголовніше — про 
підготовку кадрів. Цілу зиму в бригаді 
тривали агрозаняття, механізатори під
вищили технічні знання.

Нині н комсомольсько-молодіжному колек
тиві 14 механізаторів першого класу, 23 — 
другого. З курсів - трактористів, профтехучи
лищ у колгосп повернулись іще 12 юнаків, які 
вперше цієї весни самостійно почали працю
вати в полі.

Далі — розповідь про спеціальну бригаду, 
яка заготовляла і вивозила на поля місцеві 
добрива. О. Ковбель, В. Кпашук, О. Семко. 
Г. Ковбель, Б. Харкавий, інші їх товариші 
мають на своєму рахунку 7 тисяч тонн виве
зених добрив. _______

... Умовою ЕКОНО

МІЧНОГО ПІДНЕСЕННЯ 

Є І ПІДВИЩЕННЯ 
ДИЦИПЛІНМ ТРУДЯЩИХ, 

ВМІННЯ ПРАЦЮВАТИ, 

СПОРОСТІ, ІНТЕНСИВ

НОСТІ ПРАЦІКЙАЩ0Ї 
її організації

Тмя< 2М.

До лютого на лінійці готовності сто
яли всі трактори, сіаалки, інший при
чіпний інвентар. І в основному всю тех
ніку було полагоджено в місцевій май
стерні. Адже в колгоспі є свої слюсарі, 
і токарі, електрозварюзальники

Так, тісна співдружність всіх механі
заторів комсомольсько-молодіжного 
колективу в артілі імені Ульяноаа 
справді помітна. Друзі Василя Харкаво- 
го за одну добу впоралися із закрит
тям вологи більше як на 3 тисячах гек
тарах, за 5 днів завершено 
ніх зернових. Минулої неділі 
комсомольці рапортували:

— Із бурякових площ на 
стан тракторної бригади повернулись 
посівні агрегати.

сівбу ран- 
вільхівські

польовий

5

Тепер в них — чергова турбота. На спеці
альних майданчиках члени комсомольсько- 
молодіжних ланок, що будуть вирощувати 
кукурудзу на зерно, вивіряють сівалки, інша 
група механізаторів вирушила в степ, щоб 
навести порядок у вибалках, на берегах 
ставків. Тут буде посіяно багаторічні трави, 
тут під час суботника вільхівські хлопці та 
дівчата посадять більше 2 тисяч фруктових 
та декоративних дере«.

—4.
...Щойно закінчилась голосна читка 

газет. А перед цим тривала розмова 
про кращих трудівників району, які 
нагороджені орденом Леніна. І ось^ 
вже в червоному кутку будинку меха
нізаторів залишились лише Віктор Про
данчук та секретар комсомольської ор
ганізації Анатолій Бажатарник. На ок
ремому аркуші паперу Віктор робить 
запис: «Наші зобов’язання на 1970 рік
— виростити на кожному гектарі по ЗО 
центнерів озимої пшениці, 230 центне
рів цукрових буряків, 38 центнерів ку
курудзи, 100 центнерів картоплі...».

Це він для художника, який має зро
бити щит у польовому вагончику для 
механізаторів. Та ще оголошення: «Всі
— на Всесоюзний ленінський су- 
ботник!..».

А далі хлопці радяться, хто з механі
заторів буде впорядковувати волей
больний майданчик на польовому стані 
бригади, хто садитиме дерева в центрі 
села, де заплановано закласти парк. 
Комусь треба буде знову сісти за кер
мо трактора. Бо під час суботника ви
рішено вирівняти сільські вулиці.

...Йдуть до села. А навколо стишу
ється степ. Степ, засіяний їхніми рука
ми, степ, який обов’язково віддячить за 
їх молоду напругу і неспокій...

М. ШЕВЧУК,..^ І 
спецкор «Молодого комунара'».

с. Вільхове, 
Ульяновського району.
На знімку: О. В. ГІТАЛОВ вручає при» 

Вікіиру ПРОДАНЧУКУ.
Фото В. Ковпака.



9 квітня 1970 ре ну „Молодий комунар*

ЯЛ ТИ ВИВЧАЄШ революційну ТЕОРІЮ?

1?АРАЗ, з переддень Всесоюзних ком
сомольських зборів, присвячених 

100-річчю з дня народження В. І. Леніна, 
я мимоволі оглядаю шлях, пройдений 
комсомолів» району за ювілейний рік, 

В нашому районі немає жодної ком
сомольської^ організації, яка б не була 
охоплена ленінським заліком.

.Наведу для прикладу роботу Протопопів- 
ч-вуо* мотозмі₽ТКй с^’вг₽®А»Ія -Леаіна*-, яким 
керує молодки комуніст Валентина Семенова 

КОЛ.ГО£ПУ « спеціальний кабінет по- 
де відбуваються заняття оо.чітгуртка. 

Гуртківцям ня допомогу части приходить біб- 
аіотекапха сільської бібліотеки, комсомолка

Людмила Світко. Вона «є тільки допомагає 
підібрати потрібну літературу, а > оформила 
своєрідний агітаційний куточок, який етап У 
великій пригоді комсомольцям.

У гуртку змінюють форми занять з залеж
ності під заданої теми. Тому нерідко перед 
комсомольцями виступають єттрі більшовики, 
ветерани праці, парторг аргілї.

Перед першим етапом заліку відбулись ком
сомольські збори, дп порушувалось питання, 
кого допустят« до заліку. На щаетя. непсти- 
гпючих виявилось мало.

Мені хочеться назвати молодих доярок з 
ЦЬОГО колгоспу, сестер Тетяну і Мапію Зелек- 
гур. Ніну Кучеренко та Наталку Вакуленко. Ці 
дівчата трудовий залік здали на відмінно. За 
останні три місяці вони вдвоє перекрили своє 
соцзобоа’я.іання. Гадаю, що на Всесоюзних 
комсомольських зборах комсомолки з честю 
могли б розкрити свої залікові книжки і пока
зати їх Батьківщині.

Спід зазначити, що ініціаторами Ле
нінських заліків, виробничих змагань на 
честь "ЮО-річчя з дня народження 8. І. 
Леніна стала комсомолі я артілей, що 
носять ім’я зождя. Таких колгоспів у 
нашому районі шість

Ленінський залік. Лейтмотивом в ньо
му для нас в першу чергу була промо
ва В. І. Леніна на НІ з’їзді комсомолу 
«Завдання Спілок Молоді». Ця праця ста
ла своєрідним ключем до всіх тем. її 
поетапно опрацьовували, (щоб зникнути 
а саму суть ленінської думки) і старан
но законспектовувапи (щоб поновити її 
8 пам’яті) в усіх гуртках без виключення, 
ДУЖЕ нам допомогли в підготовці за

ліку читацькі конферен
ції по ленінських працях. 
До речі, ці конференції 
відбулись з усіх школах ра
йону, а наостанку в район
ному Будинку культури бу
ла проведена цікава читець
ка конференція на тему 
«Завдання Спілок молоді», 
Ні, ми не просто обговорю
вали виступ 8. І. Леніна 
(це з успіхом робилось І 8

З стор.

ЩО ТИ РОБИШ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ПЕРВИННО! ОРГАНІЗАЦІЇ?

лолітгуртнах), ми послідовно слідкували 
звитяжну історію нашого славного ком
сомолу, починаючи від буремних років 
громадянської війни і по наше сього
дення.
_ ®,• нас ’* справжні помічники. Наприклад, 
пропагандист із .колгоспу імені Свердлова, еко
ном, ст, член КПРС В. 1, І'лущенХо, директор 
Звенигородської восьмирічної школи, голова 
громгдськ<»-ш».чітичііої комісії по прийому Ле- 
ніцського заліку, комуніст М. Н. Огурешш, 
члеп цієї комісії, працівник райвиконкому, ко
муніст Ф. Г. Шрот та багато інших. Вони були 
вимогливими і принциповими під час прийому 
Ленінського знліку і в той же час чуйними і 
узажними в період його підготовки.

Слід зазначити, що умови заліку в од
наковій мірі були складними як для уч
нів так і для працюючої молоді. Перші а 
залікові книжки вписували зобов'язан
ий підвищити • успішність, дисципліну, 
старанніше виконувати громадське до
ручення тощо.

Другі заповнювали сторінку залікової 
книжки соцзобов’язанням.

Що дав мам Ленінський залік? По-пер
ше, розширив горизонти політичної ос
віти комсомольців. По-друге, духовно 
дисциплінував кожного, По-трвтс, бага
тьох навчив працювати з політичною лі
тературою.

АВТРА на Всесоюзних комсомоль
ських зборах багатомільйонний ра

дянський комсомол з гордістю підніме 
свої залікові книжки з трудовими досяг
неннями і відмінною успішністю. Серед 
них будуть книжки і комсомольців Но- 

середньої школи, Олексан- 
профтехучнлищв N8 1, та

них будуть 
аопдеазької 
Арійського 
ІНШИХ.

Закінчено .... ...........
заліку. Скоро 3357 комсомольців ра
йону отримають ленінські книжки — по
чесне посвідчення про здачу заліку. 5 з 
мене виникає дукАна, чому б не продов
жити в майбутньому цю корисну і чудо
ву справу. Щоб наша молодь ще глибше 
могла вивчити неоціненну ленінську 
спадщину. Адже Ленінський залік — ек
замен політичної зрілості, робітничої сві
домості і духовної чистоти. Отже, вар
то б розпочати другий ленінський се
местр.

останній етап Ленінського

М. ГРОМОВИЙ, 
перший секретар Олександрійсько
го райкому комсомолу.

.По-перше-учитися, по-друге - учитися 
І ПО-ТРЕТЄ - УЧИТИСЯ І ПОТІМ ПЕРЕВІРЯТИ ТЕ,ЩСб 

НАУКА у ЧАС НЕ ЗАПИШАЛАСЬ МЕРТВОЮ БУКВОЮ 
АБО МОДНОЮ ФРАЗОЮ... ЩОБ НАУКА ДІЙСНО 
ВХОДИЛА В ПЛОТЬ і КРОВ, ПЕРЕТВОРЮВАЛАСЬ У 
У СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПОБУТУ ЦІЛКОМ І ПО- 
СПРАВЖНЬОМУ. в. - . х* л«лВ І.ІКши. Твоем, т.55,ста*430-^51.

і радячись з вот
«В ході Ленінського заліку досягнуто високих ви

робничих показників, проведено шість Ленінських 
у років», — доповідають Всесоюзним комсомольськім 

і: зборам молоді трудівники колгоспу «Іскра» Г'аре.о- 
ронського району.
ДНІ промайнули птахом. Неначе недавно обгово

рювали умови заліку, а вже й час звітувати про 
зроблене.

Доярки Олена Підпипняк, Ганна Лісовець, Галина 
. Цвіліхівська виконали свої соціалістичні зобов’язань 

, ня минулого року за одинадцять місяців. На 120 
140 процентів виконували денні норми трактористи 
Михайло Шепета, Василь Рябов та інші. В культосвіт
ні заклади села було направлено громадських за- 

і ступників із числа комсомольців. І значно пожвави
лась культурно-масова робота в селі. Клуб Д°” 

. мігся звання «Клубу відмінної роботи».
Підводячи підсумки передостаннього стану Ленінського-за

ліку ми провели анкетування, щоб ще краще виявити, хто
■ ІІ ьннчае і як. Виявилось, що ряд комсомольців пи- 

■акопспектє-вали не лише рекомендовані праці В. І.
- -■----------------------- депутат

Наталія 
Спілок 

змагання». ІИИЛиДІ*. .... ••------ ~
«Держава І революція». «Що таке Радянська влада», л ос- 
танніх двох я зробила широкий конспект. Саме із них працях 
я знайшла відповідь на питання виборців, які мене обрали 
депутатом.

її подруга Євдокія Козак в анкеті пише: «Не думала я на
вчатись після 8 класу. І значно пізніше від подруг записа
лась по вечірньої школи. Коли прочитала виступ Ілліча на 
Пі з'їзді комсомолу, то зрозуміла, що зробила вірно. Саме 
цей виступ Ілліча запалив у мене вогник .то навчання. Я .за
раз иікін'.’.'о одинадцятий клас заочно».

ВЕЛИКУ допомогу надала комсомольцям в підго
товці і складанні Ленінського заліку громад

сько-політична комісія, очолити яку було дору
чено члену КПРС, в минулому комсомольському 
вожаку, голові колгоспу Сергію Михайловичу Про
дану. До складу комісії ввійшли також комсомоль
ці двадцятих років А. Й. Антонюк, І. Я. Кернасов- 
ський та інші. Вони постійно надавали конкретну до
помогу молоді у вивченні і осмисленні теоретичної 
спадщини вождя. Для закріплення вивчених праць 
і підведення підсумків було організовано і прове
дено 6 Ленінських уроків.

У ході заліку зросла як трудова, так і політична 
активність молоді. 16 молодих трудівників здобули 
звання «Кращого виробничника колгоспу», 4 ком
сомольці підготувалися до вступу кандидатами в 
члени КПРС.

які праці вивчає і як.
вчили і ьахоліцех“—--- ------  .
Леніна, а й ряд інших. Ось що відповіла доярка. 
Гай вороне ької районної Ради депутатів трудящих 
Берпіадська: «Я вивчала прані Ілліча: «Завдання 
молоді». «Великий почин». «Як організувати 

таїиГіТ"двох я зробила широкий конспект. Саме в них працях

І. МАЛИЧЕНКО. 
заступник голови громадсько-політичної комісії 
по прийому Ленінського заліку.

СОРОК
шостому 
„ЗЕЛЕНА“
вулиця

45 великовагових поїздів, 
близько 12 тисяч тонн переве
зених понад норму народно« 
господарських вантажів, 3104 
кілограми заощадженого ди- 
зольного палива — таким тру
довий дарунок ювілею КОМСО
МОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНО! колони 
Помічнянського локомотивного 
депо.

У ДЕПО дзвонив І ряз, 1 
вдруге. І незмінно одер

жував відповідь: «Немає». 
Уточнення мінялися: «На лі
нії», св цеху ремонту», «п під
шефному ко,тгоспі», Заставши 
Івана Закордоннії, секретаря 
комітету комсомолу депо, в ка
бінеті, я явно здивувався.

—• Сьогодні день сплати 
членських внесків, — сказав 
Іван, відсунувши вбік відо
мість.

А за хвилину пін протягував 
її помічнику машиніста Леоні
ду Ярмолатію, одночасно ці
кавлячись. як пройшла по
їздка.

— Ваия, приймай швидко 
внески, кваплюсь в рейс, —- 
витягнув комсомольський кви
ток машиніст Микола Варнп- 
га. Завітай слюсар Віктор Ян- 
коиськнй, потім Людмила Дя- 
дюра, Станіслав Яценко...

Так, ще не встигши ііостаан- 
тн питання заліку, я почув 
відповідь на цього. Дбаючи 
про зміцнення своєї первинної 
організації, ту? у всьому праг
нуть бути точними, принципо
вими, вимогливими. Саме так, 
у всьому, йдеться про внески 
чн великовагові поїзди, про 
шефський концерт чи спортив
ні змагання. В ході Ленінсько
го заліку ця риса доброї на
стійливої у досягненні наміче
ної мети стала ще більш по
мітною.

Ось що розповідає комсо
мольський секретар:

— В стоденній трудовій Ле
нінській вахгі взяли участь і 
комсомольці, і молодь, У всіх—* 
високі зобов’язання, 
мольсько-молодіжна 
яку очолює комуніст Дмитро 
Паліеігко, наприклад, дала 
слово весь цей період працю
вати з перевиконанням норм. 
Зараз на їх рахунку 45 вели
ковагових поїздів, перевезено 
понад норму близько 12 тисяч 
тонн иародногосподарс ь к и х 
вантажів, заощаджено 3104 кі
лограми дизельного пального. 
Юрій Сапон та Михайло Ва
сильєв тільки за останню де
сятиденку провели трн велико
вагових поїзди, заощадили 
117 кілограмів пального І пере
везли понад план близько ти
сячі тонн яантажіп.

Секретар розповідає без зай
вого пафосу, навіть мені здає-

Комса- 
колона,

т»гя надто сухо, хоч йому, ко
лишньому помічнику машнніс* 
тз, добре відомо, що оті над
планові тонни, кілограми за
ощадженого пального даються 
нелегко. За цими цифрами — 
пошуки кращих режимів ро
боти, вечори над книгами, 
невтомна праця машиністів 
Анатолія Сажньов.'і, ЇОрія Са
вона, їх помічників Вячеслава 
Гідуляна, Володимира Микит- 
ченха, Михайла Васильєва, 
Анатолія Підіпрнгори і всіх їх 
колег з комсомольсько-моло
діжної. Успішне виконання 
взятих зобов’язань —• тут сира, 
ва звичайиа. Цим не здивуєш. 
Але й сумлінність не забува
ють відзначити (теж одна з 
добрих рис у роботі комсо
мольської організації. шо 
сприяє росту її авторитету).

Нещодаіціо в урочистій об
становці вручені мандати пе
реможця ювілейного змагання 
по професії машиністу Юрію 
Савону, слюсарям Анатолію 
Бадьону, Вадиму Рудченку. 
помічнику машиніста Михайлу 
Васильєву. Перехідними дип
ломаті" і ціпииии подарунка
ми відзначена праця, ремонт
ників Віктора Короткого, Ана
толія Житкова, Валерія Шапо- 
валбвг та Інших.

Пам’ятаю, сліосар-автомат- 
нкк Анатолій Бадьоя. розпові
даючи, що опрацював біогра
фію В. І. Леніна, конспектує 
.«Завдання Спілок молоді», 
«Великий почин», щиро зізнав
ся: «Коли читаєш Леніна чи 
про Леніна, мимоволі поріс- 
шоєш своє життя з Його, ди
вишся, . що зроблено і треба 
зробім и. 1 хочеться зробити 
якомога більше». Це в кінці 
минулого року він говорив. А 
тепер п Анатолія — перехідний 
мандат, що ще раз підтверд
жує щирість сказаного і ще 
раз засвідчує, що комітет ком
сомолу вміло допомагає лю
дям йти до мети.

-• На честь сторіччя ми про
водимо спортивні' спартакіаду 
з шести видів спорту, — про
довжує секретар. — Ще біль
ше пожвавила спою роботу 
художня самодіяльність. Лише 
п останні дні двічі виступали 
у підшефних колгоспах. Бойо- 
внтішим став «Комсомоль
ський прожектор», особливо п

цеху експлуатації, до началь
ником «КП» Мнхитчеико Во
лодимир. «Прожекторне ти» 
провели реііди-оглядн побуто
вих умов молоді п гуртожит
ках, цікавились, як навчаю
ться «печірникн», слідкують 
аа режимом роботи.

Знову ж нічого немом незви
чайного." Це ж цілком законо
мірно, що у вільні від роботи 
години слюсар Віктор Яіікоп- 
ськнй, ст'ропальппця Світлана 
Шнур І десятки їх товаришів 
стають артистамн, а солідні 
машиністи — спритними волей
болістами, нападаючими чи 
захисниками у футбольній 
команді. Але і туї криється 
авторитет організації.

І цо тому, що питання 1 ви
робництва, і дозвілля не раз 
стояли па порядку денному і 
зборів. І засідань комітету. 
НА ЗБОРАХ З МОЛОДИХ 
ФОРМУВАЛОСЯ ПОЧУТТЯ 
ГОСПОДАРЯ СВОГО ПІД
ПРИЄМСТВА. ЯКЕ ТАК НЕ
ОБХІДНЕ. ЩОБ МНОЖИ
ЛИСЬ УСПІХИ. КРИТИЧНЕ 
СТАВЛЕННЯ ДО ДОСЯГ
НЕНЬ. НА ЗБОРАХ НАРОД
ЖУВАЛИСЬ НОВІ ПЛАНИ.

— Незабаром нам дадуть 
.електровози замість теплово
зів. Наші комсомольці разом 
з школярами підшефної серед
ньої школи № 2 ппріпиі.’їн Ді
брати метал для будівництва 
двох електровозів. Треба 185 
тонн металу. Є вже п школі 
35 і в депо близько 40 тонн.

ЗАЛІК НЕ ТІЛЬКИ РОЗ
ШИРИВ КРУГОЗІР. ЗНАННЯ 
ЛЕНІНСЬКИХ ПРАНЬ. А П 
АКТІ і ВІЗУВАВ РОБОТУ КОМ 
СОМОЛЫПВ У ВСІХ СФЕ
РАХ, — підсумовує секретар.

і цо так, безумовно. Життє
дайним струменем залік про
йшов через серце кожного МП- 
лодого робітника, і ті, хто по
чинав ЙОГО в числі песпілкопої 
молоді, тепер в лапах ВЛКСМ. 
Не — Володимир Малонопнч. 
Олександр Пилипенко. Микола 
Маслянникоп ..

Значить, буде І 4R-A пеніюз- 
аагопий. і сотий.

В. ЦВЯХ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

ст. Помічна.

Нещолапно полика група школярів Кіровоградщини побувала а Київському філіалі Центрального музею В. 1. Леніна.
На знімку: юні слідопити з шкіл Ульяновського району Сергій КУЧЕРЕНКО, Людмила МЛПХЛНЮК та Валентина 

ГРОМЛЮК п одній з кімнат музею. Фото 10. ЛІВАШНИКОВА.

...Треба,щоб уся 

СПРАВА ВИХОВАННЯ, 
ОСВІТИ І НАВЧАННЯ? 

СУЧАСНОЇ МОЛОД» . 

БУЛА ВИХОВАННЯМ 

В НІЙ комуністи - 

ЧНОЇ МОРАЛІ.
ВЛЛнм.

Твоя«, т 34 ,стол254.

Ось уже третій тиж
день на крейдяній газеті 
нашого інституту написано: 
«Група «А» другого укра
їнського зайняла перше 
місце серед академгруп. 
Вітаємо комітет комсомо
лу!»

Мої однокурсники хо
дять іменинниками. їм і 
самим не аіоиться: за два 
роки вийти переможцями! 
А все почалось ось із 
чого.

Коли почалась підготов
ка до Ленінського заліку, 
комітет комсомолу інсти-

ТАК ДОБУВАЄТЬСЯ ЛІДИРСТВО
туту запропонував нам 
проводити його у трьох 
напрямках — виконання 
соціалістичних зобов’я
зань, громадська атеста
ція пізнання ленінських 
праць.

На перших же групо
вих зборах кожен взяв 
зобов’язання. Але не за 
якимсь стандартом, а оці
нюючи свої можливості, 
здібності. Що ж стосува
лось громадської атеста
ції, то тут треба було дати 
на кожного студента ха
рактеристику. Але щоб 
вона не була суб'єктивна, 
її давали спеціально ство
реній комісії.

І тут ми задумались. Харак
теристика зачитуватиметься 
при складанні заліку. І к<>- 
му ж хотілося. Щоб про його 
товариша говорили негативне? 
А в пас були такі. Осі. хоч би 
і Анатолій. Тримається якось 
осторонь колективу. Екскурсії, 
культпоходи вважає «іісссрйоз.

кістю», і взагалі життя групи 
його но стосується. Або Ва
дим. Що не доручи йому — 
візьметься, наобіцяє. Але обо
в'язково по виконає. А не ви
учить урок — на лекцію не 
з’явиться.

Скільки ми з ними говори
ли — не допомагало. Та тра
пився один прикрий випадок. 
В гуртожитку хлопці вчинили 
бешкет. В ньому буя звинува
чений І Анатолій. Про це ста
ло відомо я деканаті і його 
мали покарати.

Ми довго яе роздумували. 
Вирішили самі розібратись. 
Так і сказали и деканаті.

На екстрений* зборах ко
жен пилин душу. Сказали Ана
толію все, хто що думав про 
нього. Засудили його провину, 
але разом з тим. клонена чі 
перед деканатом, щоб цим псе 
н закінчилось. 1 то пи думає
те? Зовсім іншим стан хлопець. 
Комсомольське доручення ви
конує — тепер за полііпаїїчаїї- 
ня відповідає.

Палима теж попередили, шо 
коли ще хоч раз не з’явиться 
на заняття або не викопає до
ручення — поблажки не буде.

І от коли прийшов час писа
ти характеристики ним ечулеп. 
там. ми гак і Написали, то

були зриви, але зараз вони 
активні комсомольці, добрі: 
вчаться, беруть участь у гро
мадському житті.

За успішність ми теж 
боролись колективно. От, 
наприклад, часто бували 
випадки, коли книжок чи 
підручників не вистачало у 
бібліотеці. Тоді ми влаш
товували'у гуртожитку ко
лективні ЧИТКИ чи обгово
рений'

Що й говорить. Друж
ний у нас колектив підіб
рався. здоровий. Кожен 
вболіває за всіх і всі за 
кожного. Після того, як ми 
вийшли переможцями се
ред академгруп, згурто- 
ванність стала ще міцні
шою. Бо тепер же ’оеба 
не упустити ЛІДИРСТВО.

с КОРОБКО, 
комсорг друг«”4’ укра
їнської о відділу <РУ- 
пи «А» КірЬвоірад- 
СІ.КОГО педінс гиту I V.

■НИЖНЄ
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Цю СТЕПОВУ легенду вчителька 
Фаїна Іванівна Хвжнйк почула 

з вуст багатьох людей ще в перщі 
повоєнні роки. Ніби на одній висо
ті, що в степу між Лип’янкою і 
Листопадовим, взимку сорок четвер
того кілька радянських богатирів зу
пинили ворожі танки, примусили 
фашистів відступити. Ворог бояв
ся навіть мертвих героїв...

Легенда то чи дійсність?
Це питання не давало спокою 

вчительці Листов а дівської восьми
річної школи. І Фаїна Іванівна з 
властивою їй енергією взялася ра
зом з червоними слідопитами за 
пошуки. В усі кінці країни полетіли 
зисти-запитн. Минали тижні, міся
ці, роки...

— Поступово легенда про подвиг 
богатирів ставала дійсністю, — роз
повідає Фаїна Іванівна. — Ми 
одержали багато листів, документів, 
фотознімків. Точно встановили, що 
подвиг на безіменній висоті зверши
ли Гвардійці під командуванням 
лейтенанта Юрія Боброва.

Документів зібралось стільки, що 
в класі, яким на той час керувала 
Фаїна Іванівна, оформили куточок 
бойової слави, де розповідається 
про подвиг Юрія Боброва та гвар
дійців його взводу. 1 зараз піонер
ський загін шостого класу носить 
ім’я героя-комсомольця Юрія Боб
рова. Відбулося кілька вечорів бо
йової слави, на яких розповідалося 
про цей подвиг, зачитувались листи 
рідних Юрія Боброва, його бонових 
друзів.

— Зараз я веду другий клас, — 
ділиться думками Ф. 1. Хвжняк. — 
Жовтенята теж охоче слухають роз
повіді про подвиги героїв Вітчизня
ної війни, вчаться у них сміливості, 
мужності. Образ комсомольця Юрія 
Боброва служить для них у всьому 
взірцем...

Гортаємо сторінки листів, пожовклі 
від часу, вирізки з фронтових газет, 
фотокартки, — 1 перед очима поста
ють образи справжніх героїв, лю
дей, які пішли дорогою безсмертя, 
віддавши в нерівному бою наядЬ- 
рожче — своє ЖИТТЯ...
ТІЄЇ ночі Юрій Бобров навіть не 
8 зімкнув очей. Раз по раз, опи

суючи вогненне колесо, здіймались 
угору освітлювальні ракети. Ніч 
пронизували трасуючі кулі, то тут, 
то там рвались снаряди. Фашисти 
непокоїлись.

Юрій Бобров одержав бойовий 
наказ: до світанку «осідлати» а 
СЬоїм взводом автоматників безімен
ну висоту і, перебуваючи в бойовій 
охороні, не пропустити фашистів до 
Зіпії нашої оборони.

Була вже північ, коли лейтенант 

зібрав бійців, пояснив їм бойове 
завдання. Його спокій і впевненість 
передавались гвардійцям, які дуже 
любили свого молодого командира, 
добре знали його твердий характер, 
його силу волі, його витримку, від
вагу. Не раз ці високі якості коман
дира сприяли перемогам взводу над 
ворогом.

— Завдання наше не з легких,— 
спокійно говорив Бобров. — Ми бу
демо далеченько від своїх, а до нім
ців — рукою подати... Біля висоти 
можуть з’явитись танки, а відбива
тись нам доведеться самим. Якщо 
хто вагається, боїться — відразу 
хай лишається тут...

— Гвардійці ніколи не бояться!— 
почувся з темряви ночі впевнений 
голос комуніста Раєнкова.

— Правильно, гвардієць і однії в 
полі воїн, — підтримав слова бійця 
лейтенант. — Будемо ж битись, як 
личнть гвардії!

Темно і тихо. Заспокоїлись І фа
шисти, тільки кидали інколи одну—

дві ракети. Низько пригинаючись, 
майже зливаючись із землею, гвар
дійці непоміченими пробрались до 
висоти, до світанку встигли й око
патись.

Ранок 5 лютого 1944 року... Ховаю
чись у видолинках, над степом по
вільно розповзався сирий холодний 
туман. Це допомогло гвардійцям 
деякий час залишатись непомічени
ми під самим носом у- фашистів.

Та ось туман розсіявся. До висо
ти на повний зріст поспішали фа
шисти. Вони не чекали, що тут їх 
зустріне лавина свинцевого дощу. 
Втекли, ніби вівці, залишивши ба
гато вбитих і поранених... Першу 
атаку відбито! Це окрилило наших 
воїнів.

Раптом короткочасову ранкову 
тишу порушило гудіння потужних 
моторів. Ворожі танки 1 бронема
шини посунули в наступ на висоту.

Пильно вдивляючись у бік ворога, 
Юрій Бобров нарахував шість бро
нетранспортерів з піхотою і три 
«Тигри». Доповів про все по теле
фону комбатові.

— Тримайся, гвардія! — наказав 

комбат по телефону. Лін підки
немо вам вогню, щоб відсікти пі
хоту.

— Єсть триматись! — відповів 
лейтенант.

Він наказав не спішити з пострі
лами: підпустити автоматників
ближче І ВІДСІКТИ ЇХ ДРУЖНИМ вог
нем, а лід танки кинути зв’язки 
гранат. При цьому — берегти пат
рони, гранати, бнти тільки в ціль. І 
воїни відбили одну атаку, другу. У 
скрутну хвилину викликали на ви
соту вогонь наших мінометів і фа
шистська піхота відступила.

Та ріділи сили, ряди захисників 
висоти. Кожен знав: скоро знову 
полізуть фашисти, а день ще тільки 
розгорявся,

—« Будемо битись до останньої 
гранати, — мов клятва, передава
лись з окопа в окоп слова.

На клаптиках паперу п перерві 
між атаками молоді гвардійці-авто- 
матвики Янков, Булднгін і Якушев 
написали заяви про вступ до комсо
молу: «Якщо загинемо в бою, вва
жайте нас комсомольцями». Заяву 
з проханням прийняти його в пар
тію подав комсомолець гвардії стар
ший сержант Муравйов. Агітатори- 
комуністи Раєнков та Альохін нага
дали бійцям про закони гвардії, 
про священну клятву, яку воїни да
ли на вірність Батьківщині.

— Де стоять гвардійці — жоден 
фашист не пройде! — переходило з 
окопа в окоп.

І знову атака. Знову відсікли пі
хоту, але броньовані чудовища впер
то лізли па висоту.

— Спокійно! Приготувати грана
ти! — подай команду Юрій Бобров 
і сам наготував дві в’язки.

Ось уже запалав один «Тигр», і 
чорні клуби диму оповили висоту. 
Та передній танк вже ввірвався до 
вершини висоти, почав «утюжити» 

окопи. Ось «Тигр» зупинився, па 
мить піднялася ирншка люка і звід
ти висунулась рудоволоса голова. 
Фашист щодуху крикнув: «Рус, 
сдавайс!» Цс були його останні сло. 
ва: метка черга кулеметника РодПіа 
прошила гітлерівця.

— Гвардія не здається. Запам’я
тай це, фашистська гадино! >-ч 
крикнув Родін, кидаючи гранату.

Розлючені гітлерівці сунули хма
рою. Один за одним падали герої, 
але живі бились, боролись. Коли 
«Тигр» підійшов до вершини висоти 
>— під нього із зв’язками гранат ки
нувся гвардії лейтенант Юрій Боб
ров. Оглушливий вибух гримнув 
над степом, над висотою. Танк спа
лахнув, наче велетенська свічка.

— Командир взводу загинув під 
танком! — хтось крикнув у розпалі 
бою.

— Відплатимо за смерть команди
ра! Смерть фашистам! — і гвардій
ці кинулись р контратаку.

Нерви у фашистів но витримали, 
ворог відступив. Гвардійці, нехтую
чи смертельну небезпеку, відстояли 
висоту, аж поки не підоспіла під
мога...
КОМАНДИР частини, де служив 

Юрій Бобров, гвардії підполков
ник Обухов у липні 1941 року писав 
матері героя:

«Шановна Боброва Олександра 
Василівна!

Ім’я вашого сина Юрій Костянти
новича Боброва відоме не лише ста
рим гвардійцям нашої частини, але 
й кожному, хто вливається в наші 
ряди. Бо подвиг, який звершив із 
своїм взводом гвардії лейтенант 
Бобров, є одним із яскравих зразків 
мужності і беззавітної відданості 
наших доблесних гвардійців Бать
ківщині.

Ваш сни із своїм взводом з честю 
виконав бойове завдання, не про
пустив противника до лінії нашої 
оборони, незважаючи на шалені ата
ки «Тигрів» 1 піхоти, вогонь арти
лерії. Вони бились до останнього 
подиху, не осоромили гвардійської 
честі, совісті І прапора! Вони заги
нули як справжні герої.

«Бобровці» — цим у нас всі гор
дяться. Тільки мужнім, тільки ге
роям з відважними серцями під си
лу такі подвиги. Наша військова 
частина гордиться славним ім’ям 
вашого сина, з любов’ю згадуйнь 
усі 1 свято шанують цс ім’я.

Для всіх нас цс дуже тяжка 
втрата. Юрій Бобров був славним 
комсомольцем, улюбленцем роти. 
Він, як комсорг роти, зумів вихова
ти десятки відважних і сміливих 
комсомольців, які йдуть у бій з сло
вами клятви: «Ми будемо нещадно 

знищувати фашистів, ми відплатимо 
за смерть нашого бойового коман
дира, за нашого любимого комсорга 
Юрія Боброва!».

Славний подвиг Юрія Боброва 
відзначений орденом Вітчизняної 
війни 1 ступеня. Цей орден вашо
го сина посилаємо вам.

Шановна Олександра Василівна! 
Важко утішити вас, дуже велике 
ваше горе, всі ми гаряче співчуває
мо вам, поділяємо біль гіркої втра
ти... Та завжди пам’ятайте, що ваш 
сни загинув у бою як герой, що Ім’я 
ного І подвиг ніколи не забудуться 
в наших серцях і що славні тради
ції «бобровців» будуть назавжди 
збережені в нашій гвардійській час. 
тині...»

КИМ же був Юрій Бобров до 
війни, де ріс, про що мріяв?

Про цс розповідають листи матері 
героя Олександри Василівни, яка 
Живе в місті Куйбишеві, де вчився 
1 мужнів майбутній герой.

«Юра з відзнакою закінчив 41-у 
середню школу в місті Куйбншеві,— 
пише мати. — Поступив в індустрі
альний інститут, рік повчився — 1 
добровольцем пішов на фронт. Спи 
мене дуже любив, завжди був 
слухняним. І сьогодні вчителі цієї 
школи, яка носить ім’я Юрія Боб
рова, ставлять мого сина в приклад 
дітям...»

Олександра Василівна розповідає, 
що Юрій був хорошим спортсменом: 
катався на ковзанах і лижах, Лю
бив футбол і бокс, захоплювався 
плаванням « він перепливав Волгу 
(дуже любив цю ріку). Юрій любив 
життя, любив друзів і особливо Ці“ 
нив у них вірність, сміливість, відва
гу. У Юрія — дві сестри, одна сест
ра — лікар-окуліст, друга — інже- 
нер-конструктор. У старшої сестри с 
син, його назвали Юрієм (в честь 
дяді-героя) — племінник схожий на 
свого дядю! «Виросту — і теж ста
ну таким героєм!» — каже хлопчик, 
слухаючи розповідь про подвиг сво
го дядька...

ЛІОНЄри села Листопадового за
в’язали листування з матір’Ю 

героя, допомогли їй поліпшити жит
лові умови. А на Кіровоградщнну 
йдуть листи і від піонерів школи 
№ 44 міста Куйбншева, де вчився 
Юрій Бобров. Тепер його ім’я но
сить школа і піонерська дружина, 
«Ми гордимося нашим Юрієм Боб
ровим, — пишуть діти з м. Куйби- 
шева. — За його партою сидять 
найкращі учні, за цс право треба 
боротись у змаганні» .

Іван РОМАНЕНКО.
м. Новомиргород.

НА БІГОВИХ ДОРІЖКАХ— 
АВАІІГАРДІВЦІ

ся представнику з Олександрії Миколі Же- 
ребятьєву, виступ юнака можна вважати ус
пішним.

У командному заліку з самого почат
ку впевнено лідирували олександрійці. 
Особливо успішно виступали жінки. Бу
ли такі моменти, коли всі три сходинки 
п’єдисталу пошани займали Олександ
рівни. Так, Люба Ручка, Алла Дмитреп- 

та Світлана Давиденко (всі троє
вчаться в Олександрійському індустрі
альному технікумі) розіграли між со
бою призові місця на дистанції 800 мет
рів. Чемпіонкою стала Люба Ручка 
(1.02,0).

Варто відзначити 
виступ тренера ___ ____________
ДЮСШ № І Жаннн Павлівни Богояв; 
лепської. Вона перемогла в штовханів 
ядра та в метанні диску. її землячка

^Ібвиїш.
Всього чотири дні минуло З ТИХ пір, як 

з подорожі повернувся шкільний турист
ський поїзд «Кіровоград», а в нову ту
ристську подорож вже відбула ще одна ве
лика група мандрівників. В цій групі—тру
дівники сільського господарства, робітни
ки, службовці, представники інтелігенції та 
молоді орденоносної Кіровоградщини.

Поїзд рухається в основному вночі, а дні 
відводяться для ознайомлення з містами. 
У Києві, Мінську, Вільнюсі. Каунасі, Ризі, 
Талліні, Ленінграді, Москві туристи озна
йомляться з місцями революційної, бойо-

ДО БЕРЕГІВ
БАЛТИКИ

і’іагби першості обласної радії ДСТ 
«Авангард» з легкої атлетики викли

кали великий інтерес і у фахівців, і в убо
лівальників спорту. Адже це — перші 
весняні змагання легкоатлетів па від
критому повітрі. . • '

Найбільше порадували молоді легко
атлети Лариса Мікізіль з Олександрії 
та Сергій Коробов з Світловодська.

Десятикласниця Олександрійської СШ № б 
Лариса Мікізіль іцс па першості республіки 
серед школячій в Ялті зарекомендувала себе 
одною з провідних легкоатлеток України. В 
Ялті вона стала володаркою срібної меда
лі (п’ятиборство). Цього разу Лариса була 
першою на стометрівці та в стрибках у дов
жину.

У.чепь Свіглоиодської СШ ДЪ 2 Сергій Ко
робов у цьому році став чемпіоном України 
серед школярів на дистанції 1500 метрів. І 
хоч на цих змаганнях Сергій па «своїй» ди
станції та в забігу па 5000 метрі з поступнв-

також успішний
тренера Олександрійської

Марія Анісімова в обох видах змагань 
була другою.

Під завісу змагань порадував кірово- 
градець Василь Стецюк. Подолавши 
планку на висоті 192 сантнментрп, Ва
силь не тільки став чемпіоном, а й вста
новив новий рекорд товариства.

В командному заліку перемогли 
олександрійці (143,5 очка). На другому 
місці Кіровограді^ (135 очок), на тре
тьому — спортсмени Світловодська 
(>103,5 очка).

Приємне враження залишила органі
зація змагань. Нагородження перемож
ців грамотами відбувалося зразу ж після 
забігів, кваліфіковано вів репортаж 
змагань коментатор В. Івансць.

Ю. ЛІВАШНИКОВ.
Фото автора.

вої і трудової слави радянського народу, 
оглянуть архітектурні та історичні пам’ят
ники.

Цікавою мас бути подорож по прибалтій
ських містах. Тут поряд з пам’ятниками 
сивої давнини, сучасні споруди, квартали 
жіілих масивів.

І, звичайно, найбільше вражень залишать 
у туристів Ленінград і Москва, міста, де 
під керівництвом Володимира Ілліча Лені
на переміг Великий Жовтень, де робила 
перші кроки Радянська соціалістична дер
жава.

У Москві туристи схилять голови перед 
могилою Невідомого солдата.

Під час поїздки кіровоградські іурнстн 
не лише добре відпочинуть, а й розширять 
свій кругозір та збагатять свої знатні про 
минуле та сучасне рідної Батьківщини.

В цьому році обласна рада по туризму і 
екскурсіях відправить ще чотири поїзди з 
емблемою «Кіровоград».

В. ТВЕРДОСТУП, 
голова обласної ради по туриз
му і екскурсіях.

ПОГОДА
Вдень 9 квітня 

на території об
ласті та міста Кі
ровограда слід че
кати хмарну з 
прояснениям пого
ду. Місцями —ко
роткочасний дощ. 
Температура по
вітря по області — 
15—20. по місту — 
17—19 градусів 
тепла.

Дню космонавтики. (М). 18.00 
— «День за днем». (Кірово
град). 18.25 — Телефільм. (Кі
ровоград). 18.45 — «На контро
лі — відстаючі ділянки». (Кі
ровоград). 19.00 — Телевісті, 
(К). 19.15 — «Переможці».
(Ворошиловград). 19.30 — «Си
ла ленінського слова». (К). 
20.00 — «Запрошуємо на піс
ню». (Львів). 20.30 — Естафета 

Тематичний випуск.

П’ЯТНИЦЯ, 10 квітня. 
ПЕРША ПРОГРАМА.1 11.00 — 
Телевісті. (К). 11.10 — ФІльм- 
концерт. (К). 11.35 — Шкіль
ний екран. Українська літера
тура для учнів 9 чласу. «О. М. 
Кобилянська. Життя І діяль
ність», (К). 12.15 — «його зем
на орбіта». (К). 13.00 — Пере
дача, присвячена Всесоюзним 
комсомольським зборам. (М). 
14.30 — Новини. (М). Ю.20 — новин. -----------------
Телепародннй університет. (К). (М). 21.15 — Художній фільм
17.00 — Програма, присвячена «На війні, як на війні». (К),

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г, Кировоград.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36 
Телефони: відповідального секретаря — 1-45-35, 

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

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласпого управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки. 2.

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00 - 
Програма передач. (К). 18.05 — 
Для школярів. «Співай загін». 
(К). 18.30 — «Подвиг». Телс- 
альманах. (ЛІ). з

СУБОТА, 11 КВІТНЯ. ПЕР-З 
ШЛ ПРОГРАМА. 9.00 — Гім- = 
мастика для всіх. 9.30 — Попи- к_-----
ни. (Лі). 9.45 — «Здоров’я». Ж"
(Лі). 10.15 — «Ударної' праці - 
крок». Спецвипуск телевістей. 
(К). 10.30 — Концерт радян
ської пісні. (К). 11.00 — Наша 
афіша. (К). 11.05 — Мульт
фільм. (К). 11.15 — «Година
Батьківщини». (Лі). 
‘«Блакитне перло». 
Харківського театру 
(Харків). 13.05 — Резерв. 13.15
— Музичний турнір міст. Уль
яновськ — Владивосток. 14.15
— В ефірі «Молодість». Ленін, 
ськнй залік молоді України. 
(Лі). 15.00 — Народний те.ю- 
упіперентет. (Лі). 10.30 — «Ка
ют компанія «Глобус». (Одс-

12.15 - 
Вистава 
ляльок.
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са). 17.00 — Сторінки піонер
ського літопису. (К). 17.30 
«Світ соціалізму». (Лі). 18.00 гу 
Новини. (М). 18.05 — «Літопис 
піввіку», «Рік 1931-й». (М)«
18.55 — Новини. (Лі). 19.00 
«Лдьютант його величності»« 
Прем’єра телефільму. З серія. 
(ЛІ). 20.30 — Міжнародна про
грама. (М). 21.15 - «Ударної V 
праці крон». Спецвипуск піСр 
тей. (К). 21.45 - Українську
кольорове телебачення. Кон
церт. (К). 22.30 - Творчий
портрет В. Дальського. (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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