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ф КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА КОМСОМОЛЬ
СЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗА РОКИ ДЕВ’ЯТОЇ П’ЯТИ
РІЧКИ ВИРОСЛА НА 9478 ЧЛЕНІВ ВЛКСМ, В її 
ЛАВАХ ЗАРАЗ ПЕРЕБУВАЄ 38 086 СПІЛЧАН, 
ОБ’ЄДНАНИХ В 330 ПЕРВИННИХ КОМСОМОЛЬ
СЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ.

ф ПАРТІЙНЕ'КЕРІВНИЦТВО — НЕВИЧЕРПНЕ 
ДЖЕРЕЛО ЗГУРТОВАНОСТІ, АКТИВНОСТІ 1 ДІ
ЛОВИТОСТІ комсомольських ОРГАНІЗАЦІЙ 
ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ. У СКЛАДІ ВИБОРНОГО 
КОМСОМОЛЬСЬКОГО АКТИВУ КІРОВОГРАДА — 
814 КОМУНІСТИ.

ф ИА ПІДПРИЄМСТВАХ ПРОМИСЛОВОСТІ, 
ТРАНСПОРТУ. БУДІВНИЦТВА, В СФЕРІ ОБСЛУ
ГОВУВАННЯ МІСТА ТРУДЯТЬСЯ 199 КОМСО
МОЛ ЬСЬКО-МОЛОДІ>І<І IIIX КОЛЕКТИВІВ. ЦЕ 
ВДВІЧІ БІЛЬШЕ, НІЖ ЗАСТУПИЛО IX ДО ВИКО
НАННЯ НАКРЕСЛЕНЬ XXIV З’ЇЗДУ КГ1РС В 
1971 РОЦІ.

ф ПРОТЯГОМ ДЕВ’ЯТОЇ П’ЯТИРІЧКИ -1165 
МОЛОДИХ КІРОВОГРАДЦІВ СТАЛІ! УДАРНИ
КАМИ КОМУНІСТИЧНОЇ ПРАЦІ. 7876 НИНІ БО
РЮТЬСЯ ЗА ЦЕ ВИСОКЕ ЗВАННЯ.

Ф МАЙЖЕ ВДВІЧІ ЗРОСЛА КІЛЬКІСТЬ ГУРТ
КІВ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПОЛІТОСВІТИ ЗА МИ
НУЛІ П’ЯТЬ РОКІВ. 8300 ЮНАКІВ 1 ДІВЧАТ НА
ВЧАЮТЬСЯ В СИСТЕМІ ПАРТІЙНОЇ 1 КОМСО
МОЛЬСЬКОЇ ПОЛІТОСВІТИ.

ф В ХОДІ ВСЕСОЮЗНОГО СОЦІАЛІСТИЧНО
ГО ЗМАГАННЯ МАЙЖЕ 8 ТИСЯЧ КОМСОМОЛЬ
ЦІВ НАБАГАТО РАНІШЕ ВИКОПАЛИ ЗАВДАН
НЯ 1975 РОКУ, 8379 ЧЛЕНІВ ВЛКСМ ДОСТРО
КОВО ЗВІТУВАЛИ ПРО ЗАВЕРШЕННЯ ПЛАНО
ВИХ ЗАВДАНЬ ДЕВ’ЯТОЇ П’ЯТИРІЧКИ.

ф ПА ТРУДОВІЇ! ВАХТІ В ЧЕСТЬ XXV З’ЇЗДУ 
КПРС 74 КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ КО
ЛЕКТИВИ БОРЮТЬСЯ ЗА ПРИСВОЄННЯ 
ЗВАННЯ «ІМЕНІ XXV З’ЇЗДУ КПРС».

Є хороша традиція у 
наших ровесників — пе
ред визначними подіями в 
житті країни робити огляд 
своїм звершенням, при
рівнюючи їх до вимог ча
су. Прижилася ця тради
ція не випадково: відпо
відає вона поглядам і 
ставленню юнаків і дівчат 
до наслідків своїх діянь в 
малих і значущих справах. 
Адже з вершин сьогоден
ня краще видно досягнен
ня і прорахунки, чіткіше 
викреслюється перспекти
ва на майбутнє. Від рубе
жу двох п'ятирічок — де
в’ятої і десятої — від пер
шого дня нового 1976 ро
ку молодь Кіровограда по" 
чала відлік нових ударних 
справ в ім’я процвітання 
рідної країни.

Завершальний рік дев'я
тої п’ятирічки пам’ятний 
кожному злетом трудової 
і громадської активності 
комсомольців і молоді об
ласного центру за успішне 
завесшення планів, намі
чених XXIV з'їздом пар
тії. Характерно, що в цей 
період юнаки і дівчата 
включилися в підготовку 
за гідну зустріч наступно
го форуму комуністів кра
їни. Новий приплив твор
чих сил, енергії, ініціативи 
у молодих трудівників, сту
дентів, учнів викликала по
станова ЦК КПРС 
соціалістичне змагання 
гідну зустріч 
КПРС».

Вступаючи в 
річчя, комітети комсомолу 
аналізують досягнуте, ви
значають резерви актив
ності. Молодь Кіровограда 
від перших днів пам’ятно
го сімдесят першого з чес
тю пронесла крилатий ло
зунг: «П'ятирічці — удар
не праця, майстерність і 
пошук молодих!». За дост
рокове виконання річних 
завдань понад 12 тисяч 
комсомольців нагородже
но значками ЦК ВЛКСМ 
«Ударник-1973», «Удар- 
ник-1974», «Ударник-1975»; 
83 передовики виробни
цтва прикрасили груди 

. золотими і срібними зна
ками ЦК ВЛКСМ «Моло- 

гхв**вв*чмммцмнмммвннві

Ударна праця стала законом трудового життя комсомольсько-моло
діжних колективів двічі орденоносного заводу «Червона зірка». За 
чотири роки закінчили п’ятирічне завдання члени бригади слюсарів- 
складальників, очолюваної Володимиром Косснком, і ніші на їх робо
чому календарі — 1977 рік. Но-стахановськн працюють вони в дні вах

ти. нрпспячсіюї XXV з'їзду КПРС та XXV з’їзду Компартії України.
На складанні висівних ящиків до сівалки C3-3.fi. удостоєної держав
ного Знака якості, та інших сівалок бригада щозміни виконує півто
ри норми.

На фото (знизу вгору): Анатолій ГІЛЕВИИ, бригадир Володи
мир КОЄЕНКО. Олексій СТЕПЛНОВ — члени передової комСомоль- 
сько-молодіжііої бригади.

♦ото В. КОВПАКА.

дий гвардієць п ятирічки». 
В рік 30-річчя Великої Пе
ремоги 52 молодих Кірово
граді в соціалістичному 
змаганні під девізом «За 
себе і за того хлопця» за
воювали право сфотогра
фуватися біля святині на
роду — Прапора Пере
моги.

Полум'яна статистика 
минулого п'ятиріччя. В ній 
— найяскравіший прояв
вірності молоді міста іде
ям великого Ілліча, відда
ність його 
заповітові 
комунізму,
справжньою школою вихо
вання комуністичного став
лення до праці стали ком
сомольсько-молодіжні ко
лективи, в яких найліпші 
умови для поєднання дос
віду передових кадрових 
робітників з ентузіазмом і 
нестримною енергією мо
лодих. Міськком, рай
коми комсомолу, коміте
ти первинних органі
зацій спрямовували вну
тріспілкову роботу на те, 
щоб кількість таких об’єд
нань юнаків і дівчат зро
стала. На найважливіших 
ділянках виробництва з'яв
лялися в минулій п’ятиріч
ці комсомольсько-моло
діжні, як заявка, що юна 
зміна бере на себе відпо
відальність за важливі на
родногосподарські справи. 
Після XVII з’їзду ВЛКСМ 
вони все активніше стали 
на себе брати почесну мі
сію колективного настав
ника молодої робітничої 
зміни. Лише за останні 
два роки кількість комсо
мольсько-молодіжних у 
місті виросла з 111 до 199. 
Як доказ зростання в них 
трудової активності — всі 
вони успішно завершили 
завдання дев'ятої п’ятиріч
ки, понад 50 рапортували 
про це достроково. Ком
сомольсько-молодіжні міц
но утримують репутацію 
ініціаторів і зачинателів 
загальнокорисних справ.

(Закінчення на 4-й crop.).

Див. 2 crop.

Якість

пятирічці 
к кості
ТТ ЕДАГОГГЧИйВ і учнівський ко- 

лективн середньеї Оіяели № ЗО 
Ленінського раі’юпу м. Кіровограда 
з імітхпєшіям зустріли проект ЦК

КПРС до XXV з’їзду 
партії «Основні напрями розвитку 
народного господарства СРСР па 
1976—1980 роки». Прийнято соціа
лістичні зобов’язання педколективу 
на десяту п’ятирічку, вдосконалює
ться навчально-виховний процес но 
формуванню н учнів комуністичного 
світогляду, поліпшення рівня і 
якості знань, трудового навчання і 
професійної орієнтації школярів. 
Значна увага приділена зміцненню 
навчально-матеріальної бази шко
ли, забезпеченню навчальних кабі
нетів наочними посібниками.

Вчителі роз’яснюють школярам 
головні положення проекту НК 
КПРС в органічному зв’язку з ви
вченням програмного матеріалу за 
уроках історії, суспільствознавства,

лешвської

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КОМ
СОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ ЛАНКИ 
ПО ВИРОЩУВАННЮ ВИСОКИХ ВРО
ЖАЇВ КУКУРУДЗИ КОЛГОСПУ ІМЕНІ 
ЛЕНІНА НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РА
ЙОНУ (ЛАНКОВА В. ЄФРЕМЕНКО).

Новий підйом творчої енергії викли
кав у членів нашої ланки проект ЦК 
КПРС до XXV з’їзду Комуністичної пар
тії Радянського Союзу та постанова ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ «Про Всесоюзне соціалістичне 
змагання за підвищення ефективності 
виробництва і якості роботи, за успішне 
виконання народногосподарського пла
ну на 1976 рік». Враховуючи дос
від минулих років, ми накреслили нові 
рубежі. На 1976 рік беремо підвищені 
соціалістичні зобов язання:

ф на площі 100 гектарів 
зберемо по 105 центнерів 
зерні з кожного;

Ф знизимо собівартість 
одного центнера на 0,54 копійки і дове
демо її до 2,35 карбованця; затрати 
праці на вирощування 1 центнера змен
шимо на 0,16 людино-годин;

ф сезонний виробіток на еталонний 
трактор доведемо до 2 тисяч гектарів 
умовної оранки при середньоденнім Е.5 
гектара;

ф зекономимо 3,5 тисячі кілограмів 
паливних і мастильних матеріалів, 
2 тисячі карбованців коштів — на ремон
тах і техоглядах;

ф 3 чоловіка оволодіють суміжним» 
спеціальностями, 4 — підвищать свою 
класність, 3—закінчать середню школу;

ф продуктивність праці 
на 6—7 процентів.

Зараз члени нашої ланки 
школі передового досвіду, 
спеціальною програмою 
курс агротехнічних методів еирощуЕвн- 
ня високих врожаїв кукурудзи.

Весь сільськогосподарський інвентар 
і машини вже відремонтували, готовий 
до висіву і насіннєвий матеріал. Прове
ли два недільника, під час яких вигото
вили і розставили для снігозатримання 
півтори тисячі щитів.

На соціалістичне змагання викликає
мо колектив ланки кукурудзоводів з 
колгоспу «Зоря комунізму», очолюва
ний В. Давискибою.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ОБГОВОРИЛИ 
І ПРИЙНЯЛИ ЗБОРАХ

1 ЛАНКИ.
V

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ І

Обговорюємо 
проект
ЦК КПРС

основ Радянської держави і ьрава, 
економічної теоі рафії, літератури, 
та інших предметів, а також а -про
цесі яозакласної і позашкільної ро
бот. Класоводн, класні керівники, 
вихователі груп продовженого дня 
проводять з своїми вихованцями 
бесіди на що ж тему.

Дееяіа п’ятирічка — п’ятирічка 
ефективності і якості. І ми, вчителі, 
докладемо всіх зусиль, щоб і нада
лі наші школярі підвищували Рі
вень знань, громадянської свідомос
ті, були гідними спадкоємця«« тру 
дових і ратних полені ів своїх бать
ків.

Р. ДАЙДАКУДОВ, 
вчитель середньої шметн» М ЗО. 

у. Кіровоград.
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Ровесники п’ятирічки

СТАНОВЛЕННЯ
Подвійне почуття охоплює щораз, коли звітуєш про 

здачу об’єкта. І хоча для більшості з пас він просто 
черговий, знаємо, що завтра пас чекає новий, однак, 
до радості завершения приміщується крихітка смут
ку: піде правди діти — звикаємо до тих стіп, що ви
вершили своїми руками, до новобудови, в яку вклали 
частку свого серпи. Потім ніби зі старими знайомими 
зустрічаємося па вулиці: чи то з дев’ятиповерховим, 
чи то з корпусами заводу. Бо кожна така віха — 
сплав праці п натхнення, дарований будівельниками 
для майбутнього. ■

Відлік своїх «автографів» па карті обласного центру наша 
комсомольсько-молодіжна бригада почала з 1970 року. Так, 
ііщ ми з повним правом вважаємо себе ровесниками минулої 
п’ятирічки. В бригаді всього двадцять чоловік мулярів — за 
кількістю швидше до середніх належимо, та за ці п’ять 
років встигли чимало. То ж не кількість головний чинник 
наших спільних справ, а ставленця до них, рівень свідомості, 
настільки важливе те, що робимо. Коли хтось закине, мов
ляв, мало вас, паші дівчата весело, але резонно відповіда
ють «Малий золотник, та дорогий». Без перебільшення ска
жу, є в цій примовці її почуття гордості. Л чому б і не так?.. 
Дві станції техобслуговування, меблевий комбінат, дитса
док, розчиїпіо-бстоппий. завод — па цих новобудовах п’яти
річки ударно трудилася паша комсомольськогмолодіжіїа. І в 
міру того, як піднімалася над нульовою відміткою цегляна 
кладка кожного об’єкта, утверджувався паш колектив.

ІІагр.тошую па .цьому, бо легкодухі ііс пройшли ви
пробування будови, часом рідшало нас на риштуван
нях. Стійкі залишалися. Такі як групкомсорг Міля 
Панасенко, Валентина Щпчепко. Олена Власова... Та
кі п склали кістяк бригади — міцніш, надійний, замі
шаний па цементі дружби, почутті колективізму, 
якоїсь закоханості в будову. Сьогодні їх трохи біль
ше половінні всього складу бригади. Решта — новач
ки. І для наших «ветеранів» — так жартома нази
ваємо за стаж роботи дівчат ще комсомольського ві
ку — це пора, коли вони щедро передають свої знан
ня, і досвід. Міля Панасенко — визнаний майстер ви
вершення кутів — найскладнішого процесу в нашій 
професії. Найвищий розряд має групкомсорг — чет
вертнії. Вона вважає, що не може обриватися ланцю
жок передачі знань від досвідчених до гсьгчків: сво
го, часу її вчили старші, тепер вона в боргу перед ти
ми, хто робить перші кроки па будові. Коли в брига
ду'прийшло восени нове поповнення, замість юнаків, 
що були, призвані в армію, дівчат, які поступили вчи
шся, Міля взяла собі в учні зразу двох новеньких: 
Машу Копу і Таїно Бастракову.

Наставництво в бригаді — сьогодні явище типове і всс- 
охоплююче. А інакше не уявній, як би ми справлялися з 
нашими завданнями. Щороку майже наполовину змінюється 
склад колективу. Явище закономірне.

В бригаді в основному молодь, а це значить — одним над
ходить час йти на службу в армію, інші поступають вчитись

РУХ за переможне за- 
" вершения планів де
в’ятої п'ятирічки в цьо
му колективі широко 
розгорнувся ще в квіт
ні, коли стало відомо 
про скликання XXV з’їз
ду КПРС. Тоді комсо
мольсько - молодіжний 
колектив МТФ колгоспу 
імені XX з'їзду КПРС 
Бобринецького району 
визначив: добитися най
вищого за весь час ро
боти показника, надоїти 
за рік від кожної коро
ви не менше, ніж 3500 
кілограмів молока.

В праці вони рівняли
ся на молодих комуніс
тів — чемпіона району 
серед майстрів машин
ного доїння Галину Ста- 
рошельську та Любое 
Костенко, яка була удо
стоєна права сфотогра
фуватися біля святині 
радянського народу — 
Прапора Перемоги. Во
ни надоїли від кожної 
корови своїх груп від
повідно по 3813 та 3832 
кілограми молока.

Групкомсорг Володи
мир Міщенко не з тих, 
хто любить багато гово
рити. Та про те, що очо
люваний ним колектив 
став на правому фланзі 
в організації соціаліс
тичного змагання на 
фермі, засвідчують «бли
скавки» і листівки, бю
летень, дошка показни
ків. 3514 кілограмів мо
лока від кожної корови 
за минулий рік надоїли 
молоді майстри ма
шинного доїння. Колек
тив виборов перше місце 
□ обласному змаганні і 
приз газети «Молодий 
комунар» «Кращому 
комсомольсько- - моло
діжному колективу МТФ 
області».

Одинадцять комсо
мольсько - молодіжних 
колективів на МТФ Уль-

ПІДБИТО ПІДСУМКИ ЗМАГАННЯ СЕРЕД 
КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ 

КОЛЕКТИВІВ МТФ КІРОВОГРАДЩИНИ 
ЗА 1975 РІК

X

В. ЧИЛ\ з Добровс- 
личківки, С. ЛСТЛХОВ з 
Саіт.іооодська, деякі ін
ші читачі запитують, де 
можна набути професію 
історика і археолога.

Викладачів історії та 
суспільствознавс т в а, 
спеціалістів для науко
вої роботи в музеях, 
архівах та археологіч
них експедиціях готу
ють Дніпропетров
ський, Донецький, Ки
ївський, Львівський, 
Одеський, Сімферо
польський, Ужгород
ський, Харківський, 
Чернівецький універ
ситети.
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Незабаром «розстане» і ця одна купа червоної цегли. Муля- 
ри комсомольсько-молодіжної бригади БУ-3 (зліва направо) 
Марія ВОВК. Валентина ЩИЧЕНКО, Світлана КОПА, 
Ольга ВАРАІІII ЦЯ і Меланія ПАНАСЕНКО вивершать стЬ 
пи службового приміщення н одному з корпусів Кіровоград
ського заводу друкарських машинок.

Див. З crop.
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яноаського району. Два 
з них, із Ульяновського 
(групкомсорг Н. Оліхно- 
вич) га Новоселицького 
(Л. Ульянова) відділків 
бурякорадгоспу Улья
новського цукрокомбі- 
нату очолили змагання 
не лише в районі, айв 
числі кращих з області. 
Колектив Ульяновського 
відділка при плані 3100 
кілограмів молока від 
корови надоїв по 3348. 
Дівчата поступилися по
казниками лише бобрин- 
чанам.

Третє місце виборов 
колектив МТФ колгоспу 
«Дніпро» Онуфріївсько- 
го району (групком
сорг Любов Білоус). На
дій 3273 кілограми—та
кий здобуток колективу, 
члени якого стали в своє
му районі ще у вересні 
ініціаторами руху за 
підготовку до теплої і 
ситої зимівлі худоби. 
Дівчата дали слово, що 
кожна з них у вільний 
від роботи час допома
гатиме кормодобувній 
бригаді і здасть для пе
реробки на вітамінізо
ване борошно дві тонни 
різнотрав'я. Цей почин 
підтримали всі юнаки і 
дівчата господарства, а 
потім і комсомольці 
всього району.

По 3250 кілограмів від 
кожної корови надоїли 
члени комсомольсько- 
молодіжного колективу

колгоспу «Більшовик» 
Гайворонського району 
(групкомсорг Любов 
Цимбал), а три наступні 
місця зайняли маловис- 
кїзці. Це — комсомоль
сько-молодіжні колек
тиви із МТФ Н® 1 (груп
комсорг М. Мірошни
ченко) та МТФ № 2 
(групкомсорг В. Махно) 
колгоспу «Перше трав
ня», Ульяновського від
ділка радгоспу Малосис- 
кізського цукрокомбі- 
нату (групкомсорг В. Но
вак).

Високі надої одержали 
члени комсомольсько- 
молодіжної МТФ імені 
Мічуріна, Новгородків- 
ського району, де груп- 
комсоргом Тетяна Буй- 
воленко, та колгоспу 
«Росія» Голованівського 
району (групкомсорг 
Н. П’яничук). Ці колек
тиви теж серед пере
можців — кращих деся
ти комсомольсько-мо
лодіжних'МТФ області.

Напруженим було зма
гання молодих тварин
ників у минулому році. 
Чимало колективів пре
тендувало на звання ла
уреата. Приклад право
флангових націлював 
усіх на 3000-кілограмо- 
вий рубіж. І більшість 
колективів його подола
ли. Майстри машинного 
доїння радгоспу «Шарів- 
ський» (групкомсорг Со-

фія Лисенко) рапорту
вали про це останнього 
дня минулого року. Ста
ти тритисячницями чле
нам колективу допома
гає участь у змаганні.

Змагання комсомольсько- 
молодіжних колективів .МТФ 
Кіровоградщіши визначило 
і «вузькі» місця в ор
ганізаційній роботі райко
мів комсомолу, комітеті» 
комсомолі’ господарств.

Так. протягом року розпа
лися комсомольсько-моло
діжні колективи на фермах 
Онуфріївського. Новоукра- 
їнського районів. невтішні 
результати роботи колекти
вів Устпиівсі.кого. Голова- 
нівського районів, не вико
ристовують всі можливості 
для створення комсомоль
сько-молодіжних тварин
ницьких груп на МТФ кол
госпів Долннського району.

Тож, невідкладне зав
дання — ліквідувати не
доліки в роботі. До цьо
го зобов'язують проект 
ЦК КПРС до XXV з’їзду 
Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, поста
нова ЦК КПРС, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦРПС 
і ЦК ВЛКСМ «Про все
союзне соціалістичне 
змагання за підвищення 
ефективності виробни
цтва і якості роботи, за 
успішне виконання на- 
родногосподарськ ого 
плану на 1976 рік». До 
цього зобов'язує і дос
від правофлангових: на 
кожній фермі є резер
ви, на кожній дільниці 
можна сповна розкрити 
свої можливості.

ГЛИТАННЯ товарнськос- 
• ’ ті і дружби, кохання 
і сім'ї віддавна хвилюють 
людство. Особливо живо-

політичний гемрт

І
трепетними стають воі:г. 
для підлітків, тих юнаків 
і дівчат, котрі роблять 
перші кроки, ще невпевне
ні, у самостійне життя. Т<л 
от парадокс: часто внут
рішні невизначеність, не
розуміння приховуються 
зовнішньою бравадою і 
рішучими «жестами», мов
ляв, ми вже самі зуміємо, 
без чиїхось вказівок...

„ТВЕРДІ ГОРІШКИ“ 
НА ЗАНЯТТІ ГУРТКА

І
ПІ

Тут парто зупинитись і наголосити — якщо 
справді впливати па молоде поколіііпя «вка
зівками». то результати виявляються здебіль
шого сумними. Адже необхідна тут топка, 
тактовна підтримка, ненав’язлмві пояснення, 
вмілий підхід.

Приблизно так почали між собою розмову 
пропагандисти перед відкритим заняттям 
гуртка «Основи комуністичної моралі», яке 
відбулося па машинолічильнім станції. Заці
кавлених — керівників гуртків комсомольської 
політосвіти, котрі працюють з молоддю, зі
бралося чимало.

Заняття проводила досвідчений фахі
вець, директор Бобрннецької міської 
школи робітничої молоді Людмила Ми
колаївна Проценко. З перших хвилин 
увагу юнаків і дівчат привернула пісня 
часів Великої Вітчизняної війни «Ка
тюша».

Людмила Миколаївна декількома сло
вами, чітко і стисло, аби сконцентрувати 
увагу слухачів, зупинилася: на основних 
питаннях теми заняття. А невдовзі роз
почалася цікава розмова про дружбе, 
про кохання, про сім’ю.

— Не може бути повної відвертості, 
поваги між людьми, у яких дружба бу
дується на користі, — таку основну 
Думку висловила Людмила Отян.

Доповнила ствердженії і Людмили ком
сомолка Олена Проценко, розповівши то
варишам про стосунки у сім’ї К. Марк
са, про ного взаємини з вірним другом і 
соратником Ф. Енгельсом. Гуртківці з 
захопленням-слухали цікаві, гідні наслі
дування класичні приклади з життя сла
ветних людей.

— Дружба — це основа кохання, яке, в 
свою чергу, робить життя змістовнішим, бага- 
тограіінішпм, — резюмує секретар комсо
мольської організації станції Раїса Ткаченко 
Загалом, вчувалося, що тема для молоді ак
туальна, хвилююча. Цим і викликані були 
додаткові запитання, висловлення вражень і 
роздумів.

Надія Попова, розкриваючи зміст «Морать- 
ннх основ справжньої сім’ї», навела зразки 
u взаємостосунків В. і. Леніна та Н К 
Крупськоі. Безкорисливість. взаємоповага 
чуйність, щирість і, «крім цього, спільність

ідейних та духовних інтересів, відданість 
світлим помислам, діянням в ім’я трудящих 
настільки зріднили, зблизили двох великих 
людей, що молодим ’Сьогодні — лише захоп
люватися і прагнути до цього ідеалу.

Цікаве, можливо, трохи аж наївне 
зовні питання «Чи можна навчити .’по
бити?» виявилося досить «твердим го
рішком».

І о и не дивно, бо однозначно відпо
вісти тут не вдасться. Змістовною, ба- 
іагою стала розмова про тс, як розумів 
кохання А. С. Макаренко, як закликав 
ве.Щіин’і педагог берегти й підносити ви
сокі ПОЧУТТЯ.

Закпіплгоіочн 
законспектували 
Ішіссі Арманд.

r І п злоиоДе""Їсть проблем, які під
німав B. І. Лсічн понад півсотні років тому. 
пЛ _ "РО '?,0бов ' Дружбу, особли
во нові неузвпчаспі — про свободу кохання, 
сногіНв' к^'пс'тЧАО СВОІХ конспектів із книги 
спогадів К. Цеткін про В. І. Леніна.

Підбивши підсумки відкритого уроку, Л. М. 
Проценко запропонувала присутнім простуха- 

Ч»» ” х. ’ Д. Jlajvp-

чгвітц райкому Компартії Ук- 
Ра'і" ост-іппр°ТІ>ОШК0' ”Ка ®ула присутня тут. 

останнє — важливість такого мето
ду навчання випливає з самої розповіді. 
Ьобрннецькин районний комітет ЛКСМУ 
з метою опанування практичних папи- 
іок і грунтовного засвоєння темп, вмін- 

і,1;1, ?Наі1Ті1-СПІЛЬНУ МОПУ 3 слухачами, за- 
'‘•-Пгн їх прагне, щоб всім цінний 
ічі справі опанував кожен молодий 

пропагандист району.

засвоєний матеріал, слухачі 
листи Володимира Ілліча 

поділилися враженнями про 
і. які під-

_ . С. СТЕПАНОВ,
Другим секретар Бобринецького 
райкому ЛКСМ України,



м о я
ГОРДІСТЬ

поруч, я б сказав, 
до всіх і всіх до

про те, щоб 
комсомольські 
ми носимо, а 

за поріг

Чому ж
ми в

Люся Т., 
учениця Олександрит 
ського СПТУ № 3.

то 
вийшли
і... забули про ньо-

ма-

СТАНОВЛЕННЯ
(Закінчення. Поч. на 2-й стор.).

п.і стаціонар. Тому кожного новачка у нас сприймають 
надією, що незабаром вій станс нарівні з майстрами. І, 
віть ті, кого ми ще не зараховуємо у «ветерани», дуже швид
ко засвоюють цю рису колективу. Микола Швсцо прийшов 
по пас після закінчення МП'ГУ Л» 2 лише цього літа — здає- 

ученицю — недавню 
Дорошенко. Миколі 
же ріг майбутнього 
нього під рукою — 
а товариш, з яким

ться. ніби вчора. А вже має кмітливу 
продавщицю із Світловодська Тапю 
вже довіряємо складну роботу — той 
приміщення викласти. Таня незмінно в 
не як підсобниця «прийми, подай», 
завтра працювати нарівні.

Ця увага до того, хто трудиться 
підкреслена не байдужість одного ___
одного, слугує доброму ділу. В соціалістичному зма
ганні завершального року дев’ятої п’ятирічки наша 
бригада завоювала почесне друге місце серед колек
тивів комбінату «Кіровоградважбуд», в своєму буді
вельному управлінні ми вийшли на’ перше місце.

Важливе завдання у пас зараз — до відкриття /XXV 
/їзду КПРС підготувати під опорядкувальні роботи 

третій корпус заводу друкарських машинок, здати пе
регородки в приміщенні майбутньої їдальні. Члени 
бригади поспішають. Щозміни нормовпробіток — не 
нижчий 135 процентів. А доводиться працювати її 
просто неба, в 15-градуспі морози, коли розчин 
швидко тужавіє від холоду. Та дружно звонять кель- 
мн, виростають стіни на очах. І найвища кладка у 
групкомсорга Мілі Панасенко. На передз’їздівській 
вахті вона щозміни виконує понад півтори норми. 
Угнатись за нею важко, поки що це нікому не вдає
ться. Але мріє про такий рубіж кожен. І знаю, що з 
часом візьмуть його і підуть далі, вперед. Як і по
винно бути в колективі, де молодь проходить школу 
трудового гарту, де відбувається її становлення.

В. КУЗЬМЕНКО, 
бригадир комсомольсько-молодіжної бригади 
мулярів БУ-3 комбінату «Кіровоградважбуд».

Йдуть практичні заняття п лабораторії інституту сіль
ськогосподарського машинобудування.

Фото І. КОРЗУНА.

ВІРНІ ЗАПОВІТОВІ 
„ВЧИТИСЬ...“

Кіровоград — місто студентської юні. Щодня учбового ро
ку в аудиторії, лабораторії, спеціалізовані кабінети, в шкіль
ні класи поспішають на заняття понад 40_тисяч студентів і 
учнів. Вірні заповітові Ілліча: «Вчитись, вчитись і ще раз 
вчитись» — вони проявляють щире стремління порадувати 
Вітчизну міцними знаннями. Екзамени 197-1—1975 навчально
го року дві тисячі студентів і учнів середніх учбових закла
дів здали на «відмінно» і «добре*. 500 із них нагороджені 
значком Ц1( ВЛКСМ «За відмінне навчання».

В авангарді загону студентської юні міста виступають 
майбутні інженери сільськогосподарського машинобудуван
ня. Весь учбовий процес, внутріспілкова робота партійної і 
комсомольської організації КІСМу спрямовані па тс. щоб 
максимально наблизити науку до виробництва. Науковою 
роботою зараз займаються 1200 або 56 процентів від загаль
ного числа студентів. В минулому навчальному році на все
союзних республіканських конкурсах студентських наукових 
робіт майбутні інженери завоювали чотири дипломи першого 
ступеня, чотири — другого, три — третього, три заохочуваль
ні дипломи, одну золоту медаль.

Ще па студентській ниві кісмівні вчаться якнайшвидше 
використовувати свої знання на практиці, безпосередньо у 
пнрооііицтві. Лише протягом минулого навчального року 
-іони подали 12 рацпропозиції! з економічним ефектом в 
-’139(1 карбованців, в інституті працює студентське конструк
торське бюро. На замовлення Кіровоградського заводу трак
торних гідроагрегатів кісмівці сконструювали автоматичну 
нішо оокатки і випробовування гідравлічних шестерневНх 
насосні тип-. _НШ. Обсяг виконаних при цьому робіт склав

> іііси-і карбованців. Вагомі внески в розвиток народного 
.Гп~І&дарс™ ?а жінулу п’ятирічку зробили студенти Кіро- 
и радського інституту сільськогосподарського машипобуду-
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ГІДНИМ ЗВАННЯ 
КОМСОМОЛЕЦЬ

Добрий день, шановна 
редакціє!

Пише тобі учениця 9-А 
класу м. Олександрії.

Дуже прикро, що деякі 
комсомольці в наш час 
соромляться НОСИТИ ком
сомольський значок не 
тільки у вихідні дні, але й 

£ в будні. Це ті, що не від-

| І І АНОВНА редакціє!
1 Прочитавши лист Га

лини П., який ставить про
блему «Честь чи обов'я
зок?», теж вирішила на
писати до Вашої молодіж
ної газети. Я — учениця 
Олександрійського СПТУ 
№ 3. Комсомолка. І ком
сомолка вже чотири роки. 
Мені, так як і Галині, не 
забувається той день, ко
ли одержала комсомоль
ський квиток, і на грудях 
моїх з’явився значок з 
силуетом Леніна. Була я 
в школі два роки груп- 
комсоргом. І гордилася, 
що мені товариші довіри
ли, гордилася тим, що я 
комсомолка і з комсо
мольським значком ніко
ли не розставалася.

розлу-

■. З епюр

чувають 
дальності 
лом і не
уважения

Звідки
Наведу недавній приклад. 
На урок геометрії захо
дить організатор позаклас- 
ної роботи і говорить: 
«Чому це у вашому класі

ніякої відлозі- • 
перед комсомо- 
реагують на за- 
товаришіз. 
вони беруться?

7 учнів неспілкової моло
ді? Такого ще не було у 
нашій школі, щоб до 
9 класу учні не вступили 
до комсомолу». Відпові
даємо: «Недостойні. Лед
ве 
нас ніхто й слухати не хо
че, 
до 
таке станозище не тільки 
в нашій школі, а і в де
яких інших школах міста. 
Хочеш, чи ні, а повинен 
стати комсомольцем.

тягнуться на «З». Але

«Негайно підготувати 
вступу в комсомол». І

би комсомол зараз став 
обов язкозою організа
цією для кожного. Так і 
з’являються ті, що насмі
халися над Галею П. З'яв
ляються комсомольці, що 
вечорами стоять під мага
зином з пляшкою «Жигу
лівського» в руці, або та
кі, що зі своїми друзями 
зачіпають пішоходів вуль
гарними репліками? Але 
чому вони комсомольці?

Я. ЛУК’ЯНОВА. 
м. Олександрія.

І
]

ЧИ
ЧЕСТЬ

ОБОВ’ЯЗОК?
В «МОЛОДОМУ КОМУНАРІ» ЗА 17 СІЧНЯ БУВ 

надрукований лист учениці олександрій
ського КУЛЬТОСВІТНЬОГО УЧИЛИША ГАЛИ
НИ П. «ЧЕСТЬ ЧИ ОБОВ'ЯЗОК». ПРОБЛЕМА. ЯКУ 
ПОСТАВИЛА ГАЛИНА, ЗАЧЕПИЛА БАГАТЬОХ ЧИ
ТАЧІВ. І СВІДЧЕННЯ ТОМУ — ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ 
ЛИСТІВ, ЩО НАДІЙШЛИ ДО РЕДАКЦІЇ.

МИ ВИРІШИЛИ ВИПЕСТИ ЩО РОЗМОВУ НА 
СТОРІНКИ КЛУБУ СТАРШОКЛАСНИКІВ «ВІТРИ
ЛА».

НАМ’ЯТЬ
НАЗАВЖДИ

Але ось поїхала вчити
ся до міста і якось ніби і 
не помічала, що вже не 
ношу комсомольський 
значок. Та одного разу я 
побачила у хлопця, з яким 
дружу, комсомольський 

значок на грудях, і стало 
соромно за себе. Микола 
вже чотири роки як за
кінчив школу, служив в 
рядах Радянської Армії, 
але з комсомольським 
значком так і не 
чився.

Я замислилась, 
так буває? Поки
школі і нам кожного дня 
нагадують 
носили 
значки, 
тільки 
школи,
го. Причина, цьому, 
буть, як пише Галина, та, 
що прийом у комсомол 
проходить сіро і буденно.

Зараз я з комсомоль
ським значком всюди. І 
теж не раз чула: «Нічого 
не скажеш — комсомол
ка», бачила скептичні по
гляди ровесників. Але я, 
моя подруга Люба і Ми
кола не звертаємо на них 
уваги. З гордістю носимо 
комсомольські значки і 
не думаємо їх знімати. 
Дехто вважає, що носити 
комсомольський значок — 
старомодно. Комсомольці 
70-х років, озирніться на 
комсомольців двадцятих, 
сорокових років і зрозу
мієте, яка це гордість но
сити комсомольський зна
чок.

Шановна редакціє! Прочитав у газеті 
лист Галини П., що під заголовком 
«Честь чи обов’язок?». Дуже прошу тебе 
надрукувати мою відповідь Галині.

Галю, я — студент Кіровоградського 
держаенсго педагогічного інституту, 
першокурсник, комсомолець. Дуже доб
ре, що ти написала. Цілком згоден з то
бою і підтримую в усьому.

Зі мною теж трапилось подібне і теж 
схвилювало мене.

Згадую свій десятий клас, згадую то
варишів, які були членами ВЛКСМ ще 
з восьмого класу. Та були й такі, які по
ступали в комсомол у десятому, посту
пали з байдужою душею. Чи винні во-

ни? Мабуть, не тільки вони. Винна ком
сомольська організація, що не виховала, 
не допомогла учням зрозуміти її роль 
у житті молоді. Звичайно, що можна го
ворити про ставлення цих комсомольців 
до своїх обов’язків, до своєї організації.

Та й саме прийняття в ряди ВЛКСМ 
повинно проходити урочисто, піднесе
но, так, щоб відбилося в пам’яті на довгі 
роки життя. А це буває ще не так часто.

Взажаю, що твоя подруга, Галю, і ті 
насмішники, погано виховані. Причина, 
мабуть, та сама: ідейно-зиховна робота 
в їх комсомольських організаціях 
ставлена погано, комсомольці до 
обоз’язків ставляться фор><*ально.

Микола
студент Кіровоградського педаго
гічного інституту імені 0. С. Пуш
кіна.

по
ев оїх

Б.,

І Від редакції:
Як бачимо, розмова вий

І
І.

□

червоний символ
Шановна редакціє! Я також пишу 

вперше і цілком і повністю нітримую Га
лину П.

Комсомольський значок — цс символ 
ВЛКСМ, і його повинен носити з гордіс
тю кожний комсомолець. І якщо трап
ляються такі «комсомольці», які висмію
ють того, хто носить значок, зони смію
ться над своєю безпорадністю і безглуз
дям, адже нехай краще подивляться па 
цей символічний знак, там зображено 
портрет вождя пролетаріату, образ ге
ніальної людинп В. І. Леніна. Образ 
людини, яка вивела з пітьми все люд
ство світу.

Особисто сам я завжди ношу комсо
мольський значок і значок депутата сіль
ської Ради, і вважаю цс за велику честь.

Віктор ВОРОБИОВ, 
секретар комсомольської організа
ції колгоспу імені Леніна.

Добровелпчківськпй район.

Де наша 
пргінццповість ?

Прочитав листа і здивувався: чому, 
власне, виникла дискусія? Носити чи не 
носити комсомольський значок? Але ж 
це обов'язок кожного члена ВЛКСМ. І, 
якщо хто-небудь не носить значка, на
сміхається пал тими, хто дотримується 
норм Статуту комсомолу, то чи ж диску
сії потрібні? Покарати, і різко, принци
пово покарати тих, хто веде себе так, і 
тих комсомольських керівників чи акти
вістів, які допустили до цього. Бо ж 
значки із зображенням Леніна на грудях 
юнака чи дівчині — якоюсь мірою показ
ник внутріспілкової роботи, дисципліни, 
ідейної витримки в комсомольській орга
нізації. Тож,’ принциповість, і ще раз 
ПрІПЩНПОВІСТЬ.

м Знам'янка.
Ігор К.

!

Як бачимо, розмова вийшла за межі проблем, по
ставлених Галею П. у її листі. Чи потрібно вмовляти 
носити значок? Можливо, вимагати це робити? Втра
чають відповідальність перед комсомолом через бу
денність прийому,.. А, може, все простіше — через 
недостатню вимогливість комсомольського коміте
ту? Окремі автори листів гордяться т4м, що носять 
комсомольські значки, незважаючи на насмішки. А 
чому, власне, незважаючи? \Де.ж комсомольська

принциповість? Чому обороняються ті, хто виконує 
обов'язки члена ВЛКСМ, а не ті, хто їх порушує? Що 
зробив ти для того, щоб утвердити авторитет ком
сомолу? Змушує замислитисьі інше: а чи справді при
йом у комсомол, ця священна хвилина в житті кож
ного, така ж урочиста і висока, як ми того хочемо, 
як ми її уявляємо? Чи завжди ми приймаємо в члени 
ЗЛКСМ тих, хто відповідає головному пункту Стату
ту — авангард молоді? Якщо ні, то чому так? Звідки 
беруться «насмішники» і циніки, подібні описаним 
з листі Галі П.? Хто вони? Як з ними позестися?

Чекаємо нових листів. І
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5 лютого І9Т6 рожу

ГхЖУгадуКПРСІ

в основу 
зобов'я-

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

В березні 1975 року мі
ськком комсомолу провів 
звіт молоді, яка підтрима
ла патріотичний заклик 
москвичів працювати в рік 
30-ліття Перемоги « і за 
того хлопця». Всі учасни
ки зльоту отримали тру
дові паспорти, до яких 
молоді кіровоградці внес
ли імена загиблих героїв- 
земляків, за котрих зо
бов язалися виконувати 
щозміни ще одну норму. 
Саме тоді 28 комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів до свого складу за
рахували Героїв Радян
ського Союзу, героїв-мо- 
лодогвардійців, героїв 
комсомольської підпіль
ної організації «Спартак».

Плідний грунт для ба
гатьох корисних справ, 
перш за все, формуєься 
в комсомольсько - моло
діжних. За ініціативою ко
лективів двічі орденонос
ного за/.оду «Червона зір
ка», ордена «Знак Поша
ни» Кіровоградського за
воду тракторних гідро
агрегатів розгорнулося 
змагання за перетворення 
Кіровограда в місто ви
сокопродуктивної праці, 
високої культури і зразко
вого громадського поряд
ку. Найвища продуктив
ність праці, висока якість 
продукції, виключення 
випадків порушення тру- 

• дової і громадської ди- 
I сципліни, висока культура 
І виробництва — такі прин

ципи поклали
І соціалістичних

зань комсомольсько-мо
лодіжні колективи, вклю
чившись в цей рух.

У відповідь на рішення 
квітневого (1975 р.) Пле- 

I нуму ЦК КПРС трудова 
і юнь Кіровограда заступи- 
й ла на вахту підготовки 
В гідних дарунків XXV 
В з’їздові КПРС. Новою хви- 
I лею ініціатив відповіла 
І молодь міста на заклик 
і ЦК ВЛКСМ включитись у 
І соціалістичне змагання за 
І право підписати Рапорт 
в Ленінського комсомолу 
в наступному форуму кому- 
I ністів країни. «XXV з'їзду 
б КПРС — кожен трудовий 
В тиждень — ударний!» — 
І під таким девізом працю- 
Е ють нині комсомольці і 
І молодь Кіровоградського 
в дослідного заводу дозую- 
I чих автоматів. Комсомоль- 
И сько-молодіжна бригада 
к Кіровоградського заводу 
І тракторних гідроагрегатів, 
С яку очолює молодий 
І гвардієць п’ятирічки Вік- 
I тор Чалий, зобов’язалася 
І до дня відкриття з'їзду 
1 виконати план першого 
В кварталу. А її суперники 
В по змаганню — бригада з 
|і Кіровоградського заводу 
Б радіовиробів, очолювана 
І Лілією Різницькою, дали 
І слово до початку роботи 
І з’їзду досягти рівня про-
■ дуктивності праці, запла- 
К нованого на кінець 1976
■ року. Успішно виконують 
І свої соціалістичні зобов’я" 
І зання комсомольсько-мо- 
I лодіжні колективи 
І орденоносного 
і «Червона зірка», які під-
■ тримали почин бригади 
І Миколи Скліфуса: «XXV 
І з’їзду КПРС — 25 надпла- 
I нових сівалок щомісяця».
■ В ці дні в комсомоль-
■ ських організаціях готу-
■ ють рапорти до відкриття
■ з їзду партії. Свій рядок,

вагомий, 
магаються 
учасники 
етапу Ленінського 
«Рішення XXIV 
КПРС — в життя!», 
проходить нині. В рапорт, 
що надійшов днями в Кі- 
ровський райком комсо
молу від комсомольсько- 
молодіжної бригади галь- 
ванників Кіровоградсько
го задоду радіовиробів, 
записано: «При зобов’я
занні на передз’їздівській 
вахті здавати продукцію з 
першого пред’явлення на
97.7 процента, здаємо на
98.8 процента». Головне 
досягнення комплексної 
бригади штукатурів з уп
равління механізації бу
дівництва комбінату «Кі- 
ровоградважбуд», очолю
ваної М. В. Казаріною, — 
середньозмінний нормо- 
виробіток на передз’їздів- 
ській вахті довели до 140 
процентів.

Проект ЦК КПРС до 
XXV з’їзду партії став 
програмним в подальшій 
активізації молодих кіро- 
воградців на соціалістичне 
змагання за успішне 
виконання планів десятої 
п'ятирічки. Міськком ком
сомолу розробив поло
ження про соціалістичне 
змагання комсомольців і 
молоді, комсомольсько- 
молодіжних колективів і 
комсомольських організа
цій «Молодь Кіровограда 
— десятій п’ятирічці!» під 
девізом «П’ятирічці якос
ті — комсомольську га
рантію!», затверджено 
вже також положення про 
штаби і пости якості «За 
честь кіровоградської
марки».

Рубіж двох п'ятирічок... 
Містке поняття. В ньому 
злилися набутки минулих 
років і невпинна хода впе
ред, в день прийдешній. 
Щоб був він, цей день, на 
радість, на щастя, на зве
личення рідного міста тру
дяться в 
ські дні 
градці.

значущий 
вписати 

завершального 
заліку 
з'їзду 

, який

на- 
ЕСІ

Ми звернулися до синів і онуків 
фронтовиків — .хіні розкажуть про 
молодість ветеранів війни, про іс
торію їх орденів. Хай стануть перед 
вічним вогнем слави вірних сипів 
Вітчизни і пом’януть загиблих, по
думають про живих...

І нам написали. Є перші розпові* 
ді шістнадцятирічних про посивілих 
ветеранів...

...А тепер згадайте посмертний 
лист врїиа-зв’язківця Олега Іісчп- 
товського його коханій дівчині:

«...Знай, що я віддав життя до
рого. чесно,’ на полі бою, і білору
ська земля прийняла мене, україн
ця, як сина. Плакати ие думай, 
краще частіше згадуй, гордись, що 
той, котрого ти любила, з яким хо
тіла будувати життя, загинув чесно 
за Батьківщину, за щастя людей. 
Звичайно, вмирати не хотілось, та 
клич Батьківщини — цс закон, 
цього вимагав обов’язок, і дове
лось не рахуватись з життям.

Ми мріяли багато про що, але... 
Пройдуть роки, в тебе буде син. І я 

• тебе дуже прошу,

хоч грішки про того, хто хотів бути 
його батьком!..». .

А мужня підпільниця іілш'і Са- 
нельєва свій напис па стіні у фа
шистській катівні адресушла мгчє- 
рї-Вітчизні:

«Наближається чорна, сі ранта 
хвилина! Все тіло знівечене — ні 
рук, ані ніг...

Але вмираю мовчки. Страшно по
мирати в 22 роки. Як хотілося жи
ти! В ім’я людей, які прийдуть піс
ля пас, в ім’я тебе, Батьківщино, 
відходимо ми... Квітни, будь пре
красна, рідна, і прощай...».

1 заповіт бійнії-комсомольця Во
лодимира Чурсіна:

«Іду в бій з повним усвідомлен
ням завдання, яке поставила пар
тія комуністів.

1 якщо загину, то знаю, що від
дав життя за Батьківщину. Прошу 
бойових товаришів не зупинятись, 
поки ис побачать стін Берліна».

Сповнені гнівом і безприкладним 
героїзмом сторінки.

Запис захисників Брестської фор
теці: «Нас було п’ятеро: Сєдов,

Грутов І., Боголюб, Ліихайлов, Се- І 
ліванов В, Ми прийняли першими 
бій 22.VI.I94I — 3.15 г. Вмремо, 
але не відійдемо!». Далі: «Вмремо, 
та з фортеці не підемо», «Я поми
раю, але не здаюсь! Прощавай, 
Батьківщино! 2O.VII.41 р.».

І були передсмертні записи моло
догвардійців. Знайдено’листи юних 
патріотів комсомольської організа
ції «Спартак» села Красногірки І о- 
лованівського району.

Вони пішли в безсмертя. М;і про 
них пам’ятаємо. А’.ч зт.іімо про ’X- 
ній безпрнклад ілт подвиг.

ТО МОЖЕ СЕРЕД НАЙДОРОЖ
ЧИХ РЕЛІКВІЙ ТВОЄЇ СІМ’Ї, ЮНИЙ 
ДРУЖЕ, ТЕЖ ЗБЕРЕГЛИСЯ ТАКІ 
ЛИСТИ? ОДКРИЙ ЇХ ТАЄМНИЦЮ 
ПЕРЕД СВОЇМИ РОВЕСНИКАМИ, 
РОЗКАЖИ ПРО СВОГО ДІДА ЧИ 
БАТЬКА, ЯКІ ЗАГИНУЛИ СМЕРТЮ 
ГЕРОЇВ НА ПОЛІ БОЮ, ЯКІ ПРО-' 
ЙШЛИ ЧЕРЕЗ ФРОНТОВІ ВИСОТИ 
І ПОВЕРНУЛИСЯ ДО РІДНОГО ДО
МУ — з СЛАВОЮ І ЗОЛОТОМ ОР
ДЕНІВ...

[Г

розкажи йому

проишов дідусь
І.

ХбОГОНЬ І

Дороги,перший лист
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Вісті

ці передз’їздів- 
молоді кірово-
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далі. Під
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Я. БОНДАР, 
секретар Кі-перший 

ровоградського міськ
кому ЛКСМ України.

Дружать з мистецтвом 
молоді кіровоградці. На 
фестивалях і конкурсах за 
роки минулої п’ятирічки 
вони здобули чимало по
чесних нагород. Став ла
уреатом республіканського 
фестивалю самодіяльного 
мистецтва ансамбль пісні 
і танцю Кіровоградського 
Будинку культури проф- 
техосвіти.

На фото; самодіяль
ний ансамбль пісні і тан
цю виконує російський 
народний танень.

Фото В. КОВПАКА.

ЗАВЖДИ, як мої 
кіі їдуть кудись 

довго з дому, я почую в 
дідуся. І щоразу, коли ля
гаю спати, я дивлюся па 
глибокі зарубцьовані ра
ни па його спині. Тоді 
прошу дідуся розповісти 
про свої молоді роки, про 
війну.

...Двадцятип'ятирічним 
юнаком він, Афанасій 
Мовчав, пішов захищати 
Вітчизну.

Жорстокі бої за Одесу. 
Натиск фашистів паші 
бійці мужньо стримува
ли. Стомлені (бо не спали 
кілька діб), вимучені в 
шаленому двобої, наші 
бійці стояли грізною сті
ною. Ось уже поранений 
мій дідусь. Але продов
жує. бій. 1 тільки вже то
ді, як опустилась знеси
лена рука, товариші від
несли ного в безпечне 
місце.

Госпіталь у Севастополі. 
Щоразу думка: «Коли б 
швидше 
щоб знову на бойові по-

бать- 
на-

замісником 
Севастополя, 
пекло. Ни

зиції ». Операція про
йшла успішно. П’ять міся
ців лікування. Для діду
ся — цс століття. «Швид
ше, швидше 
товариші...».

і він стає 
легендарного 
Тут — наче
іцівнпй вогонь звідусіль — 
з неба, від моря-. Паче вся 
земля пже спалена. Але 
знову і знову виходили, з 
руїн зоряні солдати. 1 са
халися фашисти: як же 
це, «мертві» квартали і не 
стихають?

Я, звісно, не можу уяви
ти такого.

Дідусь знову згадує про 
шалену атаку фашистів:

— АІсіїе знову поранили. 
Па мить мені здалось, 

що то вже кінець.
Але навіть тоді, коли 

скінчились патрони, дідусь 
не відступав. Він бив їх 
прикладом. Він ладен був 
їх душити руками без 
зброї. Цс був гнів. І пом
ста.

Як тільки в нього виста-

чало сил? Крон юшила з 
його тіла, здавалось, що 
ось-ось ві радить свідо
мість. Але сили звідкись 
брались — чи від розгніва
ного серця, чи від нестрим
ного поривання величі 
ного душі.

Кількох знесилених ра
дянських бійців фашисти 
взяли в полон. Дна мат
роси підтримували мого 
дідуся, і вирішили будь- 
що втекти. Ось і той жа
даний момент. Ривок в 
колоні полонених. Біжать 
троє. Куля наздоганяє од
ного матроса. Він вбитий. 
А цих двох оточили 
ншсти. І били. Били 
ми, прикладами.

їх вели 
чим небом 
без їжі. 
опускався 
стрілювалн, 
собак. Інші йшли 
вірили в своє повернення. 
Бо була спрага життя.

Вони вірили в перемогу 
і там, у фашистському 
концтаборі. Бо знали —

фа-
нога-

гаря-
ВІЙН11. Без води, 
Хто знесилено 
на шлях — прн- 

натравляли 
далі і

радянськпп народ не пе
ремогти.

Такий день настав.. Виз
волені з-за колючого дро
ту, знову мстили воро
гові.

Мій дідусь він у СІЙ 
свій взвод, визволяючи 
Будапешт. Завжди попе
реду. Ворожа куля зно
ву наздогнала його. По
ранено в живіт. Тяжка 
рана. Операцію робили 
аж в Рязані. Але перемо-, 
га вже була близькою...

Тепер він поспішає то- „ 
дня в свій цех на тепло- я 
возорсмонтпий з а в о д 
(там працює наладчиком) 
Я спостерігаю за його хо 
дою. Вона ще молода, як 
і тоді, в
Тільки оті рани, 
рани війни. Вони болять і 
понині. 1 я думаю собі: 
«Це мужність. Мужність 
на все життя...».

роки ЮНОСТІ.

страшні

С. КОНОНЕНКО, 
учень Гайворонсьхої 
СШ № 5.

!

з Інсбрука
А Десять тисяч чоловік зу

стрічали олімпійський вогонь у 
столиці Тіролю — Іисбруку. Ця 
подія була, за повідомленням 
місцевих газет, справжнім свя
том. У газеті «Кронен цайтунг» 
вміщено фотографію олімпій
ських чемпіонок Ольги Палл І 
Беатріс Шуби з факелом.

Вчора, у день відкриття Олім
піади, вогонь запалав у двох 
чашах на стадіоні Бергізель. що 
символізуватиме дві Іисбрук- 
ські Олімпіади (перша відбу
лась у 1964 ропі).

А напередодні учасники зна
йомилися з місцями майбутніх 
стартів. Чимсь середнім між 
гірськолижними змаганнями і 
цирковим атракціоном назива
ють тут майбутні змагання з 
швидкісного спуску серед чоло
віків. На цій трасі найкращі 
гонщики розвинуть швидкість 
до 120 км на годину. Щоб якось 
зробити її безпечнішою, п пай- 
вужчнх місцях поставлено за
хисні сітки.

Більшість кращих гірськолиж
ників світу висловлює думку. 
ЩО в цілому траса швидка 1 
пряма. Що ж до австрійських 
спортсменів, то вони пнажають, 
що нона скоргшс нагадує трасу 
гігантського слалому, де багато 
поворотів і... не можна розннну-

спорт
ти по-спрапжпьому пнеоку. дл{Тг 
швидкісного спуску ІІІВИДКІСТЙ.

Проте міжнародне жюрі 
прийняло рішення поставити 
Двоє додаткових воріт на траті, 
для того, щоб «гасити іив»Д" 
кість».

* ф *
® Якщо виходити з пропор- 

ЦІоііальпоіо співвідношення мі” 
населенням країни і командо*0« 
то найбільшу сііорзіївну деле
гацію прислала Андорра. И*? 
маленьку державу з населен
ням 8000 чоловік на Олімпіаді 
представляють п’ять гірське* 
ЛИЖНИКІВ.

Ф Ф Ф
• 156 лижників з 24 ара*11 

виступлять у лижних гонках па 
Олімпіаді. У жінок в цьому ■••* 
Ді програми буде 59 учасниць * 
И країн. Шістнадцять країн в1’" 
ставили спортсмсніп на змагаїї' 
чи стрибунів з трампліна і ‘,0" 
тирпадцять — дпоборнів. За »*•' 
нитко,м змагань на пелнкомУ 
трампліні, всі змагання лиж»*** 
КІВ Відбудуться В ЗесФеЛЬДІ-' 

(ТАРС).

Редактор м. УСПАЛЕНМО- !

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
opt ап Киропогрядского оОком* 

Л КОМУ. г. Кировоград.

316050. ГСП. Кіровоград-50, вуя. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
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