
ПЛЕНУМ ОБКОМУ

23 серпня відбувся черговий пленум обкому ЛКС/Л 
України, який розглянув питання «Про підвищення ролі 
та відповідальності комітетів комсомолу області за під
бір, виховання, навчання комсомольських кадрів і акти
ву у світлі вимог партії, рішень XVII з’їзду ВЛКСМ».

З доповіддю на пленумі виступив перший секретар 
обкому ЛКСМ Україні М. К. Скляниченко.

В обговоренні доповіді виступили: О. Скічко — пер
ший секретар Олександрійського міськкому комсомолу, 
І. Торба — секретар комітету комсомолу Світловод- 
ського заводу чистих металів, О. Даценко — форму
вальник ливарного цеху сірого чавуну заводу «Червона 
зірка», Д. Замша — перший секретар Бобринецького 
райкому комсомолу, В. Банницька — секретар комітету 
комсомолу Олександрійського міськзмішторгу, В. Кли- 
кач — секретар комсомольської організації колгоспу 
«Україна» Нсвоукраїнського району, Н. Васильева — 
трактористка колгоспу імені Суворова Устинівського 
району, Л. Візітіу — секретар комсомольської організа
ції колгоспу імені Зайков^ського Вільшанського району, 
М. Кочерга — перший секретар Онуфріївського райко
му комсомолу, Л. Постернак — перший секретар 
Ульяновського райкому комсомолу.

Пленум прийняв в обговореному питанні відповідну
постанову.

• . Пленум заслухав інформацію секретаря обкому
/ІКСМ України А. О. Новицького про хід обміну ком
сомольських документів членів ВЛКСМ в обласній ком
сомольській організації і прийняв відповідну поста
нову. . • ... >

Пленум розглянув питання про скликання наступної 
XIX обласної звітно-виборної конференції.

Пленум постановив скликати XIX обласну звітно-ви
борну комсомольську конференцію 6 грудня 1975 року.
* Пленум розглянув організаційне питання.

В роботі пленуму взяли участь завідуючий відділом 
організаційно-партійної роботи обкому Компартії Ук
раїни І. В. Дробот, відповідальний організатор ЦК 
ВЛКСМ М. М. Леонов.

В роботі пленуму взяв участь та виступив секретар 
ЦК ЛКСМ України О. В. Єфіменко.

(Звіт про пленум на 2-й crop.).

Є
СТУДЕНТСЬКИЙ

МІЛЬЯРД!
В обстановці великого 

трудового та політичного 
піднесення, широко роз
горнувши змагання за по
чесне право підписати Ра
порт Ленінського комсо
молу з’їзду партії, сту
дентські загони України 
беруть активну участь у 
здійсненні історичних рі
шень XXIV з’їзду КПРС, 
переможному завершенні 
п’ятирічки.

Учасники трудового се
местру республіки, пра
цюючи по-ударному на 
спорудженні народногос
подарських об’єктів Бай- 
кало-Амурської магістра
лі, Нечорноземної зони 
РРФСР, Казахстану і Кал
мицької АРСР, міста Гага- 

■ ріка, Тюменської, Мага- 
-данської, Читинської та 
- всіх областей України, 

22 серпня виконали свої

соціалістичні зобов’язання 
на п’ятирічку.

Батьківщині подаровано 
студентський мільярд.

Успіхові соціалістичного 
змагання сприяла активні 
громадсько-політична ро
бота партійних груп . та 
комсомольських організа
цій, лекторів і агіткульт- 
бригад, тісна співдруж
ність з місцевими вироб
ничими колективами.

Продовжуючи з 1 серп
ня ударну вахту під деві
зом «XXV з’їзду КПРС — 
двадцять п’ять ударних 
днів», студентська та уч
нівська молодь республі
ки працює по-комуністич- 
ному, по-стахановськн, 
сповнена рішимості озна
менувати завершення тру
дового семестру перевико
нанням' виробничих зав
дань па суму 5 мільйонів 
карбованців, проведенням 
яскравих, змістовних гро
мадсько-політичних акцій.

Самовіддана праця сту
дентів та учнів України 
стане ще одним свідченням 
їх високої ідейної переко
наності, відданості справі 
партії, комуністичного бу
дівництва в нашій країні.

Рік видання XVI
№ 102 (2050).__________ *

Новий приплив творчих сил і енергії ви
кликав у молодих залізничників заклик 
партії —- ширше розгортати соціалістичне 
змагання за гідну зустріч XXV з’їзду КПРС.

Високі соціалістичні зобов’язання взяв на 
початку року комсомольсько-молодіжний 
колектив колони, який очолює громадський 
машипіст-інструктор Федір Різниченко: 
зекономити 90 тисяч кіловат-годин електро
енергії, провести 300 великовагових соста
вів і в них перевезти понад план 42 тисячі

ЗА ВСІМА 
ПОКАЗНИКАМИ

тонн народногосподарських вантажів. По
тім, зваживши свої можливості, на честь 
XXV з’їзду КПРС намітили ще вищі рубежі.

Та піхто не вважав це тоді межею. Бе
регли кожну робочу хвилину, шукали най
ефективніші способи експлуатації локомо
тивів.

Уже зараз молоді залізничники зекономи
ли 143 тисячі кіловат-годнн електроенергії. 
Цс на 28 тисяч більше від річного зобов’я
зання. Перевезено понад план 103 тисячі 
тонн народногосподарських вантажів за
мість раніше намічених 91 тисячі тонн.

с. ожог, 
секретар вузлового комітету комсо

молу станції Помічна.-

ВІВТОРОК, 26 серпня 1975 року

ГАРАНТІЯ 

УСПІХУ
Софія Семерич — двадцятитрьох- 

річний начальник консервного цеху 
Аджамського харчокомбінату. Ко
лектив, очолюваний комсомолкою, 
з великим хвилюванням зустрів 
Постанову Центрального Комітету 
КПРС «Про соціалістичне змагання 
за гідну зустріч XXV з’їзду КПРС». 
Молоді харчовики в цьому роді 
взяли зобов’язання виготовити 900 
тисяч умовних банок консервів. 
Ставши на передз їздівську вахту, 
вони переглянули свої зобов’язан
ня і взяли значно вищі. Щозміни в 
чотирьох автоклавах закривають до 
600 умовних банок консервів з го
родиною. І добилися високої про 
дуктивності праці. По півтори нор
ми — такий результат молодих 
харчовиків у кінці кожного робочо
го дня. Це їх конкретна відповідь 
на заклик партії — досягти найви
щої продуктивності праці на перед- 
з’їздівській вахті.

Т. СИДОРЕНКО, 
наш громадський кореспондент.

с. Аджамк?
Кіровоградського району.

Ціна 2 коп.

Ініціатори передз’їз- 
дівського змагання ви

ступили із зверненням 
до всіх трудівників міста 
і села в період, що зали
шився до відкриття з'їз
ду, примножити свої си- 
ли і енергію, підтриму
вати на кожному підпри- 

’ емстві, будові, у колгос- 
і пі і радгоспі атмосферу 

високого трудового ен
тузіазму, стати на удар; 
ну трудову вахту _____

(Із Постанови Централь- 
ного Комітету КПРС «Про 
соціалістичне змагання за 
гідпу зустріч XXV з’їзду 
КПРС»).

Нещодавно комсомолка Наталка Нікітіна закінчила з від- 
знаною КапігаиіБСЬке профтехучилище, де опанувала спеці- 
а.іьнісгь слюсаря по ремонту контрольно-внмірювальннх при
ладів. Тепер вона працюватиме на Капітанівському цукро
вому заводі Новомиргородського району.

На фото: Н. НІКІТІНА.
Фото М. ГЕЛЬМАНА.

З ПЕРШОГО 
ПРЕД’ЯВЛЕННЯ
А СОБЛИВО запам’яталися пер- 
" ші збори щойно створеної 
комсомольсько-молодіжної брига
ди, на яких ми брали соціалістич
ні зобов’язання. Тоді й уклали 
договір па соціалістичне змагання 
з бригадою токарів Païen Криво- 
шеї. Вони теж працюють в нашо
му механічному цеху. Найчастіше 
виходить так. що зустрічаємось 
ми наприкінці зміни, колії одні за
кінчують роботу, а в інших вона 
тільки починається. Найперше за
питання: як попрацювали? Хоче
ться знати, що приніс повий тру
довий день суперникам. Потім — 
до дошки показників, де щодня 
з’являються записи про нові ре
зультати.

Особливе напруження відчуває
ться тоді, коли обидві бригади в 
'одній зміні. Стоїш і виточуєш де
талі,’а потім мимоволі й подивиш
ся в бік друзів по змаганню: чи не 
відстаю?

’ Найвпчсрппішу інформацію про 
хід змагання дає секретар комсо
мольської організації цеху Вале
рій Шестаков. Він весь час у кур
сі наших справ, завжди може під-

ПЕРЕВІРЯЄМО ХІД СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ

казати, коли треба прискорити 
темп. Словом, постійно тримає 
руку на пульсі трудового супер
ництва.

Допомагає нам і робота завод
ського радіовузла: часто виступа
ють бригадири колективів, пере
довики виробництва. Обмін досві- 
до?л — одна з форм роботи комі
тету комсомолу по проведенню 
соцзмагання, і для нас він прино
сить найбільшу користь

Радісними виявилися підсумки 
за другий квартал: ми здобули 
першість серед комсомольсько-мо
лодіжних ’ колективів Піврічне 
завдання бригада виконала на 115 
процентів. Проте результати мог
ли бути кращими І ось чому. В 
одному з пунктів наших зобов’я
зань записано- «Здавати продук
цію тільки з першого пред’явлен
ня». Та не завжди цього домагає
мось. З відділу постачання іноді 
несвоєчасно надходять заготовки. 
План, так би мовити, «горить», 
починається штурмівщина, про 
якість деталей і думати ніколи.

Або трапилася поламка верста
та. Ремонтники чекають, поки ви
точать потрібну деталь, бо її не
має під рукою, а вже потім беру- 

. ться за роботу
І ще одне, па мою думку, най

головніше. На заводі створено лв?

ше три комсомольсько-молодіжні 
бригади токарів. Тож підсумки 
змагання підбиваються в масшта
бі підприємства, а потім визна
чається краща комсомольсько-мо
лодіжна. А є можливість створи
ти ще кілька колективів. Тоді й 
система .визначення переможця 
буде досконалішою і змагання 
проходитиме цікавіше

Зовсім недавно ми освоїли ви
пуск нового парострумевевого 
очисника ОМ-5285. виточуємо до 
нього деталі,- Це дуже складна 

•операція Якщо випускаючи по
передній очисник ОМ-3360. ійм 
треба було' дотримуватись 8-го 
класу точності, то зараз — не 
нижче 12-го. Але з поботою справ
ляємось успішно Коли щось не 
виходить друзі -»я-га-ти топома- 
гають

Наша бригада бореться за пра
во носити звання колективу імені 
XXV з’їзду партії 3 кожним днем 
есе ближче підходимо до заповіт
ної мети — виконання п’ятирічки 
А Юрій Осін трудиться вже в 
рахунок 1976 воку •

В. ОПРИЦА, 
бригадир комсомольсько-моло
діжної бригади токарів меха
нічного цеху Кіровоградського 
ремзаводу «Укрсільгосптехні- 
ки».

16^

Сільська молодь Олек
сандрійського району доб
ре дбає про-забезпечення 
громадської худоби кор
мами. Взявши на озброєн
ня цінну ініціативу тара- 
щанських комсомольців, 
юнаки та дівчата колгоспу 
< Росія» вирішили ниніш
нього року заготовити для 
тваринництва щонаймен
ше 250 тонн кормів. Уже 
шість суботників провели 
на косовиці осоки, очере
ту, рогози — все цс потім 
переробляють на бо
рошно.

Особливо напружено 
працювали комсомольці

Д ЕН Ь 
НАПРУГИ

'і Заготівля кормів— 
ударна справа 

 молодих

господарства минулої су
боти. О сьомій годині 
ранку біля контори кол
госпу зібралися юнаки »а 
дівчата з косами та серпа
ми. Разом з своїм комсо
мольським ватажком Ва
лентиною Малою еони ви
рушили до села Тарасівни. 
Тут у вибалках чимало 
цього цінного корму. В 
юй день відправили на 
переробку 15 тонн різно
трав’я.

Юнаки та дівчата кол
госпів імені В. Ульянова, 
«Ленінським шляхом» ви
рішили: кожному комсо
мольцю заготовити що
найменше 3 тонни зелено
го корму. Нині у цих гос
подарствах вже відправи
ли до тваринницьких ферм 
86 тонн зеленої маси.

Не відстають від стар
ших юні піонери. На
приклад, учні Добронаді-

ївської середньої школи, 
де секретарем комітету 
комсомоду Олександр 
Шкуренко, за один лише 
день заготовили понад 20 
тонн кормів.

Всього на рахунку мо
лоді району—майже 1000 
тонн заготовлених кормів

Є ВАСИЛЕНКО.
Олександрійський 
район.
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РОБОТА З КАДРАМИ-
ПИТАННЯ ПЕРШОЧЕРГОВЕ

3 пленуму обкому «ЛКСМУ-

ХАРАКТЕРНОЮ особливістю ни
нішньою складу кадрів облас

ної комсомольської організації, 
відзначив доповідач, с високий за
гальноосвітній і політичний рівень 
усіх її ланок — від секретаря рай
кому до групкомсорга. Керуючись 
заповітами В. І. Леніна, настанова
ми Комуністичної партії, виконую
чи рішення XVII з їзду ВЛКСМ, ко
мітети комсомолу висувають до ке
рівництва комсомольськими орга
нізаціями людей ділових, 1 принци
пових, які глибоко оволоділи рево
люційною теорією, показують зраз
ки комуністичного ставлення до 
праці. З-поміж ватажків молоді 
зростає кількість, робітників, спе
ціалістів різних галузей народного 
господарства. Обком ЛКСМУ, мі
ськкоми, райкоми, комітети пер
винних організацій ведуть напо
легливу роботу по збільшенню пар
тійного ядра в комсомолі. Кіль
кість комуністів, що працюють в 
Спілці, зросла за останні п'ять ро
ків майже вдвічі. Однак, ще не всю
ди ці питання вирішуються успішно. 
Слабо дбають про ідейно-політичне 
і організаційне зміцнення комсо
мольських організацій в Кірово
градському міськкомі, Голованів- 
ському, Компаніївському, Новго- 
родківському райкомах ЛКСМ Ук
раїни. Чимало юнаків і дівчат, прий
нятих до лав КПРС, відразу знімаю
ться з комсомольського обліку, від
ходять від життя Спілки, Перед ко
мітетами комсомолу, підкреслив 
М. К. Скляниченко, стоїть невід
кладне завдання — добитися того, 
щоб члени ВЛКСМ, прийняті в пар
тію, ще активніше продовжували 
роботу в комсомолі, на совість 
виконували це відповідальне пар
тійне доручення.

Добір, виховання і розстановка 
кадрів за їх діловими і політичними 
якостями складає стержень у ро
боті по вдосконаленню стилю ді
яльності комітетів комсомолу. В 
цьому напрямку промовець під
креслив важливість і необхідність 
спадкоємності комсомольських пра
цівників, вказав на недопустимість їх 
частої змінності, як це спостерігає
ться в Нопсмиргородському, Олек
сандрі вському, Новоукраінському, 
Кіровоградському, Новоорхангель • 
ському та Ленінському (м. Кірово
град) районах. Для забезпечення 
необхідної стабільності кадрів слід 
завчасно готувати бойовий резерв 
з числа активістів, ретельніше під
бирати з нього людей на відповідні 
посади. Саме завдяки такому підхо
ду до справи в Олександрійському, 
Вільшанському та в деяких інших 
районах області осередки комсо
молу очолили товариші, які за по
рівняно короткий час добилися 
значного поліпшення роботи комі
тетів.

Шостий рік комсомольці шахти «Олек
сандрійська! виявляють високе довір’я 
Миколі Крипчсику — обирають своїм 
ватажком. Адже зарекомендував себе 
хлопець в колективі працелюбом, вимог
ливим до себе й до своїх товаришів. 
Йому притаманні принциповість, чес
ність, почуття високої відповідальності 
за доручену справу. Свої виробничі нор
мі! вій завжди перевиконує, свідченням 
цьому' — нагороди: медаль «За доблесну 
працю. В ознаменування 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна», грамоти 
міськкому, обкому комсомолу, Ці, 
ВЛКСМ. Без відриву під виробництва 
Кривченко закінчив інститут, комуністи 
підприємства обрали Миколу членом пар
тійного комітету. Отже, в тому, що ком
сомольська організація шахти «Олек
сандрійська» одна з найкращих п об
ласті, велика заслуга секретаря коміте
ту. Уміти знаходити таких людей, залу
чати до громадської роботи, виховати і 
висунути на відповідальну посаду — 
невідкладне завдання кожного комсо
мольською працівника.

У вихованні кадрів, продовжував 
доповідач, важливе місце належить 
комсомольському навчанню. За

останні роки значно поліпшила 
свою роботу обласна школа комсо
мольського активу, позитивний дос
від у цьому нагромадили Бобри- 
нецький, Вільшанський, Ульянов
ський райкоми. Тут глибоко усві
домлюють, що сьогодні комсомоль
ський активіст не зможе бути 
справжнім ватажком і організато
ром молоді, якщо не подбати про 
його марксистсько-ленінське загар
тування, своєчасне ознайомлення з 
ефективними формами і методами 
виховної роботи, якщо не слідкува
ти за тим, щоб кожен з них брав 
найактивнішу участь в пропаган
дистській, агітаційно-масовій робо
ті, раціонально використовував
свій вільний час для духовного зба
гачення. А тому комітети комсомо
лу покликані значно підвищити 
якість навчання, систематизувати 
програми, залучити до цієї справи 
кращих ідеологічних працівників.

Життя настійно вимагає від комсомолу 
дальшого підвищення діловитості і кон
кретності в роботі, сказав далі промо
вець. Всю діяльність райкомів, міськко
мів повинна пронизувати єдність слова і 
діла, яка забезпечується-налагодженням 
дійового контролю за виконанням рі
шень, зобов'язань, доручень, розвитком 
критики і самокритики, посиленням від
повідальності кожного за доручену спра
ву. Комсомольські працівники, наслі
дуючи ленінський стиль роботи, повніші 
бути завжди в гущі мас молоді, знати її 
інтереси, зипити. Завдання першочерго
вої ваги — поліпшити виховну роботу в 
гуртожитках, проаиалі іупати, як прово
дять дозвілля юнаки та дівчата, спряму
вати його на духовне збагачення моло
дої людини. Адже в багатьох комітетах 
ця робота поставлена слабо, ведеться 
епізодично. Наприклад, деякі працівники 
Петрівського. Кіровоградського райкомів 
виїжджають у первинні комсомольські 
організації без попередньої підготовки, 
мало бувають в цеховик, бригадних, від- 
ділкових організаціях Спілки, рідко зу
стрічаються з комсомольськими активіс
тами. В Новомиргородському, Малопнс- 
ківському райкомах не аналізують ре
зультатів відряджень, в Ноооархангсль- 
ському, Долинському, Оііуфріївському- 
не здійснюють контролю за виконанням 
своїх вказівок і рішень.

Далі, аналізуючи стан організа
ційної роботи в комсомольських 
організаціях області, М. К. Скляни
ченко підкреслив необхідність по
силення ідейного загартування мо
лоді. Успіх справи у найбільшій мі
рі залежить від поліпшення якісно
го складу комсомольських пропа
гандистів, лекторів, молодих агіта
торів і доповідачів. Завдяки постій
ній турботі й підтримці партійних 
комітетів до пропагандистської ро
боти в системі комсомольської ПО
ЛІТОСВІТИ залучено здібних ідеоло
гічних працівників — майже всі во
ни — члени і кандидати в члени 
КГІРС, мають пищу або незакінчену 
вищу освіту. Для поліпшення теоре
тичної і методичної підготовки 
пропагандистів в районах облас
ті створено постійно діючі семі
нари, в програми яких включено 
актуальні питання посилення 
ефективності ідеологічної роботи.
Г" ОТУЮЧИСЬ до нового навчаль- 
’ ного року в системі комсомоль
ської політосвіти, необхідно особ
ливо подбати про ге, щоб усі як 

.один працівники й активісти Спілки 
глибоко вивчали теорію марксиз- 
му-ленінізму, документи Комуніс
тичної партії з основних питань су
часності, праці Генерального сек
ретаря ЦК КПРС 
Брежнєва, вміло 
набуті знання на 
цього не можна 
організатором

товариша Л. І. 
використовували 
практиці — без 

стати справжнім 
молоді. Глибокі

знання допоможуть кожному ком
сомольському ватажкові виховати 
в собі принциповість, непримирен
ність до недоліків, здатність кри
тично оцінювати зроблене і постій
но прагнути до поліпшення роботи.

Слід також намітити і здійснити 
конкретні заходи, спрямовані на 
поліпшення якісного складу стар-

ших піонервожатих шкіл, наполег
ливо боротися з плинністю таких 
кадрів, яка є прямим наслідком 
легковажного ставлення райкомів 
комсомолу до справи добору, роз
становки і виховання ватажків піо
нері!. По-діловому, відповідно до 
всезростаючих вимог часу, ведуто 
цю роботу Світловодський, Олек
сандрійський, Знам енський, Кіро
воградський міськкоми, Олександ
рійський, Г айворонський райкоми 
комсомолу. Тут постійно займаю
ться підвищенням ідейно-політич
ного рівня старших піонервожатих, 
їх ділової кваліфікації, ради піонер
ських організацій створюють і вихо
вують резерви кадрів, турбуються 
гро зростання їхнього авторитету, 
поліпшення умов роботи. Вдоско
налюючи цю роботу, комітети ком
сомолу спільно з відділами народ
ної освіти покликані направляти в 
школи більше комуністів і комсо
мольців із числа кращих молодих 
вчителів, випускників вищих і се
редніх спеціальних учбових закла
дів.

СОБЛИВУ увагу промовець 
звернув на стан критики і само

критики в обласній комсомольській 
організації. Він наголосив на тому, 
що багато пропозицій і зауважень, 
висловлених членами ВЛКСМ на 
комсомольських зборах, пленумах 
і конференціях ще не враховуються 
в заходах комітетів, оперативно не 
вирішуються, про результати їх 
розгляду не повідомляється комсо
мольцям. В роботі пленумів Добро- 
величківського, Маловисківського, 
Гайворонсьного, Голованівського 
райкомів переважала самозаспо
коєність, парадність навколо досяг
нутих успіхів і безадресна критика 
недоліків. Такі факти не відповіда
ють вимогам постанови ЦК КПРС 
«Про стан критики і самокритики в 
Тамбовській обласній партійній ор
ганізації», свідчать про невміння 
або небажання окремих комсо- 
люльських працівників з партійною 
принциповістю, самокритично оці

нювати зроблене, аналізувати стан 
справ на місцях. Промовець під
креслив, що на сторінках газети 
«Молодий комунар» ще мало пуб
лікується критичних матеріалів, у 
яких би глибоко викривались недо
ліки в роботі комітетів комсомолу, 
аналізувались причини, давались 
принципові висновки. Викликають 
тривогу і факти відписок, формаль
ного реагування деяких міськкомів 
і райкомів на критичні виступи га
зети.

Наш пленум, сказав наприкінці 
доповіді М. К. Скляниченко, прохо
дить у період всенародної підго
товки до XXV з'їзду КПРС. Днями 
Центральний Комітет нашої партії 
прийняв постанову «Про соціаліс
тичне змагання за гідну зустріч 
XXV з’їзду КПРС», де висловлена 
висока оиінка ініціатив і починань 
комсомольців і молоді країни, які 
включилися в рух під девізом: 
«П’ятирічці — переможний фініш! 
XXV з’їзду КПРС — гідну зустріч!», 
за право підписати Рапорт. Ленін
ського комсомолу XXV з’їздові 
партії. Розмах трудового суперни
цтва дедалі зростає. Організовуючи 
і підтримуючи цей патріотичний 
рух молоді, комітети комсомолу 
мають повсякденно спрямовувати 
його на повніше використання ре
зервів збільшення виробництва, по
ліпшення якості продукції, досяг
нення найвищої продуктивності 
праці.

Активізації юнаків і дівчат на 
творчу працю, високу якість робо
ти, відмінне навчання сприяє обмін 
комсомольських документів, який 
проходить майже в 300 первинних 
організаціях. Бойовим оглядом 
комсомольських рядів, справжнім 
екзаменом на зрілість с звіти і ви
бори. Сьогодні на зборах йде прин
ципова розмова не тільки про успі
хи, а й про невикористані резерви, 
про упущення і недоліки — кожен 
колектив накреслює чітку програму 
дій, щоб успішно завершити 1975-й 
завершальний і л ятирічку в цілому, 
по-стахановськи зустріти XXV з'їзд 
ленінської партії.

БАЧИТИ ПЕРСПЕКТИВУ
З виступу Л. Ф. ПОСТЕРИ АК, першого секретаря

Ь литовського райкому ЛКСМУ.

В рішеннях квітневого забезпечити дальше вдо- 
(1975 р.) Пленуму ЦК Ком- сконалєння роботи з ком
партії України «Про зав-, сомольськими кадрами і 
дання партійних організа
цій республіки по даль
шому поліпшенню роботи 
3 кадрами в світлі рішень 
XXIV з їзду КПРС» комі
тети Спілки зобов'язано

активом.
Ці вимоги — с основі нашої 

організаційному 
комсомольських 
При постійній 

органі і 
ііапрнк.та і, 
..і партій-

роботи по 
♦МІЦИСШІЮ 
організацій. 
підтримці партійних 
райком домігся, і" 
тначного збільшення

■ЯМИ

ного ядра в комсомолі. Кому
ністи становлить майже сімде
сят процентів скла ту н«, ган
ків первинних організацій :а 
груп. Це дає нам можливість 
підтримувати тісніші зв’язки
з парторгаиізаціими. госпо

дарськими керівниками, під
вищує авторитет секретарі!, 
його відповідальність за дору
чену справу. Пройшовши шко
лу політичного гарту в комсо
молі. більшість ватажків мо
лоді переходять на партійну 
роботу.

Ми ще багато недопрацьо
вуємо в плані індивідуальної 
роботи з активом. Часто, за
лучаючи комсомольських ак

тивістів до виконання того чи 
іншого завдання, більше ціка
вимось результатами (робле
ного і менше вникаємо « хе, 
як люди домоглися усаіху, 
який арсенал форм і меюдіо 
використали при цьому.

У вихованні кадрів важ
ливе місце посідає на
вчання. При райкомі діє 
школа комсомольського 
активіста. Було б корисно, 
аби при обкомі комсомо
лу організували навчання 
секретарів первинних ком
сомольських організацій.

Орієнтир комсомольської

За останні роки в містах і селах області відкрито 
багато нових музеїв і музейних кімнат. Зараз на 1\і. 
ровоградщині їх близько 140. Створені нони за іні
ціативою партійних, радянських та комсомольських 
органів і працюють на громадських засадах.

УРОКИ мужності, вру
чення комсомольських 

квитків, зустрічі з ветера
нами партії і комсомолу, 
учасниками Великої Віт
чизняної війни, задушевні 
бесіди із знатними людь
ми праці... І дуже доб

ре, коли на цих уроках, 
зустрічах піонери та ком
сомольці бачать безпосе
редніх учасників подій, 
знайомляться з матеріала
ми про героїчне минуле і 
сучасне нашої країни.

Громадські музеї — це 
нові заклади культури. 
Вони відкривають широкі 
можливості для поповнен
ня наших знань, форму
вання комуністичних пере
конань, любові до рідного 
краю, Радянської Вітчиз
ни, комуністичного став
лення до праці.

За профілем музеї до
сить різноманітні: історич
ні, краєзнавчі, літератур
ні, комсомольської слави. 
На жаль, останніх у нашій 
області дуже мало. Комі
тетам комсомолу варто 
подбати про створення в 
кожному районі музеїв 
комсомольської слави, а
там, де немає окремих 
приміщень, варто розміс
тити відповідні матеріали 
в існуючих народних крає
знавчих музеях.

З чого потрібно почина
ти створення музеїв ком
сомольської слави? Перш 
за все, із гуртування дійо
вого активу краєзнавців,
здатних очолити творчу 
пошукову та науково-до
слідницьку роботу. Необ
хідно звернутися до вете
ранів партії і комсомолу, 
учасників громадянської 
те Великої Вітчизняної во
єн, передовиків та новато
рів виробництва, старанно 
вивчити і дослідити архів
ні матеріали. Все це допо
може зібрати повноцінну 
експозицію музею. Вона 
має розповісти про участь 
комсомолу області, міста, 
району чи села в боротьбі 
за встановлення Радян
ської влади, за виконання 
планів перших п’ятирічок, 
про участь комсомольців 
у Великій Вітчизняній вій
ні, становленні народного 
господарства, побудові 
соціалізму, в комуністич
ному будівництві.

Перед тим, як збирати 
матеріал для експозиції, 
треба визначити тематику 
майбутнього музею. При 
оформленні експозиції 
доцільно охопити розділи: 
«Як гартувалася сталь»; 
«Героїка перших п'ятирі

чок»; «Вони захищали 
Батьківщину»; «Міцніє 
юнь» (комсомольська ор
ганізація в період післяво
єнних п'ятирічок і завер
шення будівництва соціа
лізму); «Комунізм — це 
молодість світу і його бу
дувать молодим».

Експонатами музею ком
сомольської слави можуть 
бути: квитки перших ком
сомольців, документи про 
участь у бойових опера
ціях, у будівництві фабрик 
і заводів, у створенні кол
госпів, фотографії, наго
роди, зброя часів грома
дянської та Великої Віт
чизняної воєн.

Дуже важливо відшуна- 
ти в архівах і вивчити істо
ричні документи, прийня
ті центральними та міс
цевими партійними, ра
дянськими і комсомоль
ськими організаціями. Во
ни можуть бути у вигляді 
листівок, плакатів, оголо
шень.

Збирання матеріалів ко
рисно пов язати з турист
ськими походами по міс
цях революційної, бойо
вої та трудової слави на
шого народу. Необ
хідно записати спогади ці
кавих людей, сфотографу
вати окремі об’єкти. Все 
зібране старанно аноту
ють, визначають дату, міс
це події, прізвища та іме
на. Зібрані та системати
зовані експонати станови
тимуть основу для органі
зації музею, який розпо
вість про героїчні сторін
ки Ленінського комсомо» 
лу — вірного помічника і 
резерву Комуністичної 
партії.

Т. РЯБЦЕВ,
. завідуючий методич

ним відділом облас
ного краєзнавчою му-*; 
зею.

Закінчується трудовий сем^гт л/ .. , „
раторам ГКЗГ імені Димиш в’ болгарської молоді. Коопе- 
іають члени брига ти учнівська/*? а“3 Ямбола Д°пома’ 
ва. Школярі беруть уча ^ г -ІОЛОДІ ічеи‘ Гс°Ргія Кал,е’ 
иограду Ь ,асгь У 30,'Ранні багатого врожаю вя-

Фото Б. МАКСИМОВА. 
Агентство Софія-прес.
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день планети • Молодь сьо
V ДАЛЕКОМУ 1921 році в 
* республіці нараховувалось 
лише 300 членів спілки, а за
раз вона об'єднує більше 110 
тисяч молодих робітників, 
сільських працівників, вчителів, 
лікарів, інженерів, студентів і 
школярів..

Революційна спілка молоді 
бере активну участь у револю
ційному перетворенні країни. 
На багатьох підприємствах мо
лодь складає 80—90 процентів 
всіх робітників. У цьому році 
юнаки і дівчата Монголії пра
цюють під девізом: «Зробимо 
завершальний рік п'ятирічки 
роком ударної праці».

На будовах і підприємствах 
республіки зайняті зараз біль
ше 220 ударних ревсомоль- 
ських молодіжних бригад, 12 
промислових підприємств бо
рються за право називатись 
колективами імені Ревсемолу.

Монгольська молодь взяла 
активну участь в соціалістично-

му змаганні на честь 30-річчя 
Перемори над фашистською 
Німеччиною і мілітаристською 
Японією. Ревсомольські моло
діжні бригади продовжують 
боротьбу за право носити іме
на героїв минулої війни — 
Олега Кошового, Зої Космо- 
дем ямської, Олександра Мат
росова, героїв МНР кулемет
ників Л. Аюша, Ц. Олзвоя. Мо
лоді монгольські робітники 
зробили членами своїх колек
тивів тих, хто не повернувся з 
поля бою.

Ревсомол бере шефство над 
будівництвом багатьох важли
вих для економіки країни 
об’єктів; спеціалізованих держ- 
госпів в районі Халхін-Гола, 
промислових комплексів Дер
жава і Чойбалсана.
КЯ 1ЦНА традиційна дружба 
*** єднає Ревсомол з Ленін
ським комсомолом.
кроками монгольської 
люційної молоді цікавився Во-

свято
МОЛОДІ 
МНР

• 25 СЕРПНЯ НАРОДНА 
МОНГОЛІЯ ВІДЗНАЧИЛА 
51-ТУ РОКОВИНУ УТВОРЕН
НЯ МОНГОЛЬСЬКОЇ РЕВО
ЛЮЦІЙНОЇ СПІЛКИ МОЛО
ДІ, ВІРНОГО ПОМІЧНИКА 
МОНГОЛЬСЬКОЇ НАРОДНО- 
РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ПАРТІЇ, її 
НАДІЙНОГО РЕЗЕРВУ.

Першими 
рево-

лодимир Ілліч Ленін. В 1922 ро
ці він зустрічався з молодим 
письменником Буян-Немеху — 
одним з засновників Ревсо- 
молу.

В братньому співробітництві 
передової молоді наших країн 
значне місце посідає обмін 
спеціалістами, делегаціями, 
спільні походи місцями рево
люційної і бойової слави. Міц
ні зв язки встановились між 
Іркутською, Бурятською, Тувін- 
ською обласними комсомоль
ськими організаціями і комі-

-----------—-------- —---------
гетами Ревсомолу прикордон
них аймаків.

Справжнім символом друж
би радянської і монгольської 
молоді став гірничо-збагачу
вальний комбінат «Ерденет», 
на будівництві якого трудиться 
юнь обох країн.

Традиційними стали фестива
лі радянської і монгольської 
молоді, які проводяться ре
гулярно з 1966 року. Перший 
молодіжний фестиваль відбув
ся на Алтаї, на березі мальов
ничого озера Манжерок. Тоді

ж народилась і пісня «Манже- 
рок», яка стала своєрідним 
гімном фестивалів. Вона зву
чала і на наступних — в Сухе- 
Багорі, Ташкенті, Улан-Баторі і 
Фрунзе.

Ревсомол бере активну 
участь в роботі міжнародних 
молодіжних організацій, є чле 
ном Всесвітньої Федерації Де
мократичної Молоді, підтри
мує зв’язки майже з ста моло 
діжними організаціями світу.

Ревсомол, який виріс з кеве 
ликого загону молодих енту 
зіастів, разом з партією від 
стоював завоюваї-іня народної 
революції 1921 року. А зараз 
він перетворився у масову ор
ганізацію монгольської моло
ді, впевнено йде в авангарді 
будівників нового життя в На
родній Монголії.

О. БАБЕНКО.
Улан-Батор.

планета
М. АЛ НИ ЕРГА.

деякі свідчення жінок, н

ВАЖКІ ДНІ \

І

подіях відігрлс І

священників, 
«роз'яснен-

піл 
за
днє 
ше ПОРПІШ

Газета ізраїльських комуністів «Зо гадерех» опуб
лікувала матеріали соціолог ічного дослідження у 
зв’язку з Міжнародним роком жінки. В рамках до
слідження проводились збори і бесіди З рсбІТННЦЯМІГ, 
зайнятими у різноманітних секторах економіки. Жін
ки говорили про дискримінацію в зарплаті, професій
ному навчанні, про те, що Гістадрут (ізраїльське 
об’єднання профспілок) не захищає їх інтересів.

АПН пропонує читачам 
друковані в «Зо гадерех».

СИСТЕМА
І НІЯКИХ
ПРАВ

ПОТОГІННА
«8 нашому цеху 60 жі

нок, — розповідає Латі- 
фа (вона з селища Ма- 
алія, чотири з полови
ною роки працює на за
воді компанії «Ата»). — 
Господар може анулю
вати стаж, якщо не вико
наєш норму. Мою по
другу, яка працювала 
кілька років, так і звіль
нили, потім прийняли — 
як новеньку, а новенькі 
не можуть розраховува
ти на вищу ставку. 8 
профспілковому коміте
ті немає жодної жінки.

: відділяють від робітннць-Особливо неприємно, що нас 
єврейок. Завод працює у три зміни: у двох ми. арабки, а з 
одній — лише єврейт. Вони одержують вищу зарплату за 
однакову працю і платять менший податок».

Рахіль Б., єврейка, працює на фабриці фототоварів 
увесь день в темному приміщенні. Незважаючи на 
чотирнадцятирічний стаж, її праця погано оплачує
ться. Якби на цьому місці був чоловік, йому плати
ли б більше, «Ми виступили проти потогінної систе
ми і вимагаємо однакової з чоловіками зарплати за 
нашу працю», — говорить Рахіль Б.

«У нас злиденна заробітна платня і ніяких прав, — 
свідчить Г. Нвджіла. — Я працювала в Кармієлі на 
текстильній фабриці три роки. Норми збільшують 
щомісяця, Я виступила проти цього. Адміністрація 
звинуватила мене у підбурюванні, потім звільнила».

Наджіла роїповідає. ідо па швейних підпрнємстгах у се
да* Ana, Рама, Кфар-Ясиф жінки працюють за мізерну пла
ту. Воші позбавлені соціального забезпечення, відпусток, 
медичного обслуговування. Нещодавно швеї місяць страйку
вали, вимагаючи підві шиги заробітну плату, бони .зверну
лись до представника Гістадрута в Хайфі, але той відповів, 
що зробити нічого не можна.

«Три роки тому d нашій майстерні, — розповідає 
Герті Б., — працювало десять робітниць. Зараз нас 
дві. Я хороша кравчиня, але заробляю копійки. Рані
ше працювала у великій майстерні. Там теж повне 
свавілля адміністрації. Мене звільнили через те, що 
намагалась організувати комітет профспілки».

НЕСПОДІВАНИЙ „КІНОБУМ“

ЗА ПОВІДОМЛЕННЯМИ

БІЛЯ 
ВЕЛИКИХ 
ОЗЕР

ТАРС I АПН

РЕСПУБЛІКА КУБА. ПІКОЛА-ПІТЕР- 
НАТ ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ігнасто 
АГРАМОНТЕ ПРИ СІЛЬСЬКОГОСПО
ДАРСЬКІЙ ФЕРМІ ПО ВИРОБНИЦТВУ 
ЦИТРУСОВИХ У ПРОВІНЦІЇ КАМА- 
ГУБИ.

Допгпй час лчглійська’кіно- 
промисловість відчувала на
слідки конкуренції Голлівуду 
і телебачення. В результаті 
■цього в країні закрились сот
ні кінотеатрів і десятки кіно
студій. Кіноактори і технічні 
працівники студій зіткнулись 
з усіма труднощами масовою 
безробіття.

Несподіваний успіх фільму 
«Вбивство у східному експре
сі», знятого за повістю відо
мого актора детективних опо- 
ві.тань Агати Крісті, пробудив 
надії на перемогу кризи в 
англійському кінематографі.

Цей філ ьм, поставлений на 
студії однієї з найбільших кі
нокомпаній , «Електрика епд 
мюзікл індастріз». коштував 
півтора мільйона фунтів стер-

ліигів. Але виявилось, що вій 
приніс виручку в 19 мільйонів 
фунтів, більше, ніж будь-який 
інший фільм’ англійського ви
робництв*. Великі прибутки 
від кінокартини дозволяли на
креслити на наступний рік 
нову програму виробництва 
II художніх фільмів, що кош 
тупатиме більше шести міль
йонів фунтів стерлінгів Шість 
з пих зніматимуться на відо
мій кіностудії в Елсгрі побли
зу Лондона, якій давно вжа 
загрожувало банкрутство. Ад
же за останні роки персонал 
цієї студії зменшився з 216 до 
60 чоловік..

Г. КАЗЕНС.
Лондон.

Руанда розташована в ра
йоні Великих "Ьзер. Ця неве
лика африканська країна 
колись була перехрестям 
торговельних шляхів Цент
ральної Африки. Площа 
республіки трохи більше 26 
тисяч квадратних кіломет
рів, а кількість населення 
сягає чотирьох мільйонів чо
ловік. Тут найбільша па кон
тиненті густота населення — 
сто п’ятдесят чоловік на 
один кзадратннй кілометр. 
У той же час в Руанді мало 
великих міст і сіл. Столиця 
республіки Кігалі лише з не
давніх пір почала набувати 
вигляду сучасного міста.

Друге за величиною місто, 
розташоване майже за сто 
п ятдссят кілометрів під сто
лиці на південь — ііугаре. 
Це — місто студентів, тут
2 виших учбових заклади — 
Наиіснальннй університет і 
Національний педагогічний 
інститут. З їх діяльністю 
громадськість Руанди пов’я
зує надії на вирішення про- 
Ілсмн національних кадрів.

На заході Руанду омива
ють воли озера Ківу. 
ним виявлені величезні 
паси природного газу, 
промислове добування 
не розпочато.

Гізеньі — нанпівнічніиіе 
місто Руанди. Тиша його 
вулиць, пляжі, отелі і ресто
рани могли б привабити сю
ди величезну кількість ту
ристів. Але через погану до
рогу, яка зв’язує його з сто
лицею, місто пустіє.

Від Гізеньі дорога веде на 
північний схід до Рухенгс- 
рі — головного промислово
го центру крайня. Гут зосе
реджена основна частина 
його промисловості: завод 
іц. виробництву екстракти 
пірегрума, столярні і слю
сарні майстерні, завод по 
обробці іавн, електростан
ція. майстерні по ремонту 
автомобілів. Всього ж на до
лю громислового виробни
цтва припадає лише шість 
процентів валового націо
нального продукту. В про
мисловості зайнято не біль
ше ЗО тисяч чоловік.

Наша подорож закінчує
ться в Національному парку 
«•Кагера». розташованому 
на кордоні з Танзанією. На
прикінці 50-х — на початку 
60-х років, коли країни Цен
тральної Африки н резуль
таті наполегливої боротьби 
завоювали незалежність, де
хто на Заході стверджував, 
іпо молодим країнам не під 
цілу буде утримання і охо
рона створених там заповід
ників і національних парків. 
Дійсність спростувала ні 
твердження. Єї,оі одні керів
ництво Національною пар
ку веде активну роботу по 
т.ивчеяяю тварин. їх способу 
жііітя. Унікальний куточок 
і.рнроди парк «Катера», які 
інші ііарки-заноііідішкн в 
країнах Африки, буде збе
режений для майбутніх по
колінь.

М. БИЗОВ.
К і г а л і - Б у ж у м бу р а.

Португальська революція переживає 
важкі дні. Внутрішня і зовнішня реакція 
перейшла в наступ, намагаючись зштовх
нути країну з обраного нею шляху со
ціальних перетворень. У ряді районів, 
особливо на півночі, населення якої від
значається консервативними традиціями 
і перебуває під сильним впливом церк
ви, мали місце відкриті вилазки фашис
тів проти нової революційної влади.

На розвиток подій у Португалії негатшіншї 
вплив справляють кілька факторів. Соціальні 
сили, які були опорою колишньої о фашист
ського режиму, не були повністю ліквідовані 
та півтора року після його повалення у’ квітні 
минулого року. Тепер, коли внаслідок оголо
шених урядом заходів ця націоналізації про- 
мнеловості, вилученню земель у по.міїцадів і 
обмеженню права приватної власності, їх ’по
зиції опинилися під загрозою, опір експ.туата- 
горських класів подесятерився і набрав неба 
•ієно запеклого характеру.

В той час як військові і цивільні керів
ники, що стоять біля керма управління 
справами країни, тільки тепер набува
ють досвіду державної діяльності, їх по
літичні противники — вчорашні хазяї 
Португалії — знають не тільки, як орга
нізувати керівництво промисловістю, 
сільським господарством, торгівлею, а 
й як дезорганізувати їх, підірвати осно
ви економіки, створити хаос з тим, щоб, 
за висловом однієї іспанської газети, 
«задушити революцію з допомогою го
лоду і безробіття».

Становище погіршується тим, що в 
адміністративному апараті, як у центрі, 
так і на місцях, залишилося чимало ста
рих кадрів, які звикли роками служити 
фашистським диктаторам Салазару і 
Каетану. Не змінила своїх симпатій і вер
хівка католицького духовенства. Тим ча-

сом вплив церкви в країні масової не
письменності надзвичайно великий: не 
маючи можливості читати газети, слуха
ти радіо або дивитися телевізор (пор
тугальській бідноті це просто не по ки
шені), багато хто дізнається про останні 
новини під парафіяльних 
зрозуміло, з відповідними 
нями».

Негативну роль у. нинішніх 
Португальська соціалістична партія, яка по
рвала з Революційним урядом І перейшла в 
табір опозиції. Одержуючи щедру допомогу 
і підтримку від ссціал-дсмократпчіїїіх партій 
країн Західної Європи, соціалісти виступили з 
претензіями на передачу і керівництва спра
вами країни. Воші виявили себе застрільника
ми шаленої антикомуністичної кампанії, яка 
розгорнулася всередині країни, і до якої з 
радістю поєдналися псі контрреволюційні 
сили.

Нарешті, не можна скидати з рахунку заін 
гересованість світового імперіалізму, готового 
піти на будь-які провокації, аби тільки збе
регти Португалію в своєму таборі. Цікаві да
ні щодо цього повідомив, цими днями в Пари 
жі колишній співробітник Центрального роз
відувального управління США Філіпп Ейджі. 
За його слонами. ЦРУ «намагається створити 
цілковитий хаос, щоб виправдати спробу при
ходу до влади в Португалії так званих «по 
міркованих» (тобто представників правих 
сил). Агентура ЦРУ, — продовжує Ф. Ейджі, 
намагається розкласти Рух збройних сил, ви 
користовуючи з цією метою деяких портуталь 
ськнх офіцерів, які пройшли свого часу піл 
ютовку и США. Праві сили мають иамі| 
зобразити терористичні акти, замахи та Інш 
пі тривні дії >тк справу рук революціонерів.

Багато негативних факторів впливаюи 
на хід подій у Португалії, і країна вже 
давно опинилася б під владою фашист 
ських заколотників, якби не пильність 
трудящих, керованих Комуністичною 
партією, якби не союз народу і зброй 
них сил, який залишається головним 
джерелом сил португальських демокра
тів. Виступаючи на мітингу в місті Алма- 
ка, прем єр-міьістр Тимчасового уряду 
генерал Васку Гонсалвіш звернувся до 
всіх демократ і антифашистів Португа
лії з закликом об’єднатися о боротьбі 
проти фашистської загрози.

Португальці говорять: «Фашизм не 
пройде!».

л. АЛЕКСАНДРОВ.

День планети - молодь сьогодні -Твій ровесник за р^Бежем- Щалении світ
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«Металург»—«Зірка»—2:3
молодого читача

Культармійці Кіровограда 
докладають зусиль до того, 
щоб перетворити обласний 
центр у місто високопродук
тивної праці, високої культу
ри та зразкового громадсько
го порядку. Для дітей, .май
бутніх трудівників, майбут
ніх господарів міста, у 
бібліотеках Кіровограда 
оформляються книжкові ви
ставки, тематичні полиці 
па теми правового і тру
дового виховання. В бібліоте
ці № 4, наприклад, створено 
стенд «Вісті з підприємств»— 
про виконання п’ятирічного 
плану підприємствами Кіро
вограда, в бібліотеці імені 
Зої Космодем’янської — 
стенд «У цім місті живемо і 
з цим містом ростемо». Тут 
проводяться бесіди на теми: 
«Трудова доблесть кірово- 
градців—XXV з’їзду КПРС», 
«Своєю працею прикрашаємо 
рідне місто».

Працівники бібліотеки №4 
влаштували читацьку конфе
ренцію «Подвигами своїми 
звеличили рідний край», у 
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Повторний матч однієї четвер
тої фіналу рознграшу Кубка рес
публіки з футболу на приз газети 
«Радянська Україна» кіровоград
ська «Зірка» провела у Запоріж
жі з командою першої ліги кла
су «А» місцевим «Металургом». 
Першій поєдинок цих клубів за
кінчився перемогою кіровоград- 
ців — 3:2.

Як у себе вдома, стримавши на
тиск господарів поля, у яких най- 
сильнішою ланкою був півзахист, 
«Зірка» розпочала штурм воріт 
запоріжців. Вже перший небез
печний момент був стпорений 
гостями на шістнадцятій хвилині, 
і Олексій Кацман примушує за
поріжців розпочинати з центра 
поля. На сорок першій хвилині 
нападаючий «Металурга» Віталій 
Аношин встановлює рівновагу — 
1:1. А коли йшла остання хвилина 
першого тайму, Володимир Хро- 
пов ввірвався у штрафний май
данчик. і на табло з’явився ре
зультат 2:1 на користь «Зірки».

Після перерви наші земляки 
створили безліч голевих моментів 
біля воріт Анатолія Гудзя, який

самовіддано діяв протягом усього 
поєдинку. На сімдесят п’ятій 
.хвилині капітан «Зірки» Юрій 
Касьонкін робить рейд по лівому 
флангу. Ного передачу добре 
приймає Олександр Мороз, який 
вперше виступав за «Зірку». Він 
виграв поєдинок з центральним 
захисником Віталієм Денежсм і 
красивим ударом метрів з двад
цяти забиває третій гол. За п’ять 
хвилин до кінця колишній гра
вець «Зірки» майстер спорту 
Віктор Кащсй примушує Олексія 
ІоТЬаа вийняти м’яч із сітки во
ріт. Остаточний рахунок — 3:2 па 
користь «Зірки». Дві перемоги 
над іменитим суперником дозво
лили кіровоградцям продовжува
ти боротьбу зЬ почесний трофей. 
У півфіналі, який відбудеться 12 
вересня. «Зірка» приймає «Спар- 
так» з Івано-Франківська, який 
у повторному матчі з рахунком 
5:2 завдав поразки чернівецькії! 
«Буковині». Другий матч півфі
налу Кіровограді^ проведуть 13 
жовтня у Івано-Франківську.

В. Ш А БА ЛІН.

ЗАСІВ
РОБИТЬСЯ
СЬОГОДНІ

якій взяв участь передовий І 
будівельник першого управ- І 
ління комбінату «Кіровоград- І 
важбуд» М. М. Говоров, кот- І 
рий виконав п’ятирічний план 
і працює в честь наступної 
п’ятирічки.

«День професії» у ЦІЙ біб
ліотеці проходив під девізом 
«Ці професії потрібні рідно
му місту». Він розпочався пе
реглядом літератури про різ
ні спеціальності, про людей 
праці.

Бібліотекарі проводили гру
пові бесіди, огляди книг, пе
регляд діафільмів. А завер
шився день зустріччю з людь
ми різних професій — льот
чиком, будівельником, ліка
рем, учителем, токарем.

Зустріччю читачів бібліоте
ки № 4 з працівниками мілі
ції було відкрито цикл бесід 
по правовому вихованню. З 
читачами — учнями в.осьмих 
класів — воин провс-ли дис
пут «В чому щастя радян
ської молоді?».

В обласній бібліотеці для 
дітей імені А. П. Гайдара був 

• проведений «урок сучасності», 
па якому велась цікава роз
мова з старшокласниками 
про вклад підприємств нашо
го міста у виконання планів 
9-ї п’ятирічки. Про свою ро
боту розповів дітям В. І. 
Гетьманець, передовик ви
робництва заводу «Червона 
зірка».

Працівники бібліотек при
діляють велику увагу дітям, 
які важко піддаються вихо
ванню. Всіх їх взято па об
лік, з ними окремо проводя
ться бесіди, масові заходи. У • 
читацьких формулярах веду
ться записи, як учень читає, 
як зростає духовно. Бібліоте
карі підтримують постійний 
зв’язок з батьками «важких» 
дітей.

САЧІ1В МІСЯЦЬ, як на в’юнкій сте- 
повій стежині перед колоссям жита 

зупинився молодий воїн і сказав своїм бо
новим побратимам:

— Гляньте, як воно ласкаво тулиться до 
рук... Наче рятунку просить... Ні-ні, їм не 
вдасться понівечити ного. Ми не дамо! Ми 
вистоїмо! Бо це наші найдорожчі скар
би, це — найрідніше...

А лід лісу прокотилась передсвітанкова 
хвиля прохолоди, п’янко хлюпнула в гру
ди. І смаглявий високий воїн впав перед 
стіною жита на заспоришенпй килимець, 
розкинувши руки, і солодко зітхнув:

— Ех і виспався б оце я, хлопці, після 
такої пекельної дороги! Серед колосся та 
васильків як в колисці виспався б!

Та н згадував Сосюру:
— Васильки у полі, васильки у полі, 
І у тебе, мила, васильки з-під вій. 
І гаї синіють ген па видноколі 
1 синіє щастя у душі моїй...
Після тижневого двобою з ворогом, що 

ідався вічністю, ця неймовірна ти- у 
ша вгамовувала тривогу і торка- к -
лась найпотайиішнх струн серця д\І 
людини, яка плекала своє дитинство 
степовим привіллям. \ V
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ності, після яких до зоряних бійців при
йшла надія — ворога зупинено. Ціною со
тень згаслих сердець бонових друзів пе
регороджено шлях фашистам. Та, вихо
дить, вони іще шкірять зуби.

— Вперед, браточкн! — біжить згорбле
но за майором рядовий боєць, піднявши 
над головою гранату.

Гітлерівці збентежено кинулись від сво
їх гармат, падали, скошені автоматниками 
Міклея. А майор подавав нову команду:

— Зайняти оборону.
І розвернулися пекельні жерла п інший 

бік, і знову бубнявіла тиша, за якою ви
пірнав гул танкеток, самохідних броньо
виків — починалась контратака гітлерів
ців,

— Не жалійте снарядів! Бити по 
всіх квадратах.

Спалахнуло небо. Взялася вогнем земля, 
один, горить! Другий пустив хвіст

АгЁРВУВ НАШИМ ІМЕНА

— Є 
диму...

— ІІа сход) троянди світання 
В хитанні суцвіть золотих 
Ця пісня мол не остання, 
Я серцем іще не за тих...
То знову були рядки Сосюри. Міклей 

аж співав ті слова, наводячи гармату на 
танк, який прямо мчал на позицію, зайня
ту батальйоном:

— Давай, давай ближче, третьому по
трібна пара.

І спалах. Другий спалах. Горіла гім
настерка на рукаві смертельно пораненого 
майора. Горів фашистський танк, останній 
танк, якому пощастило прорватися до зай
нятої міклеївцями висоти. Лежав майор 
на заспорншеному килимці і дивився крізь 
полум’я на василькове марево червневого 
дня війни. А з нагрудної кишені обшмале- 
пої гімнастерки боязко виглядав житній

І. КАСАТКІНА, 
старший бібліотекар на
уково-методичного від
ділу обласної бібліотеки 
для дітей ім. А. П. Гай
дара.

м. Кіровоград.

— А правда, товаришу майор, що 
ви агрономом були?

— Вчився в сільськогосподарській 
школі, в Херсонському інституті... 
Стривай, стривай, а звідки ти не 
знаєш?

— Командир дивізії казав.
— А-а, Іван Михайлович таки не 

вірив, шо на моїй запорізькій землі 
дорідніша пшениця, ніж на полтав
ській. Та ось тут, над Бугом, ще 
гарніша. Не край, а рай... Тільки...

Світанкова тиша, що онкотіла від 
кого гудіння землі, враз перемішалась із 
задиркуватим цокотінням автомата. І туг 
хсе в саму гущавину лісу впірнув вибух: 
бо-ом-а-ах!

І зникло василькове марево над житнім 
колоссям...

— Десант!.. Вони кинули знову де
сант! — зв’язковий з штабу дивізії ледве 
тримайся на ногах, доповідаючи майору 
Міклею. — Ваш полк — на заслін.

— Та який тут вже полк...
Полковий ПІепетов наказав вашому за

гонові за будь-яку ціну зупинити десант.
По радіо теж підтвердили усне доне

сення: триматись до особливого розпо
рядження.

Невдовзі розвідники доповіли:
— В них — гармати. Наче мільйонне 

місто беруться захопити. Готуються про
палити шлях для піхоти і танків. Все-таки 
думають, що кас не десятки, а тисячі.

— Ми першими пропалимо
Міклей торкнувся пальцями житнього 

стебельця, що раз окинув поглядом осиро
тіле поле.

— Вг.еред! Першими за мною — кому
ністи і комсомольці!..
Л ІМ ДНІВ безперервної напруги — в 

диму і вогні, в клекоті бою. Піхто не 
думав про перепочинок. Було сім днів віч-

ЇДАЛЬНЯ
НА
КОЛЕСАХ

дале-
Палали фашистські танки, які рвалися 

до висоти, що зайняли міклеївці. Та інші 
все ще зухвало кидали вогняні м’ячі, на
ближаючись до гармашів, до окопів, в 
яких засіли автоматники. Але ось вже й 
третій, четвертий, п’ятий спалахнув... 
Хрестаті машини повернули назад.

Міклей наказує бити їм навздогін. Тіль
ки хто ж стрілятиме ось тут, біля крайньої 
гармати, коли нікого з обслуги не залиши
лось, — всі лежать безмовно поміж, гаря
чих гільз. Зате є ще снаряди..

І Геннадій Міклей сам припадає до па
норами В шо мить фашистські броньови
ки знову розвернулись, кинулись на внгі- 
рок. Майор намацує перехрестям навідно
го механізму передній танк, який набли
жається до окопів і вже через лічені се
кунди почне прасувати бруствери, толо
читиме автоматників.

— Не пройдеш! — Майор кричить, паче 
справді хоче одним голосом зупинити ста
леву потвору.

Язики полум'я блиснули над бронею 
танка. А майор знову піднімає перехрестя 
панорами... Поранений гармаш, що лежав 
за кілька метрів від розгніваного молодо
го офіцера, здивовано прислухався до 
його вигуків: «Оп-п-па, бог любить трой- 
цю! Беріть їх на крилеса. ангелочкп!». А- 
далі в натхненному ритмі:

*

Ще недавно водії автобусів кіровоградських 
міських маршрутів 4, 15 ніяк не могли вчасно 
пообідати, бо поблизу кінцевих зупинок цих 
маршрутів не було жодної їдальні. Ось і дово
дилось брати з собою «тормозки».

Нині проблема вирішена. Двічі на день на лі
нії виїжджає спеціально обладнаний «ЛАЗ» з 
написом «Пересувна їдальня» — філія на коле
сах їдальні автопарку. Тут водії можуть смачно
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иої гімнастерки боязко виглядав 
колосок. Гасло марево. Німіло гаряче 

серце молодого комуніста, відходя
чи у вічність.

Бачило сонце, як на в’юнкій сте
жині посеред знівеченого вибухами 
снарядів і гусеницями танків поля 
лежав воїн. І чуло небо його остан
ні слова:

«На сході троянди світання...».

ТІ ЕРЕЗ дві години земля знову 
* прислухалась до тиші. І до 

командира 96-ї гірської стрілецької 
дивізії повернувся офіцер зв’язку:

— Батальйон на чолі з майором 
Міклеєм знищив сорок шість танків, 

в іншому донесенні після запеклихА 
боїв, які вела дивізія ІІІепетова під Голо- 
ванівськом:

«На рахунку 96-ї — 78 підбитих воро
жих танків, 13 гармат, 36 кулеметів, 19 
бронемашин, 13 мінометів, більше 200 мо
тоциклів, два літаки і дирижабль...».

Йціли у бій міклеївці, несучи помсту за 
.свого командира.

І невеличка жменька сільських хлопців 
та дівчат, які поклали на могилі воїна по
ряд з колоском жита червові маки, теж 
стали наперекір чорній силі загарбників.. 
Фашистам мстились нескорені спартаківці- 
Красвогірки. Теж ціною свого життя. 
І тепер їх імена поруч. ІІа одній надмо
гильній плиті напис:

«Герой Радянського 
Валео'янович 
«Люба Римар, 
ло Самчишин, 
вична, Дарія 
ман...». Через 
пам'ятний -знак з написом: «Тут буде спо
руджено обеліск героям підпільної ком
сомольської організації «Спартак»...

Стоять обеліски. Зірками — у вічність.

Михайло ШЕВЧУК, 
село Краснопірка, ■ 
Головаінвського району.

Союзу Геннадій 
А на обеліску: 

Громовий. Михай-
ААіклей».
Михайло
Олена Бойко, Надія Чере- 
Дубова, Єлизавета Фур- 
кілька кроків на вигіриу

поїсти, вилити лимонаду, запастись цигарками. 
Щодня 42 господарі автобусів харчуються у 
їдальні на колесах,

Нововведення допомагає не лише поліпшити 
. умови праці екіпажів автобусів, але і сприяє 

кращому обслуговуванню пасажирів. Якщо ра* 
ніше водій автобуса затрачав 40—45 хвилин йй 
обід, то зараз — лише півгодини.

М. КОРІННИЙ.

ПОГОДА
Вдень 2G серпня по території області та місту Кіровограду 

передбачається малохмарна без Ьпадіп погода. Вітер півдеп* 
но-східпий, 7—10 метрів па секунду. Температура попітрщ ,« 
по області 27—32, по місту 30—32 градуси тепл.і. За даними 
Українського бюро погоди 27—28 серпня — невелика хмай* 
вість, без опадів. Вітер південно-східний. 3—7 метрія на № 
купду. Температура повітря пиочі 11—1G. пдеііь л7 - 32 гра» 
дусп тепла

В. о. редактора М. УСПАЛЕНКО.
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