
ВИХОВАННЯ
БРАТЕРСТВОМ
Дружний потиск руки. Га

рячий і щирий він у трудя
щих Болгарії і трудівників 
орденоносної Кіровоград- 
щини. Тісні узи братерства 
служать благородній справі 
виховання ленінського про
летарського Інтернаціона
лізму.

Цій меті ось уже близько 
десяти років підпорядкова
на діяльність обласного від
ділення Товариства радян
сько-болгарської дружби. 
На звітно-виборній конфе
ренції, що відбулася днями, 
у доповіді голови правління 
відділення О. К. УСТИН- 
ЧИКЛ наголошувалося, що 
організація стала масовою, 
чимало зробила для розши
рення 1 зміцнення безпосе
редніх, плодотворних зв’яз
ків з НРБ. Вони передбача
ють широкий обмін досві
дом соціалістичного І кому
ністичного будівництва, — 
господарської діяльності, 
політичної та культурио-ма. 
сової роботи серед трудя
щих,

У виступах на конферен
ції голови Кіровоградсько
го міського відділення С. Г, 
МЛКСІОТІНА, заступника 
голови Олександрійського 
міського відділення Л. Г. 
КОВАЛЬЧУКА, секретаря 
парткому артілі імені XX 
з’їзду КПРС Новоукраїнсь- 
кого району ЛІ. ЛІ. ІІЛНЛ- 
СЕІІКА, голови правління 
Світловодського відділення 
В. Ф. ШЕЛЕСТЕНКЛ, заві
дуючої Новоархангсльськнм 
Будинком піонерів Ю. ЇО. 
ШЕВЦОВОЇ, піопервожатої 
Красносільської С111 Олек
сандрійського району Л. І. 
Зі НОВА ГНОЇ та інших 
йшлося про ті різноманітні 
форми, які використовують 
на підприємствах, в колгос
пах і радгоспах, в організа
ціях у роботі по інтернаціо
нальному вихованню, вико
ристовуючи яскравий при
клад єднання народів Болга
рії і нашої Радянської Віт
чизни.

На конференції виступив 
завідуючий відділом пропа
ганди і агітації обкому КП 
України О. К. ПІСКУ НО В.

Конференція обрала новий 
склад правління обласного 
відділення та делегатів на 
республіканську звітно-ви
борну конференцію Товари
ства.

ІНФОРМАЦІЙНЕ
про роботу XVI

27 травня в Кремлівському Палаці з'їздів продовжував свою ро* 
боту черговий, XVI з’їзд Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спіл
ки Молоді. В роботі з’їзду беруть участь секретарі ЦК КПРС Б. М. 
Пономарьов, М. С. Соломенцев.

На ранковому засіданні в обговоренні звітних доповідей ЦК 
ВЛКСМ і Центральної ревізійної комісії ВЛКСМ взяли участь: Д. І. 
Патіашвілі — перший секретар ЦК ЛКСМ Грузії; В. Н. Тарасов — 
розливник сталі киснево-конверторного цеху Новолипецького ме
талургійного заводу Липецької області; В. А. Моркунас — перший 
секретар ЦК ЛКСМ Литви; Б. Д. Панкін — головний редактор газе
ти «Комсомольская правда»; В. Є. Олейников — перший секретар 
Красноярського крайкому ВЛКСМ. Із зворушливими словами приві
тання від імені радянських письменників до делегатів з’їзду звер
нувся перший секретар правління Спілки письменників СРСР, Герой 
Соціалістичної Праці К. О. Федія, якого тепло зустріли присутні в за
лі. Потім виступили В. П. Колмогоров — перший секретар Москов- . 
ського обкому ВЛКСМ і Г. І. Шмаль — перший секретар Тюменсь
кого обкому ВЛКСМ.

З’їзд привітали юні піонери. Токар-автоматник Московського ав
тозаводу імені Лихачова В. С. Абашин зачитав проект звернення 
з’їзду до юних піонерів країни, яке було прийнято одноголосно.

У дебатах на звітні доповіді виступили: Р. Г. Аскеров — перший 
секретар ЦК ЛКСМ Азербайджану; Н. П. Сєрьодкіна — продавець, 
заступник секретаря комітету комсомолу універмагу м. Кемерово; 
М. М. Романов — секретар ВЦРПС.

З привітанням до XVI з’їзду ВЛКСМ виступив палко зустрінутий 
делегатами і гостями Душан Улчак — президент Міжнародної спіл
ки студентів.

Довго не стихаючою овацією зал вітав Туана Хюіна — члена 
ЦК федерації молоді за визволення Південного В’єтнаму. Його 
виступ перетворився із маніфестацію пролетарського інтернаціона
лізму і солідарності радянської молоді з героїчною молоддю Пів
денного В’єтнаму.

З доповіддю Мандатної комісії з’їзду виступив голова Мандат
ної комісії секретар ЦК ВЛКСМ Б. М. Пастухов.

На вечірньому засіданні в дебатах на звітні доповіді ЦК ВЛКСМ
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но йти далі».

Із виступу Л. І. Бреж
нєва па XVI з’їзді 
ВЛКСМ.

ПОВІДОМЛЕННЯ
з’їзду влкем

І Центральної ревізійної комісії ВЛКСМ виступили: С. Г. Арутюнян 
— перший секретар ЦК ЛКСМ Вірменії; П. К. Лучинський — перший 
секретар ЦК ЛКСМ Молдавії; М. О. Прокоф'єв—міністр освіти СРСР; 
М. А. Волощенко — доярка, секретар комсомольської організації 
колгоспу імені Леніна Балашовського району Саратовської області; 
Є. І. Кондратьев — перший секретар Свердловского обкому 
ВЛКСМ; О. В. Силкін — бригадир шахти «Новопавлівська» тресту 
«Краснолучвугілля» Ворошиловградської області, ударник комуніс« 
тичної праці; Ю. В. Бабанський — Герой Радянського Союзу, лейте
нант.

З привітаннями до з’їзду звернулись: Іштван Хорват — перший 
секретар ЦК Угорської комуністичної спілки молоді; Гюнтер Ян —• 
перший секретар ЦК Спілки вільної німецької молоді; О Кі Чон —> 
голова ЦК Спілки соціалістичної трудової молоді Кореї; Хайме 
Кромбет — перший секретар Національного Комітету Спілки моло
дих комуністів Куби; Чойжілин Пуревжав — перший секретар ЦК 
Монгольської революційної спілки молоді; Анджей Жабіньський —> 
голова Головного правління Спілки соціалістичної молоді Польщі; 
Ион Ілісску — перший секретар ЦК Спілки комуністичної молоді 
Румунії; Юрай Варголік — голова Федеральної ради дитячих і мо
лодіжних організацій ЧССР.

З’їзд продовжує роботу.

♦ * ♦

28 травня XVI з’їзд ВЛКСМ продовжував обговорення звітних допое 
відей ЦК ВЛКСМ і Центральної ревізійної комісії по секціях. Делега
ти брали участь у роботі десяти секцій: «Формування наукового, 
світогляду і виховання молоді на прикладі життя і діяльності В. І. Ле
ніна», «Молодь і підвищення ефективності суспільного виробництва»^ 
«Молодь та інтенсифікація сільськогосподарського виробництва», 
«Комсомол, вищі і середні спеціальні учбові заклади», «Комсомол, 
піонерська організація і школа», «Естетичне і моральне виховання 
молоді», «Комсомол, фізична культура, і спорт», «Військово-патріо
тичне виховання молоді. Комсомол і Радянські Збройні Сили», 

(Закінчення на 2-й стор.).

^Валентина КОМПАНІЄЦЬ ~ переможець обласного 
конкурсу. Фото 10. Л1ВАШНИКРВА.

У Кремлівському Палаці з’їздів посланці молодо
го покоління будівників комунізму продовжують по- 
діловому, з палкою зацікавленістю обговорювати ве
ликі і відповідальні завдання, поставлені партією пе
ред молоддю країни. 27 травня на XVI з’їзді комсо
молу в дебатах на звітні допозіді Центрального Ко
мітету і Центральної ревізійної комісії ВЛКСМ деле
гати одностайно висловлювали волю багатомільйон
ного комсомолу — віддати всі сили, знання, енер
гію боротьбі за велику ленінську справу.

На з'їзді присутні тепло зустрінуті делегатами І 
гостями товариші А. П. Кириленко, К. Ф. Катушев, 
Б. М. Пономарьов, М. С. Соломенцев.

— Мудрою напутньою порадою прозвучало для 
кожного з нас слово Генерального секретаря ЦК 
КПРС Леоніда Ілліча Брежнєва, — сказав перший 
секретар ЦК ЛКСМ Грузії Д. І. Патіашвілі. — Воно 
знову показало нам те справді батьківське піклу
вання, яким оточує молодих партія комуністів. І ми 
говоримо партії: «Всім своїм життям доведемо від
даність справі комунізму!»

Про почуття гордості за робітничу професію, про 
радість творчої праці говорив розливальник сталі з 
Новолипецького металургійного заводу В. Н. Тара-
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сов. Новолипецкий завод — справжня лабораторія 
чорної металургії. Молодіжна бригада, в якій пра
цює Тарасов, освоїла швидкісний метод розливання 
сталі, виконала до відкриття з’їзду високі зобов’я
зання.

Перший секретар ЦК ЛКСМ Литви В. А. Моркунас 
відзначив, що під час підготовки до 100-річчя з дня 
народження Ілліча молодь республіки стояла на 
ударній трудовій вахті, провела генеральний огляд 
своєї готовності віддавати усі сили і молоде завзят
тя справі будівництва комунізму.

Останніми рішеннями партії значно розширено 
права і можливості молоді в нашій країні. Говоря
чи про це, головний редактор «Комсомольской 
правды» В. Д. Панкін відзначив, що у комсомолу е 
могутня розгалужена, розрахована на людей всяко
го віку система засобів і органів масової інформа
ції. Як ніколи широкою є газетна, журнальна, ви
давнича діяльність ВЛКСМ. «

(Закінчення на 2-й стор.).

вінок Валентини Компанієць
Е? ЕЗ РИС споргивності не проходить 
" жодне змагання. Відчувалося це і на 
другому обласному конкурсі майстрів 
машинного доїння, що два дні проходив 
у колгоспі «Правда» Знам’янського ра
йону. Бажання вийти в фінал і перемог
ти — було єдиним і панівним серед його 
учасників. Адже за право взяти участь у 
конкурсі цілий рік боролися сотні май
стрів — ентузіастів широкої механізації 
робіт на фермах. І лише 36 кращих із 
кращих стали повпредами цехів достатку 
молока від своїх районів.

Коли в літньому таборі ферми учасни
ки конкурсу готувались до вечірнього 
доїння, здавалося, в степу посвітлішало. 
Такої кількості людей в білих халатах 
тут ще не було. А за кілька годин до 
цього, прямо в клубі колгоспу, майстри 
машинного доїння демонстрували вміння 
швидко складати і розбирати доїльні 
апарати. Кожен до дрібниць повинен зна-

ти доручену йому техніку — гака вимога 
часу, основна умова обласного конкурсу.

Лише в кінці першого дня стали відомі 
претенденти ва звання переможця цього, 
поки що нового для нашої області, зма
гання. Разом з майстрами Т. І. Марушак, 
М. І. Сичнк, І. М. Остапенком, стаж ро
боти яких переступив за десяток років, 
у фінал конкурсу вийшла двадцятирічна 
Валентина Компанієць з колгоспу «Шлях 
Ілліча» Знам’янського району.

Важко було сказати навіть досвідче
ним і компетентним членам оргкомітету, 
хто з них, чотирьох, переможе. На за
ключному турі конкурсу під час ранко
вого доїння хвилювались і претенденти, 
і їх численні болільники. Адже разом з 
учасниками в колгосп «Правда» приїхали 
зоотехніки МТФ. інженери райвідділень 
об’єдннпя «Сільгосптехніка». Навіть до- 

(Закінчення на 2-й стор.).
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XVI З’ЇЗД ВСЕСОЮЗНОЇ ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ

про роботу XVI з’їзду ВЛКСМ
(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

«Виховання молоді в дусі братерської дружби народів 
СРСР і пролетарського інтернаціоналізму», «Організа
ційно-політичне зміцнення первинної комсомольської 
організації і дальший розвиток громадської активності 
молоді».

У своїх виступах делегати зосередили увагу на ана
лізі роботи комсомолу по комуністичному вихованню 
підростаючого покоління. Відбулося всебічне обгово
рення форм і методів роботи серед різних категорій 
молоді. Було внесено конкретні пропозиції, спрямовані 
на поліпшення діяльності ВЛКСМ. Делегати обмінялися 
думками по окремих проблемах життя комсомольських 
і піонерських організацій у світлі вимог, які виплива
ють з рішень XXIII з’їзду партії, дальших Пленумів і 
Постанов ЦК КПРС. Особливу увагу було приділено 
вдосконаленню діяльності комсомольських організацій

■

(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

Промовець розповів про пошту «Комсомольской 
правды», яка становить більш як 300 тисяч листів за 
рік. Перечитуючи ці листи, бачиш справжнього ге
роя нашого часу, вміння нашої молоді глянути на 
життя і підвищено, і тверезо. Комуністичні ідеали 
для неї і велика мрія, і особиста турбота.

Перший секретар Красноярського крайкому 
ВЛКСМ В. Є. Олейников підкреслив велике значен
ня для молоді краю Постанови ЦК КПРС про робо
ту Красноярської крайової партійної організації по 
керівництву комсомолом. За останній час значно 
збільшилось число комуністів, які працюють у ком
сомолі. Партійні організації направили своїх най- 
досвідченіших пропагандистів у комсомольську по- 
літмережу. Делегат Красноярської молоді сердечно 
подякував московському комсомолу, комсомоль
ським працівникам і студентству багатьох областей 
країни за допомогу, яку подають вони сибірякам в 
освоєнні незліченних багатств краю.

Тепло зустріли делегати і гості з'їзду першого 
секретаря правління Спілки письменників СРСР 

' К. О. Федіна. Він оголосив привітання з’їздові від 
радянських письменників. Радянська література зав- 

Іжди була кровно зв’язана з Ленінським комсомо
лом, говориться в привітанні. В його лавах вона без
устанно черпала і черпає своє талановите поповнен
ня. Кипуча громадська діяльність комсомолу, його 
героїчна праця в мирні дні і подвиг у дні війни, 
легендарна мужність і стійкість комсомолу на най
відповідальніших ділянках боротьби за комунізм є 
невичерпним джерелом творчого натхнення для лі
тератури усіх народів радянської землі.

Діловим рапортом XVI з’їздові ВЛКСМ про удар
ні діла комсомоли Підмосков’я прозвучав виступ 
першого секретаря Московського обкому ВЛКСМ 
В. П. Колмогорова. На три місяці раніше строку ви
конали молоді будівельники основні будівельно- 
монтажні роботи на потужностях, які вводяться на 
воскресенському хімкомбінаті. На цій ударній ком
сомольській будові молодь на практиці здійснила 
комуністичний принцип — один за всіх — всі за 
одного. Промовець висловив думку, що не тільки 
романтика далеких будов, а й ударне будівництво в 
своєму рідному краї має винятково велике значен
ня для виховання юнацтва. У кожної обласної ор
ганізації ВЛКСМ повинен бути свій Комсомольськ.

Від молоді, яка піднімає нафтову і газову цілину 
Західного Сибіру, передав привіт делегатам з’їзду 

по виконанню завдань, поставлених у привітанні ЦК 
КПРС XVI з'їздові комсомолу і в промові Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша Леоніда Ілліча Брежнєва.

На секціях було прийнято відповідні рекомендації.
У роботі секцій брали участь партійні, радянські, 

профспілкові і комсомольські працівники, діячі літера
тури, мистецтва, керівники міністерств і відомств, твор
чих спілок.

З привітаннями з’їздові звернулись представники за
рубіжних молодіжних організацій.

На секціях було вручено премії Ленінського комсо
молу за активну участь у науково-технічному прогресі, 
в галузі науки і техніки, літератури, мистецтва й архі
тектури за 1969—1970 роки молодим робітникам, кол
госпникам, спеціалістам і вченим, працівникам куль
тури.

З’їзд продовжує свою роботу.

ТУРБОТИ
перший секретар Тюменського обкому ВЛКСМ Г. І. 
Шмаль. Він розповів, що в цьому суворому краю 
юнаки і дівчата — учасники Всесоюзної комсомоль
ської будови — за п’ять років пройшли великий 
шлях: від перших тонн «чорного золота» до ниніш
ніх мільйонів тонн, від наметів до сучасних міст.

Більшість геологічних, нафто- і газопромислових 
управлінь, заявив промовець, очолюють молоді спе
ціалісти. Середній вік жителів міст Тюменської об
ласті 23—24 роки, а вчених, які працюють над проб
лемами розвитку краю, — 29 років.

27 травня делегатів з'їзду вітали юні піонери — 
відмінники навчання, переможці «Зірниці», учасни
ки походів по ленінських місцях. Вони рапортували 
своєму вожато/лу — комсомолові про успіхи в на
вчанні, про корисні справи, про свої мрії.

Радянські діти ростуть інтернаціоналістами. їм 
близькі волелюбні ідеї, за які бореться героїчний 
в'єтнамський народ. На з'їзд піонери прийшли ра
зом з своєю дорогою гостею — 13-річною Во Тхі 
Лієн, дівчинкою з в'єтнамського села Сонгмі, яке 
дощенту спалили американські варвари. «Агресоре, 
забирайся геть!» — заявили юні ленінці, висловлю
ючи солідарність з своїми в єтнамськими розесни- 
ками.

XVI з'їзд ВЛКСМ звернувся до всіх піонерів краї
ни з закликом зустріти 50-річчя Всесоюзної піонер
ської організації імені В. І. Леніна, яке минає через 
два роки, хорошими ділами, великими успіхами у 
навчанні ,праці, спорті.

Зустріч двох поколінь юності — комсомольців і 
піонерів завершилася здравицею на честь партії і 
народу, на честь безсмертної сграви Ілліча.

На трибуні перший секретар ЦК ЛКСМ Азер
байджану Р. Г. Аскеров. Він відзначив, що Азер
байджан можна без . перебільшення назвати рес
публікою комсомольською. Швидко зростає число 
молоді у провідних галузях промисловості. І від то
го, який у молоді рівень свідомості, які працьови
тість і політична зрілість, багато в чому залежать 
успіхи. Виховання гідних спадкоємців робітничого 
класу — найважливіше завдання комсомольських 
організацій,

Р. Г. Аскеров розпсзів, що на XIV з їзді ВЛКСМ 
у Кремлівському Палаці з’їздів була делегатка від 
Азербайджану Герой Соціалістичної Праці перша 
дівчина — водій бавовнозбиральної машини у рес
публіці Севіль Казієва. Севіль трагічно загинула як 
боєць на трудовому посту. Але подвиг безперерв
ний. Сьогодні на XVI з'їзді ВЛКСМ присутня її сест
ра, 19-річна Сона Казієва. Свій трудовий шлях вона 
почала у радгоспі імені сестри — Севіль Казієвої. 
У минулому році Сона завоювала друге місце у рес
публіканському змаганні молодих механізаторів на 
кубок імені Севіль, а в нинішньому •— очолила
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бригаду ,якою керувала сестра. Ось вона — еста
фета трудової доблесті в її зримому втіленні.

Важливі питання, зв'язані з роботою молоді у 
сфері обслуговування, поставила у своєму виступі 
заступник секретаря комітету комсомолу універма
гу міста- Кемерово Н. П. Серьодкіна, яка завоювала 
у минулому році звання кращого продавця області.

Від імені 93-мільйонної армії членів профспілок 
до делегатів комсомольського з'їзду звернувся сек
ретар ВЦРПС М. М. Романов. Говорячи про спільні 
завдання комсомолу і профспілок, він підкреслив 
необхідність об’єднати зусилля в боротьбі за не
ухильне зростання продуктивності праці у народно
му господарстві, підвищенні ефективності виробниц
тва, краще використання всіх резервів.

Все зростаюча роль профспілок і комсомолу на 
сучасному етапі комуністичного будівництва, сказав 
промовець, зобов’язує профспілкові і комсомольсь
кі організації добиватися дальшого поліпшення 
спільної організаторської і виховної роботи серед 
трудящих і молоді, щоб успішно виконати поставле
ні партією великі завдання.

Потім було заслухано доповідь Мандатної комісії, 
з якою виступив голова комісії, секретар Централь
ного Комітету ВЛКСМ Б. М. Пастухов. Він повідомив, 
що на з'їзд обрано 4695 делегатів. Вони представ
ляють комсомольські організації країни, які об’єд
нують у своїх лавах 27 мільйонів 28 тисяч ЗОЇ ком

сомольця. Мандатна комі
сія перевірила повноважен
ня всіх делегатів, присутніх 
на з’їзді, і визнала їх дійс
ними. Оплесками зустріли 
учасники засідання повідом
лення голови Мандатної ко

місії про те, що делегатами XVI з’їзду ВЛКСМ одно
стайно обрані члени і кандидати в члени ЦК КПРС.

Делегатами обрано 1578 працівників промисловос
ті, будівництва, транспорту, зв’язку і сфери обслуго
вування, 949 трудівників сільського господарства, 
269 студентів і учнів шкіл, професійно-технічних 
училищ, технікумів і вузів.

Велика група делегатів представляє наукову і 
творчу молодь, комсомольців Збройних Сил Радян
ського Союзу.

Молоді робітники і колгоспники становлять 42 
проценти всіх делегатів.

94 проценти делегатів мають вищу, незакінчену 
вищу і середню освіту.

Серед делегатів з’їзду 75 докторів І кандидатів 
наук. На з'їзд обрано і 16 льотчиків-космонавтів Ра
дянського Союзу. В роботі з'їзду беруть участь 23 
Герої Радянського Союзу, 35 Героїв Соціалістичної 
Праці.

Жінки становлять 45 процентів від загальної 
кількості обраних. Серед делегатів з’їзду — пред
ставники 62 національностей і народностей країни.

В обговоренні звітної доповіді Центрального Ко
мітету і Центральної ревізійної комісії ВЛКСМ взя
ли участь також перший секретар ЦК ЛКСМ Вірме
нії С. Г. Арутюнян, перший секретар ЦК ЛКСМ Мол
давії П. К. Лучинський, перший секретар Свердлов- 
ського обкому ВЛКСМ Є. І. Кондратьєв.

По-братерському тепло і сердечно зустрічали де
легати і гості з’їзду виступи представників зарубіж
них молодіжних організацій. З привітанням з’їздові 
виступили член ЦК федерації молоді за визволення 
Південного В'єтнаму Туан Хюін, президент Міжна
родної Спілки студентів Душан Улчак, перший сек
ретар ЦК Угорської комуністичної спілки молоді 
І. Хорват, перший секретар Центральної Ради спілки 
вільної німецької молоді Г. Ян, голова ЦК Спілки со
ціалістичної трудової молоді Кореї О Кі Чон.

Учасників з’їзду вітали також перший секретар 
національного комітету Спілки молодих комуністів 
Куби Хайме Кромбет, перший секретар ЦК Спілки 
комуністичної молоді Румунії Йон Ілієску, перший 
секретар ЦК Монгольської революційної спілки мо
лоді Чойжілин Пуреожав, голова головного правлін
ня Спілки соціалістичної молоді Польщі Анджей Жа- 
біньський, голова Федеральної Ради дитячих і моло
діжних організацій ЧССР Юрай Варголік.

Делегації зарубіжних країн під бурхливі оплески 
і овації присутніх у Кремлівському Палаці вручили 
XVI з'їздові Ленінського комсомолу прапори своїх 
організацій та інші пам'ятні подарунки.

28 травня делегати з’їзду працювали по секціях. 
(ТАРС).

(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

ходило до курйозів. За «підказки» деякі 
болільники, як школярі, одержали за
уваження...
J ОСЬ на трибуну в переповненому 

залі клубу піднімається невисока бі
лява дівчина. Піднімається першою. 
Округлі блакитні очі видають подив, 
пломінь щік неприховане хвилювання 
і радість.

— Оргкомітет другого обласного кон
курсу майстрів машинного доїння визнав 
переможцем Валентину Компанієць, що 
набрала 96,6 бала!.. — в дружніх оплес
ках тоне повідомлення.

Тут же оголошується, що їй присвоєно 
звання майстра машинного доїння пер
шого класу. Головуючий одягає Валі 
вінок із живих квітів. Хвилюючись, дів
чина приймає грамоти обкому комсомолу 
і оргкомітету конкурсу. І — не вистачає 
рук для цінного подарунка.

Вже після закінчення церемонії наго«

Перший вінок Валентини
родження учасників конкурсу Валя Ком
панієць сказала:

— Звичайно, хотілось перемогти, але 
я не сподівалась... Це ж перший мій кон
курс... Дуже приємно, що що перемогу, 
я можу присвятити XVI з’їздові ВЛКСМ.

Та почесне звання першості Валі Компанієць 
не зовсім несподіванка. Вона член комсомоль
сько-молодіжного колективу МТФ артілі 
«.Шлях Ілліча», який визнано одним Іт кращих 
області по підсумках змагання па честь 
ІОО-річчя з дня народження В. І. Леніна. 
І хоч працює Валя всього чотири роки, та 
успіхи її — то почерк справжнього майстра 
своєї справи. В минулому році від кожної з 
43 закріплених за нею корів дівчина надоїла 
по 3100 кілограмів молока. Не нижчі її показ
ники і зараз.

Один за одним одержують грамоти, 
пінні подарунки, путівки па ВДНГ учас
ники конкурсу. З особливою теплотою 
вітали 18-річну Тамару Руденко з кол
госпу імені Шевченка Ульяновського 
району. їй, разом з грамотами, вручає

ться приз обкому комсомолу «Наймолод
шому учаснику другого обласного кон
курсу майстрів машинною доїння». Ре
зультат Тамари •— почесне одинадцяте 
місце.

На сцену клубу зі старшими піднімаю
ться комсомольці Олександра Мушик —' 
з Долннського, Люба Мельниченко — з 
Новомиргородського, Віктор Васильєв — 
з ІІовоукраїнського, Тамара Левкович — 
з Олександрійського районів.

Цікава статистика конкурсу. Середній -вік 
Його учасників — 26 років. Наймолодшій — ІЗ, 
найстаршим — 40. Якщо в минулорічному кон
курсі поряд з жінками взяв участь лише один 
чоловік, то в цьому році їх було 5. Машинне 
Доїння перестає бути монополією лише жінок. 
З 23 в 1969 році число претендентів на звання 
кращого майстра машинного доїння області 
виросло до 36 в 1970 році.

Коментуючи результати конкурсу, за
ступник начальника обласного управлін
ня сільського господарства по тварин-

Компанієць
ннцтву, голова оргкомітету Ю. М. Лнсен- 
ко сказав:

— Майстерність учасників конкурсу 
цього року значно зросла. Різниця між 
першим і останнім місцями — 15 балів, 
а між першим і другим — всього одна 
десята бала. Оргкомітет не міг поділити 
друге, п’яте і шосте місця — по два чо
ловіка мають однакову кількість балів. 
Цей конкурс став барометром росту 
класності майстрів, індикатором стану 
машинного доїння в області.

Сьогодні можна констатуваїи — об
ласні конкурси майстрів машинного доїн
ня^ стали традицією Кіровоградщннн, 
найкращою формою агітації за перехід 
всіх МІФ на шлях повної механізації.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Колгосп «Правда».
Знам’янського району.
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25 травня з ранку потоки автобусів і 
машин 3 емблемами XVI з’їзду ВЛКСМ 

червоними комсомольськими значка- 
мИ — вирушили в усі кінці столиці. Во
ни везли делегатів на засідання секцій, 
рЄ обговорювались найважливіші проб
леми, які хвилюють молодь.

у першій секції «Формування науко
вого світогляду і виховання молоді на 
прикладі життя і діяльності В. І. Леніна» 
працювало понад 600 делегатів з’їзду. В 
обговоренні цієї актуальної проблеми 
взяли участь партійні працівники, виз
начні вчені, письменники, громадські ді
ячі-

На секції підкреслювалось, що для 
членів Ленінського комсомолу нема ви
щої честі і почеснішого обов’язку, ніж 
чеСГЬ.І обов язок бути ленінцями, в усій 
прьм^ичній діяльності втілювати в життя 
ленінські заповіти.

На секції «Молодь і інтенсифікація 
сільського господарства» говорилось про 
участь юнаків і дівчат у прискореному 
розвитку сільськогосподарського вироб
ництва. Ця секція зібрала «За круглим 
столом» конференц-залу ВДНГ СРСР. 
близько 600 рільників,, механізаторів, 
студентів вищих і середніх учбових за
кладів. Разом з комсомольцями в обго
воренні брали участь відомі учені, ке
рівники колгоспів і радгоспів, знатні лю
ди села.

Було відзначено, що тепер в усіх га
лузях сільськогосподарського виробни
цтва зайнято понад 10 мільйонів юнаків і 
дівчат. Широке залучення молоді до бо
ротьби за раціональне використання 
землі і підвищення її родючості, шефст
во над меліорацією земель, впровад
ження комплексної механізації та хімі
зації виробництва — ось головні напря
ми в діяльності сільських комсомольсь
ких організацій.

Учасники секції виробили рекоменда
ції, з яких особливу увагу приділено 
професійній орієнтації молоді, пропаган
ді сільської праці.

Про те, як виховувати у школярів сві
доме ставлення до оволодіння знання
ми ,як найефективніше формувати у них 
трудові вміння і навички, — говорили

ПРОМОВА ДВІЧІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ, 
ЛЬОТЧИКА-КОСМОНАВТА 0. СЛИСЕСВА

ИІ'.ііев'їі товариші! З величезним задо
воленням виконую прохання моїх дру- 
зіз-космонавтів і молодих творців кос
мічної техніки -- передаю з цієї три
буни посланцям чудової Ленінської 
Спілки Молоді наш сердечний комсо
мольський привіт.

Ми живемо в роки бурхливого роз
відку науки і техніки, в роки_ початку 
космічної ери. Сьогодні у своїй яскра
вії! промові Генеральний секретар ЦК 
КіІРС товариш Леонід Ілліч Брежнєв 
пімреслив ,шо наука і техніка не зна
ють межі у своєму розвитку. Лише 13 
років тому космонавтика була галуззю 
І'Орі'тичннх побудов. Зовсім недавно 
комічні польоти сприймались як спра- 
9а Декого, далекого майбутнього. Та 
0-!> Т/957 році перший штучний супут
ник Землі послав з космосу свої істо- 
рнчні позивні. Він поклав початок кос
ячним польотам. З того часу з Землі 
вартувало багато сотень космічних 
об'єктів. За ці роки ясно намітилися 

і тенденції розвитку космонавти* 
::і Пе — і навколоземні польоти дос- 
•',!-їницьк[|Х супутників різного призпа- 
Чс!іпя, і автоматичні станції, шо пізна-

Природу міжпланетного простору 
11‘«ближчих планет і Місяця, і різні 
' ■"и пілотованих кораблів, здатних ви* 
бувати широку програму різномаиіт* 
"у наукових досліджень.

Чаннім магістральним напрямом у 
Роботах по космосу є створення довго- 
Іас,.,|,х орбітальних космічних станцій, 

станції будуть універсальними кос- 
^|!,|іимн науковими лабораторіями і од* 
‘5,асио космічними центрами по прове- 

широкого кола народногосподар* 
робіт.

- Сполучених Штатах Америки в ос* 
роки основні зусилля були спря* 

на розв'язання завдання висад* 
/ •'»днин на Місяць. Кожна країна 
П.е В космосі своєю зоряною стежкою. 
г1 сД?жки зіллються в майбутньому в 

■■ дорогу всього людства у кос- 
глибини. Але хоч би якою широ- 

,вона була, вдячне людство завжди 
Ят'ітпме, іцо перші кроки в незвіда* 

Ьп'^'били ми, радянські люди. І най* 
на цьому шляху був прекрас- 

и''Муиіст, вихованець комсомолу, 

учасники секції «Комсомол, піонерська 
організація і школа».

Разом з молоддю в роботі секції взя
ли участь керівники творчих організацій 
скульптор К. Ф, Бєлашова, письменник 
С. В. Михалков, композитор Д. Б. Каба- 
левський, кінокритик О. В. Караганов та 
інші. Це ще більше розширило коло по
рушуваних проблем, надало обговорен
ню ще більшої масштабності.

На секції було вироблено конкретні 
рекомендації для комсомольських орга
нізацій, що працюють у промисловості, 
сільському господарстві, у сфері обслу
говування і т. д.

Найважливіша заповідь Ілліча — без
устанно зміцнювати обороноздатність 
Батьківщини. І Ленінському комсомолові 
як масовій політичній організації моло
ді, належить в цьому особлива роль. По
над 700 делегатів і гостей з’їзду обгово
рювали завдання дальшого поліпшення 
підготовки юнаків і дівчат до захисту 
Країни Рад на секції «Військово-патріо
тичне виховання молоді. Комсомол і Ра
дянські Збройні Сили».

З кожним роком зростає роль Ленін
ської Спілки Молоді в розвитку фізкуль
турного руху. Делегати з'їзду разом з 
представниками центральних спортив
них організацій і громадськості на секції 
«Комсомол, фізична культура і спорт» 
узагальнили досвід комсомольських ор
ганізацій у цій галузі.

Виступаючи на секції, комсомольські 
працівники, спортивні активісти, про
славлені майстри спорту обмінювались 
думками про те, які нові форми масової 
фізкультурно-спортивної і туристської 
роботи треба впроваджувати сміливіше 
й ширше, як об'єднати зусилля комсо
мольських, профспілкових, дтсаафівсь- 
ких комітетів в їх діяльності по зміцнен
ню спортивної бази, поліпшенню фізич
ного виховання молодих робітників, кол
госпників, студентів, школярів-підлітків.

«Ви/овання молоді в дусі братерської 
дружби народів СРСР і пролетарського 
інтернаціоналізму» — так називалася ще 
одна секція. У вступному слові голова 
КМО СРСР Г. І. Янаєв підкреслив, що 
дружба народів — це великий здобуток

який покорив світ своєю мужністю і ча* 
рівністю, російська людина — Юрій Га
гарці. ГІотомки судитимуть про нас з то* 
го вагомого вкладу, який вніс наш ра
дянський народ у загальнолюдську 
справу — підкорення Всесвіту. В цій 
боротьбі є горді і незабутні віхи: перші 
супутники Землі і Місяця — радянські, 
перші станції на Місяці і Венері — ра
дянські. і перша людина, то зробила 
крок у відкритий космос, була в ска
фандрі з полум’яними літерами — 
СРСР.

Мені двічі було виявлено довір’я 
брати участь у космічних польотах ко
раблів «Союз». Працюючи на цьому ко
раблі. ми кожного разу відчували ра
дість і гордість за чудове творіння на
шої науки і техніки, в якому сконцент
рувались видатні досягнення нашої кра
їни, нашого народу^ веденого Комуніс
тичною партією, її ленінським Цент
ральним Комітетом.

У редакціях газет і журналів мені не 
раз доводилося читати листи юнаків, а 
нерідко і дівчат, що висловлюють ба
жання полетіти в космос. Вони пишуть 
про своє добре здорові, сміливість, 
рішучість. Цс необхідні, але недостатні 
якості для космонавта. Тепер все часті
ше замість того, щоб говорити «летіти 
в космос», ми говоримо: «працювати в 
космосі». Кожний політ — це насампе
ред праця. Ми любимо свою роботу то
му. що не знаємо роботи важчої. Вона 
вимагає глибоких знань і широкої нау
ково-технічної ерудиції. Наш загін кос
монавтів увесь час поповнюється висо
коосвіченими людьми, а ті. хто вже по
бував у космосі і знову збирається ту
ди. вчаться, вчаться і вчаться.

Безумовно, професія космонавта — 
романтична професія, але вона вимагає 
від людини всіх сил без остачі, повної 
самовідданості. Ссргіп Павлович Ко- 
рольов так відповів одного разу на за
питання: що потрібно для того, щоб до
битись успіху в космосі? Просто треба 
віддати життя.

Космічні старти не можна розглядати 
як відособлений стрибок у науково-тех
нічному розвитку. Цс закономірніш 
етап фунта ментом якого був увесь няу* 
ково-техіпчппн прогрес нашої країни. 

Жовтня. Сам Ленінський комсомол, XVI 
з’їзд ВЛКСМ — живе і конкретне втілен
ня тісного співробітництва юнаків і дів
чат усіх націй Радянської країни.

Делегати з'їзду відзначали, що активна 
робота по вихованню молоді в дусі ра
дянського патріотизму, пролетарського 
інтернаціоналізму має тепер особливе 
значення, є невід’ємною частиною діяль
ності Ленінського комсомолу.

Велику увагу було приділено на секції 
питанням зміцнення дружби з юнаками і 
дівчатами соціалістичних країн. Розвит
ку контактів з демократичними і прогре
сивними організаціями капіталістичних 
країн і країн, які розвиваються,

Увагу багатьох делегатів з'їзду привер
нуло засідання секції «Організаційно- 
політичне зміцнення первинної комсо
мольської організації і дальший розви
ток громадської активності молоді». На 
секції йшлося про те, як ще вище під
нести рівень роботи кожної первинної 
комсомольської організації, яку спра
ведливо називають основою комсомолу. 
Адже громадсько-політична, трудова 
активність молоді — запорука успішно
го виконання рішень і вказівок партії.

У роботі секцій взяли участь делегації 
братніх молодіжних організацій зарубіж
них країн, які прибули на з'їзд. Виступи 
представників цих делегацій були при
свячені питанням зміцнення дружби, 
співробітництва та інтернаціональних 
зв’язкіз з радянським комсомолом.

Зарубіжні гості підкреслювали, що ве
личезний досвід, нагромаджений ВЛКСМ 
у справі виховання молодого покоління 
в дусі патріотизму і глибокої віри в тор
жество світлих ідеалів комунізму, є при
кладом для всієї прогресивної молоді 
світу.

На засіданнях секцій відбулось уро
чисте вручення нагород лауреатам пре
мії Ленінського комсомолу 1969—1970 
року в галузі літератури, мистецтва і 
архітектури, в галузі науки і техніки та 
за активну участь у науково-технічно
му прогресі.

29 травня XVI з’їзд комсомолу про
довжував свою роботу,

(ТАРС).

Для того, щоб над планетою зійшла 
перша рукотворна зірка і світ побачив 
її переможний схід, потрібна була бага
торічна праця мільйонів радянських лю
дей, які завоювали цією працею горде 
ім’я лершопроходців Всесвіту. Як зав
жди в кожній серйозній і важливій 
справі партія комуністів, партія Леніна 
надихала наш народ і забезпечувала ус
піх цієї напруженої і самовідданої пра
ці.

Наука сьогодні — не тільки пошук у 
лабораторії. Науку і виробництво зв’я
зує нерозривна нитка. Наука в наші дні 
стає безпосередньо продуктивною си
лою. Комуністична партія постійно під
креслює. що прискорення темпів науко
во-технічного прогресу — найважливі
ше завдання партії і всього народу. У 
своїй промові на нашому з’їзді Леонід 
Ілліч Брежнєв знову звернув увагу на 
важливість союзу науки, техніки і ви
робництва.

Процес використання досягнень науки 
в суспільному виробництві не відбуває
ться сам собою .автоматично. Він йде з 
ло.мкою застарілих відносин, традицій
них форм, з перебудовою виробництва, 
яка часто зв'язана з риском, з подолан
ням психологічних бар’єрів. Сьогодні 
нам. молодим, мало бути просто на 
рівні сучасних технічних завдань. Треба 
ясно уявляти собі перспективи. Треба 
бути пильним, якщо хочеш бачити май
бутнє. Треба бути відданим справі пар
тії. радянського народу, любити свою 
Батьківщину, бути її глибоким і переко
наним патріотом.

Наш вік називають віком атома і кос
мічних досягнень. Але не ще і рік об
числювальної техніки Недалекий той 
час. коли не тільки космічний корабель, 
але і навіть кожен літак, автомобіль і 
верстат будуть оснащені компактними 
обчислювальними машинами Обчислю
вальна .машина стає звичайним інстру
ментом дослідників, яким до недавньо
го часу була логарифмічна лінійка.

Тепер ще пе розв’язано багато пи
тань розвитку електронно-обчислюваль
ної техніки. Проблему підготовки кад
рів для роботи п цій галузі пе знято з 
порядку денного. Можна сказати, що 

‘(Закінчення на 4-й стор.).

Валерій ГОНЧАРЕНКО.

ПАНОРАМА
XVI З'ЇЗДУ ВЛКСМ ПРИСВЯЧУЮ

Автор 
І.

Наші ночі вже перекуті 
На прозорі сріблясті промені. 
Небо пам’яті перетнуте 
Блискавицями гострих променів. 
Закусивши уста до крові.
Перейшли небокрай захмарений 
Лій — Корчагіни іі Чекмарьовп, 
Ми — Матросові! і Гагаріші. 
Не кричали про нас плакати, 
Наш прибій не спинявсь об мол. 
Ми йдемо, як ішли затяло, 
В твоє завтрашнє, комсомол. 
Комсомоле, па кожнім кроці 
По тобі вивіряєм СПОКІЙ. 
Наша совість — твої це очі. 
Наші мрії — твої цс кроки. 
Комсомоле, в заграві стяга, 
Що над світом в пітьмі палав, 
Викуй з наших сердець присягу 
Для майбутніх несхитних лав! 
Небо пам’яті — горде небо 
В п’ятикутних червоних зорях. 
Ми розкажем самі про себе. 
Сторінками доріг суворих.

II.

Він падав, хиливсь над ставом, 
Чіплявся за хмари білі. 
Скуйовджені чорні трави. 
Волоссям його шуміли.
В агонії бились коні,
По зорях стелили гриви,
1 падали у долоні
Озера, хати і ниви
Л десь за крутими кручами 
Дівчата із хат виходили. 
Неначе дітей засмучених, • 
Пісні несучи городами.
І тільки па призьбі кожній. 
Від тіней хитких картатій, 
Огорнута в сум тривожний, 
Нестерпно мовчала мати.
1 тільки сурмили сурми 
Протяжно у ніч багряну...
Він падав на сипі мури 
Сімнадцяти весен ранніх.

НІ.

Л потім? Намети чули 
Биття наших рвійних дум. 
Де ми в допотопних чунях 
Ішли на всесвітній штурм. 
Над голодом верховодили, 
Над холодом брали верх.
З минулих ми літ виходили

Немов із глухих печер. 
Атаки бригад ударних.
(Дніпро забурунивсі. весь!) 
Вставав з рештовань надхмарних 
Могутній наш Дніпрогсс.
Коли ж вогняними дугами 
Обвуглився горизонт,
Відкрили Магнітну вдруге ми, 
Як другий уральський фронт. 
А потім? В степах полинних, 
В тайзі відчували духом 
Напругу вітрів цілинних 
1 Братської ГЕС напругу. 
І як не було б нам трудно. 
Під гору йшли, не з юри. 
Щоб виросли з наших буднів 
Роки, наче прапори.

IV.

Хіба стали сьогодні гіршими
Ми. обвітрені диво-весиами,
Спопеляючи ніч над віршами.
Ну а день — над складними кресленнями? 
Хіба грілися в гніздах досі ми,
Не лаштуючись у політ,
Коли вперше в холоднім космосі
Залишали гарячий слід?...

V.

Сто тисяч доріг крилатих 
З’єднаю в одній путі.
Отій, по якій могла б ти 
Зі мною завжди іти.
Не вір у мою байдужість, 
Наївна манірність псе це. 
Існує лиш слів бездушність. 
Але не бездушність серця.
Люблю твої коси білі.
Мов крила чаїні пранці
І навіть ледь-ледь в чорнилі
Тоненькі хрумтливі пальці...
Любов моя... Все для тебе: 
Пісні мої, дні погожі...
Бет тебе я, як без неба,
Відчуть висоти не можу.

VI.

Час всесвітньої кібернетики 
Мудрість з величчю ототожнюв. 
Обійдемося без патетики, 
А без віри ніяк не можна.
Наша віра у справі Леніна. 
Що у жилах землі нуртує, 
В Іллічевім яснім ntкресленні, 
Що гуртує нас і гартує.
Скептик настрою вірогідна 
Сліп розсіює темні бризки. 
ІЦо космічна доба вагітна 
Тільки ядерним страховиськом.
Час наш. дійсно, складний, бравадиий, 
Та не кинем на нього тіні,
Бо «вагітність» доби, насправді.
Це — пухлина в здоровім тілі. 
Наша віра у день щасливий.
Вірим світло! лоба колись 
Подарує найбільше диво 
Всьому світові'— комунізм!

VII.

Напнуло сонце дня піїрило, 
Куди кермує щедре літо?
Знов мрію обрій СІІІІЬОКРІІЛИЙ
Виводи.• на дзвінку орбіту.
І ми надії світле поле
Торуєм впер го ранком гожим.
Ти в нас назавжди, комсомоле, 
Як пульс, що стихнути не може.
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ПРОМОВА ДВІЧІ ГЕРОЯ 
ЛЬОТЧИКА-КОСМОНАВТА 0.

РАДЯНСЬКОГО СОООЗУ,
(Закінчення. Поч. на 3-й стор.).

вона навіть ускладнилася. Підготовлено 
експлуатаційників, які добре знають 
техніку, але все ще не вистачає універ
сальних спеціалістів, які б могли засто
совувати методи обчислювальної техні
ки для розв'язання найрізноманітніших 
завдань. Часто скаржаться на недоста
чу електронних обчислювальних машин. 
А в той же час у цілому ряді випадків 
спостерігається їх систематичне недо
вантаження. Молодь повинна активно 
включатись у шефство над впроваджен
ням обчислювальної техніки в народне 
господарство.

У комсомолу вже є досвід такої робо
ти. На початку 60-х років комсомольсь
кі організації Москви сприяли створен- 
ню 11 обчислювальних центрів столиці. 
Цікавий досвід у цьому напрямі і у 
комсомольців України.

На мій погляд, треба, щоб комсомоль
ські організації промисловості, науко
вих, проектних і конструкторських ус
танов брали активнішу участь у створен- 

ві на підприємствах досліднопоказовнх 
ліній і дільниць з використанням засо- 
бів обчислювальної техніки і систем ке
рування, взяли на себе створення пос
тів наскрізного комсомольського конт
ролю, штабів та ініціативних груп по 
впровадженню електронно-обчислюваль- 
ної техніки, бригад творчої співдруж
ності молодих учених, інженерів і ро
бітників.

Товариші! Кожний космонавт гостро 
відчув у космосі, яка прекрасна наша 
Земля. Нам особливо зрозуміла пробле
ма її раціонального використання, проб
лема, яка зв’язана з технічним прогре
сом і хвилює сьогодні багатьох. Взаємо
відносини людини з природою стають 
одними з найгостріших питань сучас
ності. Все ясніше і ясніше вимальовую
ться загрозливі наслідки різкого скоро
чення лісових масивів і ерозії грунтів; 
немає науково обгрунтованих даних, які 
б давали змогу точно регулювати рибні 
ресурси і чисельність цінних тварин. На 
жаль ,мп не можемо сьогодні сказати,

ЕЛИСЕЄВА
що в нашій країні всі ці проблеми роз
в’язані до кінця. У нас провадиться за
раз велике гідротехнічне будівництво 
на Волзі, Єнісеї, Ангарі, Сирдар’ї, вико
вуються плани обводнення і осушення 
земель, змінюється обличчя землі. Ця 
грандіозна робота викликає захоплення. 
Недарма молодь бере в ній палку 
участь. Проіе кожний наш сьогоднішній 
крок ми повинні вимірювати міркою 
завтрашнього дня. Найкращі наміри, 
найщиріший порив можуть завдати 
шкоди, якшо ми не задумаємось над 
можливими наслідками своєї роботи, не 
спробуємо в думці пожити в тому май
бутньому, яке народжується з сучас
ного.

Важливе значення у цьому зв’язку 
мало вирішення Центрального Комітету 
ВЛКСМ про участь комсомольців і мо
лоді в охороні природи, у раціонально
му використанні і відновленні її ресур
сів.

Для підвищення ролі молоді в цій 
найважливішій справі доцільно провес
ти Всесоюзну нараду, створити постійно 

діючу школу молодих учених і встану» 
вити премії за роботу по охороні при
роди.

Нам, молодим, жити і працювати на 
нашій землі ще довгі роки. Так давай
те ж берегти її багатства, давайте від
дамо землю нашим дітям, ще прекрасні
шою, ніж ми одержали її від ваших 
батьків!

Я знаю, що серед вас у цьому залі 
чимало людей, які добились у своїй ро
боті космічних висот. І коли вже силою 
народної поваги до перших покорителів 
космосу слово «космічний» стало сино
німом найвищих перемог, то хай зав
жди праця комсомольця, хоч ким би вій 
не був — сталеваром, шахтарем, дояр
кою, хліборобом, учителем, ВОЇНОМ, 
лярем — хай завжди праця комсомоль
ця буде увінчана космічним успіхом.

Нам треба багато, безмежно багато і 
самовіддано працювати, працювати В 
ім’я дальшого розквіту нашої Батьків
щини, її науково-технічного і культур
ного прогресу, в ім’я миру на землі і 
перемоги комунізму.

Радянська, молодь, комсомол завжди 
були і будуть вірними помічниками на
шої партії, її резервом і надією.

НА СТУДЕНТСЬКОМУ МЕРИДІАНІ

ТЕПЕР, коли запитуєш їх, 
1 як домоглися того,- що 

стали переможцями у зма
ганні на кращу академгру- 
пу. вони тільки червоніють, 
ніби провинились у чомусь, 
і ніяковіють.

— Мабуть, нам просто по
везло, — каже Алла Ба- 
рамбо.

Навіть староста
сандр Харнчкін, якому 
не найважче далась ця 
ремога, говорить так, 
складається враження: 
не ділиться досвідом, а вип
равдовується:

— Ми нічого особливого 
не робили. А те, що в на
шій групі найкраща успіш
ність і поведінка, то це ж

Олек- 
чн 

пе- 
ЩО 
він

ТРАДИЦІЯ
ПЕРЕМАГАТИ
святе із святих кожного 
студента.

І вже після паузи:
— Як взагалі може бути 

Інакше?
Справді, можливо, Алла 

Барамбо і права. Бувають 
же випадки, що в групу 
підбираються зразу всі «як 
на підбір».

Олександр Харнчкін, на
приклад, прийшов в інсти
тут після закінчення маши- 
побудівельного технікуму, 
маючи диплом з відзнакою. 
З таким же документом бу
ли і Анатолій Москаленко, 
Георгій Малявко, Алла Ба
рамбо. Всі четверо вчились 
разом в одній групі у тех
нікумі, разом їх залишили 

і на першому курсі механіко- 
металургійного факультету 
інституту сільськогосподар
ського машинобудування.

В групі вони тримались 
разом. І їх одразу поміти
ли. Особливо на заняттях з 
креслення. Ця четвірка кра
ще і швидше всіх робила 
креслярські роботи і потім 
допомагала іншим.

А коли складали першу 
екзаменаційну сесію, Олек- 

I сандр, Анатолій і Георгій 
І чекали Аллу. Коли та, роз- 
I пашіла, вийшла з аудиторії. 
І вони вчотирьох не пішли з 
І інституту. Почали чекати 
І доти, аж поки останній сту- 
І дент не склав екзамен.

Так було у них у техніку- 
I мі. Такого правила вони до* 
І гримувались і в інституті.

Самі того не помічаючи, 
І Олександр, Георгій. Анато- 
I лій і Алла стали зачинате- 
I лями студентських традицій 
І — «зробив сам допоможи то- 
I варишу», «успіхи і невдачі 
І товариша — успіхи і невда- 
I чі твої», «завжди і в усьо- 
I му — разом».

Але як би там не було, а 
І за три роки навчання трап- 
I лилося все. І Олександру 
І просто не хочеться зараз 
І згадувати різні прикрості. 
І Тим більше, що всі свої

справи вони в групі вирі
шували «в колі сім’ї».

В комітеті комсомолу 
Інституту сказали так:

— В групі Т-72 дуже хо
роше керівництво. Староста 
авторитетний. Комсорг теж. 
Правда, його зараз немає. 
Поїхав у Київ в ЦК 
ЛКСМУ на зустріч, органі
зовану для комсоргів кра
щих груп — переможців ле
нінського огляду.

А голова студпрофкому 
Сергій Агеєв не без гумору 
додає:

— В тій групі одне на
чальство, тому вона н най
краща.

Станіслав Бергель- 
сон — секретар комсомоль

ського бю
ро факульте
ту, Костя Вср- 
ник — член 
комітету ком
сомолу інсти
туту, Толя 
Москаленко — 
теж, Григорій 
Давидов — 
відповідав за 

студентське наукове това
риство, заступник секретаря 
комсомольського бюро фа
культету, Толя Москаленко 
ще й першорозрядник із 
спортивного орієнтування.

Цей список Сергій міг би 
продовжити. Бо в групі 
Т-72 справді немає жодного 
студента, який би не мав 
якогось доручення, чи не 
брав участі у спортивних 
секціях, художній самоді
яльності.

Мимоволі 
питання: як 
громадських „ 
вав на успішність?

— В тому-то й справа, — 
говорить керівник групи 
Станіслав Михайлович Ска
лений, — що громадська ро
бота стала стимулом у нав
чанні і поведінці наших 
студентів. Бо якщо доручи
ли тобі контролювати ко
гось. то па себе подивишся 
в першу чергу.

Станіслав Михайлович не 
сказав тільки, що його гру
па при всьому цьому вмів 
ще її гарно відпочивати, 
проводити своє дозвілля.

Якось після лекцій Алла 
Барамбо запропонувала 
всім разом на вихідний день 
зробити «вихід у природу». 
Хто б устояв від такої спо
куси! 1 наступного дня, у 
неділю, псі. як один, зібра
лись біля інституту з рюк
заками, речовими мішками.

Тепер па кожне свято, на 
кожний вихідний (звісно, як
що дозволяють умови), сту
денти Т-72 виїздять кудись 
па екскурсію або яросте — 
відпочити.

Зараз «іменинники» жи
вуть під враженням від по
баченого у Києві. Але дум
ками вони зараз і в столиці 
нашої країни — Москві, 
до проходить XVI з’їзд 
влкем.

напрошується 
же виконання 

доручень впли-

Г. ПРОКОПЕНКО, 
спецкор «Молодо
го комунара».

Славного сторінкою в героїчний літопис 
всенародної боротьби проти німецько-фа
шистських загарбі нкіїз у роки Великої 
Вітчизняної війни увійшов подвиг загону 
моряків і армійців, які в березні 1914 року 
взяли участь у десанті по визволенню міс
та Миколаєва.

На фото: пам’ятник десантникам у се
лищі Жовтневому біля Миколаєва,

Фото К. ДУДЧЕНКА,
(Фотохроніка РАТАУ),

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ПОНЕДІЛОК. 1 ЧЕРВНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
Тслевісті. (К). 11.10 — Теле
фільм «Червоне, сине і зеле
не». (К). 12.15 — Дітям про 
звірят. (Ленінград). 12.40 — 
Новини. (М). 12.45 — Теле
фільм. «Товариш, цирк». (Кі
ровоград). 17.05 — Новини. 
(М). 17.15 — Телеагентство
«Піонерів». (К). 17.45 — Те- 
левісті. (К). 18.00 — Наша
програма. (Кіровоград). 18.05 
— Для дітей. «Пролісок». 
(Кіровоград). 18.30 — На
зустріч виборам. Телеальма- 
нах «Краса людська». (Львів). 
19.00 — Програма «Час». (М), 
19.30 — Кубок СРСР з футбо
ла. «Зоря». (Ворошиловград)

— «Динамо» (Київ). В перер
ві — передача «Від понеділ
ка до неділі». (К). 20.45 — 
Оголошення. (Кіровоград). 
20.50 — Телевізійний фільм
«Товариш, цирк». (Кірово
град). 22.20 — Фотохвилинка. 
(Кіровоград). 22.25 — І. С. Бах
— «Брандснбурзький кон
церт». (М). 23.00 — «Палітра 
митця». (Творчий портрет 
заслуженого артиста УРСР 
А. Паламаренка. (К). 23.40 — 
Тслевісті. (К).

ВІВТОРОК, 2 ЧЕРВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.45 — 
Телефільм «Ораторія Олек- 
сапдрова». (Кіровоград). 11.00
— Телевісті. (К). 11.10 — Те
лефільм «Старий». (Кірово
град). 17.15 — Інформаційна

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.

«МОЛОЛОП КОММУНАР» — орган Кировогрїдстого 
обкома ЛКСМУ, г, Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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переможцем в забігу з ба
р’єрами на 200 метрів, а й 
встановив новий рекорд об
ласті — 25,1 секунди. Ста
рий рекорд поліпшено на 
0,8 секунди.

Четвертою серед металь
ниць диска була викладач
ка Кіровоградського інститу
ту сільськогосподарського 
машинобудування В. Гара- 
щенко.

ГА Вже третє в цьому сс-

ХР0ЖКА ЗМАГАНЬ
Легкоатлети Кірово- 

градщвнн брали участь У 
зональних змаганнях пер
шості України в місті Гор- 
лівці.

Наші земляки стали пе
реможцями в командному 
заліку серед команд, які 
виступають по третій групі.

Добрі секунди тут показав 
випускник фізико-магема- 
тичного факультету Кірово
градського педінституту Ва
лерій Попов (тренер В. Іва- 
нсць). Він не тільки став

зоні обновляє рекорд об
ласті з п’ятиборства сту
дентка другого курсу фа
культету фізвиховання Кі
ровоградського педінститу
ту Катерина Засланець. На 
студентській універсіаді 
Харкові Катерина підвищи
ла рекорд до 4019 очок.

Па цих же змаганнях 
Е. Шеховцов виграв фіналь
ний забіг на ПО метрів з 
бар'єрами, а П. Малючсн- 
ко став переможцем серед 
стрибунів у висоту.

НА ПРИЗ 
ПАВЛОВСЬКОГО

Ці змагання уже стали 
традиційними. Щовесни най- 
енльніші спортсмени з усіх 
сіл району збираються на 
батьківщині Героя Радян
ського Союзу Ф. К. Пав- 
ловського в селі Сосиівці, 
щоб взяти участь у велоси
педному кросі на честь ге- 
роя-земляка.

Так було і цього дня. 
Учасників змагань привітав 
секретар райкому комсомо
лу Л. Тихоступ. Після уро
чистого покладання квітів до 
пам’ятника Ф. К. Павлов- 
ському та пам’ятника за
гиблим воїнам спортсмени 
вийшли на старт.

Кубок Імені Героя Радян
ського Союзу Ф. К. Пав- 
ловського завоювали земля
ки героя — спортсмени ар
тілі «Аврора». І в особистій 
першості перемогли кол
госпники артілі «Аврора» 
Микола Орлик та Микола

Рябко. На третьому місці 
спортсмен артілі «Росія» 
Сергій Прохода.

Весняний крос показав 
добру підготовку спортсме
нів. Половина Його учасни
ків виконала норми тре
тього спортивного розряду.

Б. РИТИНЧУК.,^
Олександрівський району

На фото: сестра героя 
М. К. Павловська вручав 
кубок капітану команди ве
лосипедистів колгоспу «Ав
рора» Миколі Орлику.

Фото В. КОРОВІНА.

програма «День за днем». 
(Кіровоград). 17.25 — Теле
фільм. (Кіровоград). 17.40 — 
Телевісті. (К). 16.00 — Зуст
річ з акторами Брянського те
атру. (Кіровоград). 18.40 — 
Ленінський університет міль
йонів. (М). 19.00 — Відкриття 
четвертого Міжнародного кон
курсу ім. П. І. Чайковського. 
Концерт. Трансляція з Вели
кого театру Союзу РСР. В 
перерві — програма «Час». 
(М). 22.00 — Е. Казакевич
«Комендант Лаутенберга». 
Прем’єра телеспектаклю. Час
тина перша, (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.30 
— Г. ібсси «Пер Гюпт». Те
леспектакль. (К). 17.10 —
Мультфільм «Катка про риба
ка І рибку», (К). 18.05 — КІ- 
ионопела. «Хлопчик з ковза
нами». (М).

СЕРЕДА, З ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.05 - Но
вини. (М). 10.15 — Для дітей. 
Концерт. (Таллін). М.45 — 
Населенню про цивільну обо
рону. (М). І і.00 — Телевісті. 
(К). 11.10 — Телефільм «Мар

ка країни Гваделупу». (Кіро. 
воград). 12.25 — Телефільм 
« Монреал і.-07». (Кіровоград).
16.45 — Оголошення. (Кірово
град). 16 50 — «Запрошення 
до фільму». (Кіровоград). 
17.40 — Телевісті. (К). 18.00 
Республіканська фізнко-мд. 
тематична школа. (К). 18.30 
«Природа І люди». (Харків). 
19.00 — Чемпіонат світу $
футбола. Румунія — Англія 
(Мексика). В перерві — нови
ни. (М). 20.45 — Програма
«Час». (М). 21.15 — Концерт 
органної музики. Передача з 
Домського собору. (ІАига).
21.45 — Е. Козакевич «Кф-У-'н* 
дант Лаутенберга». (Частина 
друга). (М). 22.30 — «Україн
ські вечорниці». (Львів). 23.25 
— Тслевісті. (К).

иииимидитвиваж^ чітм

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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