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народного споживання— 
вищу категорію якості

Центральний Комітет Компартії України схвалив ініціати
ву колективів передових підприємств легкої промисловості 
республіки по розгортанню соціалістичного змагання за збіль
шення випуску товарів вищої категорії якості.

Обкомам, міськкомам, райкомам партії, Мінлеіпрому УРСР, 
Укрпрофраді, ЦК ЛКСМУ. первинним партійним, профспіл
ковим і комсомольським оріанізаціям рекомендовано, керую
чись рішеннями грудневого (1977 р.) Пленуму ЦК КПРС, 
Листом ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ партійним, радянським, господарським, профспілко
вим і комсомольським організаціям, трудящим Радянського 
Союзу «Пре розгортання соціалістичного змагання за вико
нання і перевиконання плану 1978 року і посилення боротьби 
за підвищення ефективності виробництва і якості роботи», 
протести в усіх колективах підприємств легкої промисловості 
організаторську і масово-політичну роботу по всемірному по
ширенню цієї ініціативи.

Міністерству леї кої промисловості УРСР. господарським керівникам 
об’єднань, підприємств, науково-дослідних інститутів, будинків моде
лей запропоновано здійснити заходи по вдосконаленню технології ви
робництва. підвищенню кваліфікації робітників, інженерів і техніків, 
творчої активності раціоналізаторів і винахідників, прискоренню 
освоєння масог.сго випуску нових видів одягу, взуття та інших това
рів вищої категорії якості, зміцненню зв’язків з суміжними під
приємствами і торісвеліними організаціями.

(РАТАУ).

І ПЕРША КОЛОНКА’

І ЯКЩО ЗАВТРА
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На подвір’ї першої тракторної брига
ди колгоспу «Родина» Ульяновського 
району вишикувалися сівалки і культи
ватори, комбайни і візки для соломи, 
плуги і зчіпки. їх очищено, полагодже
но, пофарбовано, робочі органи вкрито 
шаром антикорозійного мастила. Давно 
вже забули сюди дорогу механізатори— 
надійно відремонтувавши сільгоспмаши- 
ьи, вони тепер готують трактори до вес
няних робіт. Поряд з досвідченими хлі
боробами дбайливо лагодили техніку 
комсомольці Микола Бондар, Микола 
Бершадський, Анатолій Зеленяк. П’ять 
спеціальних ланок було створено для 
того, щоб якнайшвидше поставити техні
ку на лінійку готовності.

Ко/дсомольсько-молодіжний колектив 
бригади зобов’язався в третьому році 
десятої п’ятирічки виростити в серед- 

- .ньому на гектарі посіву по 40 центнерів 
зернових (зокрема по 50 — озимої пше
ниці), по 500 центнерів цукрових бу
ряків, по 25 центнерів насіння соняшни
ку. І тепер колектив механізаторів, очо
люваний комуністом Анатолієм Семено
вичем Харкавим, готовий до нового ета
пу боротьби за багатий урожай.

Підтримавши почин знам’янців, завчас
но, відразу ж після закінчення осінніх 
польових робіт, почали ремонтувати свій 
хліборобський арсенал механізатори 
комсомольсько-молодіяїного колективу 
колгоспу імені Ульянова Добровелич- 
ківського району (групкомсорг Віктор 
Наумчук). Особливо дбайливо, по-госпо
дарському полагодили закріплену техні
ку Володимир Воробйов, Олександр Та- 
ренуха, Микола Головань, Олександр 
Кожухар. У ці дні в господарстві інтен
сивно вивозять на поля місцеві добри
ва — фундамент під урожай І 979 року.

Нині механізаторські колективи широ
ко обговооюють Лист ЦК КПРС, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про 
розгоотання соціалістичного змагання в 
третьому ооці десятої п’ятирічки за 
виконання і перевиконання плану 1978 
року і посилення боротьби за підвищен
ня "сЬективності виробництва і якості 
роботи.

Завдання, що постали перед молоди
ми хліборобами колгоспу імені Леніна 
Вільшанського району у світлі цього 
важливого документа, були темою сер
йозної розмови в комсомольсько-моло
діжному колективі першої тракторно? 
бригади, де групкомсоргом Микола 
Бойченко. У відповідь на Лист молоді 
хлібороби ззяли підвищені соціалістичні 
зобов’язання на нинішній рік, тепер во
ни наполегливо готуються до весняних 
польових робіт.

Визначили свої рубежі й комсомоль
сько-молодіжні колективи механізовано
го загону № І тракгооної бригади кол
госпу імені Кірова Олександрівського 
району (групкомсорг Андрій Шмарко), 
механізованих ланок по вирощуванню 
кукурудзи колгоспів імені Леніна Ново- 
архангельського та «Маяк» Знам’янсько- 
го району (ланкові Валентина Боровик і 
Ніна Голик), багато інших молодіжних 
колективів механізаторів області.

Господарі поля готуються до бороть
би за щедрий ужинок, А що буде вона 
нинішнього року нелегкою, напруженою, 
кожен знає* 1 * * * * * * 8 і озимина ще невідомо як 
г.ерезимус, і вологи в грунті невеликі 
запаси. Кожен ообочий день, кожна по-

Минулий рік наш комсомольсько-мо
лодіжний колектив еідзначив чималими
успіхами по всіх техніко-економічних по
казниках.

Наші досягнення ми вирішили закріпи
ти, і в третьому році п’ятирічки працю
вати ще продуктивніше і доброякісніше.
В рік 60-річчя Ленінського комсомолу 
ми беремо такі підвищені соціалістичні 
зобов’язання:

— завдяки вдосконаленню технології штука
турних робіт виконати планові завдання трьох 
років п’ятирічки до річниці прийняття попої 
Конституції СРСР;

— ссредіїьозмініїий виробіток на одного пра
цівника довести до 28 квадратних метрів ошту
катуреної площі проти 24,4 квадратного метра 
в минулому році;

— шляхом ефективнішою використання ма
теріально-технічних ресурсів зекономити дві 
тонни цементу, II кубічних метрів розчину.
8 тонн будівельного гіпсу;

.іапаєи. гсожен оооочии день, кожна п< 
’ гожа хвилина буде весною на обліку.

• КОМСОМОЛЬСЬКИЙ 
ТЕЛЕТАЙП

* *
«Щодня працювати по-ударно- 

му!» — під таким девізом трудяться 
сьогодні молоді виробничники Улья
новського районного об’єднання 
«Сільгосптехніка». Про цс сказала на 
відкритих партійних зборах слюсар 
цеху по ремонту двигунів молола ко
муністка Людмила Бордюжова. Люд
мила щодня особисто виконує змінні 
норми на 110—120 процентів, та все 
ж вона не могла не зауважити, що в 
їхній роботі є чимало недоліків, зо
крема не завжди буває достатня кіль
кість запасних частин, матеріалів.

/\ Вячеслав Демндовськнн нині пра
цює в складі загону по вивезенню 
органічних добрив у колгоспах. За
гін уже доставив на поля 27 тисяч 
тонн місцевих добрив при завданні 
10 тисяч тонн.

Молодь районного об’єднання у 
гідповідь на Лист ЦК КПРС, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ день у день примножує свої 
трудові здобутки.

В. ДЕНИСЮК, 
секретар комітету комсомолу 
Ульяновського районного об’єд
нання «Сільгосптехніка».

* .* *
Багато молоді зайнято в трактор

них бригадах колгоспу «Більшовик». 
Велика заслуга комсомольців у тому, 
що загалом по господарству торік 
вироблено на ста.топіінй трактор по
над півтори тисячі гектарів умовної 
оранки, а середньозміинин виробіток 
на машинах становить 9 гектарів.

Серед ентузіастів — представники 
зміни хліборобської Станіслав Сторо
жу к, Володимир Дзюбснло.

Комсомольці і молодь господарства 
у відповідь на Лист ЦК КПРС. Ради 
Міністрів СРСР. ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ старанно готуються до почат
ку весняних польових робіт — ше 
раз оглядають уже полагоджену сіль
ськогосподарську техніку, вивозять V 
поле органічні добрива, ремонтують 
комбайни, трактори.

Н. ЗЕМНОРІЙ.
Гайворонський район.

А чи все ти зробив, молодий господа
рю землі, щоб сповна, раціонально вико
ристати техніку, дорогоцінний час, якщо 
завтра — весна?

У Центральному Комітеті ЛКСМ України

ВІДЗНАЧЕНО КРАЩИХ
Центральний Комітет ЛКСМ України нещодавно підбив підсумки роботи комсо

мольських організацій республіки по виробництву і заготівлі кормів для громад
ської худоби в 1977 році.

Серед багатьох міських та районних комсомольських організацій республіки на
городжено перехідним вимпелом ЦК ЛКСМ України й Новоукраїнську районну 
комсомольську організацію нашої області.

Серед первинних комсомольських організацій Почесною грамотою ЦК ЛКСМ 
України нагороджено й комсомольську організацію колгоспу «Зоря комунізму» Но- 
воархангельського району Кіровоградської області.

ДОБРОЯКІСНО, ЕКОНОННО-ЛРОГРАМА РОКУ
Соціалістичні добав’яванця 

колективу комсомольсько-молодіжного екіпажу 
штукатурів управління механізації будівництва 
комбінату «Кіровоградважбуд» (бригадир 
Є. Нескорожня, групкомсорг Л. Гречанюк) 
на 1978 рік

Комсомолець Андрій Шмарко після закінчення Оннкіїсського СПГУ Аг 7 працює механізато
ром у колгоспі імені Кірова Олександрівського району.

У минулорічні жнива Андрій комбайном «Колос» зібрав зернові на плоті 330 гектарів і на
молотив 9315 центнерів хліба, за що удостоївся медалі «За трудову доблесть».

Андрій Шмарко — член комітету комсомолу колгоспу, кандддат у члени райкому комсомолу. 
Па ф о т о; молодий механізатор Андрій ШМАРКО.

& _ ~ Фото В. КОВПАКА. ,

— здавати з першого пред’явлення на оцін
ки «добре» і «відмінно» не менше 90 процен
тів об’єктів;

— від впровадження раціоналізаторських 
пропозицій одержати 1,7 тисячі карбованців 
економії;

— запровадити бригадне наставництво над 
п’ятьма випускниками МПТУ;

— успішно пройти громадсько-політичну ате
стацію кожному членові колективу — учасни
кові Ленінського заліку «Рішення XXV з’їзду 
КПРС — у життя!», завершити навчання в 
гуртку «Наш Ленінський комсомол»;

— підтвердити звання колективу комуністич
ної праці.

Викликаємо на соціалістичне змагання 
комсомольсько-молодіжний колектив 
штукатурів станції нашого управління, де 
бригадиром М, Казаріна, групкомсоргом 
Р. Сичова.

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
ОБГОВОРЕНО І ПРИЙНЯТО НА 
ЗБОРАХ КОЛЕКТИВУ ЕКІПАЖУ.

• ІНІЦІАТИВА
* * *

Ініціатива, з якою висту
пили молоді трудівниці 
швейного цеху Вільшан
ського районного пром
комбінату, пролунала кіль
ка днів тому, але початок 
свій вона боре з минуло
річних результатів, з дос
віду і майстерності дівчат. 
План 1977-го швачки вико
нали на 117,2 процента, 
гідно відзначивши ювілей 
Великого Жовтня.

«План двох з полови
ною соків — до XVIII з’їз
ду ВЛКСМ, план трьох ро
ків — до першої річниці 
нової Конституції СРСРІ»— 
авторами цього почину 
стали комсомолки цеху. 
А Тетяна Іванова, Олена 
Сміпянцева і Валентина 
Шаркезій дали слово осо
бисті завдання трьох з по
ловиною років п ятиріччи 
виконати до 60-річчя Ле
нінського комсомолу. Ни
ні вони трудяться в раху
нок липня 1978 року.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
перший секретар Віль
шанського райкому 
комсомолу.



ЯКІСТЬ НАШОЇ
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РАЙКОМ КОМСОМОЛУ:
ГРАНІ СТИЛЮ

Вести за собом)

МолодиА ко»іун/іра

Пам’ятаєте, 
ВЛКСМ по- 
обкомами, 
райкомами 
вимогу —

складних явищах 
і постійно живе 
трудового колек-

Коли називають якусь 
комсомольську організа
цію, що має певні заслуги 
або не має їх, обоз язко- 
во називають і її ватажка. 
Цим визнається одна ду
же важлива закономір
ність: якість роботи всієї 
організації значною мі
рою залежить від здіб
ностей, уміння, авторитету 
її керівника. ~ 
IV пленум ЦК 
ставив перед 
міськкомами і 
дуже суттєву 
поліпшити роботу з ком
сомольськими кадрами, 
вдосконалити систему їх 
добору, розстановки, на
вчання? Добитися цього 
можна тоді, коли чітко ви
значиш, яким сьогодні по
винен бути комсомоль
ський активіст.

На мою думку, справж
нім ватажком юнаків і дів
чат може стати'лише той, 
хто політично зрілий, на
полегливий, уміє бачити 
нове, глибоко розбирає
ться в 
життя 
життям 
тиву. У нас чимало саме 
таких комсомольських пра
цівників. Серед ник — 
секретарі комітетів ком
сомолу Любов Казанцева, 
Федір Ткаченко, Таміла 
Бурдієнко, секретарі бри
гадник комсомольських 
організацій Любоз Марти- 
ненко, Галина Рудь, груп- 
комсорги Володимир Оче- 
ретнюк, Віктор Сендзюк, 
Володимир Міщенко.

Вшосте комсомольці трак
торної бригади колгоспу імені 
Кірова вибирають групкомсор- 
гом Віктора Сепдзюка. Вік
тор — молодий комуніст, де
путат сільської Ради, кавалер 
орденів «Знак Пошани» і Тру
дової Слави. Чудовий механі
затор, він два роки підряд був 
переможцем районного зма
гання комбайнерів. Минулого 
літа зібрав урожай на площі 
351 гектар і видав з бункера 
свого «Колоса» 12 920 центне
рів зерна. Сендзюк виконує 
велику громадську роботу як 
народний обранець, як член 
райкому комсомолу. В комсо
мольській групі, яку він очо
лює, регулярно відбуваються 
цікаві й змістовні збори. Го
туючись до 60-річчи Ленін
ською комсомолу, весь колек
тив тракторної бригади з іні
ціативи комсомольців вирішив 
працювати без відстаючих. 
Маяк у цьому змаганні — сам 
групкомсорг. Так у порі війни 
невеликому колективі комсо
мольський ватажок виступає 
не тільки організатором прак
тичних справ, а іі прикладом 
високих моральних норм по
ведінки. Все це І є закономір
ним наслідком тою. що ком
сомольсько-молодіжна трак
торна бригада колгоспу імені 
Кірова протягом двох років 
не раз перемагала о обласно
му соціалістичному змаганні 
серед таких же колективів.

Починати здобувати 
авторитет комсомольсько
му працівникові, мабуть, 
потрібно з підвищення 
особистої відповідальнос
ті за доручену справу. За 
що б ти не брався, маєш 
бачити кінцевий резуль
тат і неодмінно добитися 
наміченого. На цьому 
шляху й перевіряються ді
лові якості ватажка. Не 
довів справи до кінця — 
значить показна твоя ді
ловитість, не виправда» 
довір’я товаришів. На 
жаль, серед комсомоль
ського активу району є ще 
такі ватажки, які живу ро
боту підмінюють загаль
ними закликами.

її1 ініиіо-вііборіїих зборах у 
1975 році секретарем комітету 
комсомолу колгоспу Імені Ко- 
говсьинго обрали Миколу Мо- 
роза. Чим він привернув увагу

критикував 
коміте- 

щодо 
комсо- 
Здаоа- 
душею

на жаль, 
Свідчить 

райком

спілчан? Гостро 
роботу попереднього 
ту, вносив пропозиції 
поліпшення діяльності 
(польської організації, 
лося, людяна вболіває 
за справу, горить бажанням 
узятися за діло — справжній 
буде ватажок. Фактично ж ді
ловитість М. Мороза вияви
лась показною. Він не виправ
дав довір’я комсомольців. На 
останніх звітно-виборних збо
рах спілчани принципово оці
нили показну діловитість 
М. Мороза і обрали нового 
ватажка.

Цей випадок, 
не поодинокий, 
він про те, що 
комсомолу ще слабо лра-1 
цює з кадрами. Іноді до
бирається резерв лише за 
анкетними даними. Якщо 
вже так і трапляється, то 
зарадити справі може і 
повинна система навчання 
комсомольських кадрів. 
Гадаю, це стосується не 
тільки нашої районної 
комсомольської органі- 
зації.

Як правило, комсомоль
ські організації госпо
дарств очолюють незвіль- 
нені секретарі. Це якоюсь 
мірою не дозволяє їм пов
ністю віддатися роботі з 
молоддю, особливо у ве-1 
ликих колгоспах і радгос
пах, де комсомольці роз
кидані і за місцем прожи-1 
вання, і за місцем вироб- І 
ництва. Дуже важливо в І 
цих умовах ватажкові на
вчитися зосереджуватись 
на головному, встигнути 
побувати в багатьох міс
цях, не розпилюючи мар
но свого позаурочного ча
су, відаеденого на органі
заторську роботу.

У районі діє система на-і 
вчання комсомольського і 
активу. В роботі семінарів 
беруть участь партійні і ) 
господарські працівники,) 
спеціалісти. Ми прагнемо, 
щоб такі семінари не пе
ретворювались у звичайне) 
«натаскування» і роздачу 
«нарядів» комсомоль
ським активістам, а щоб 
слухачі більше отримува
ли знань з педагогіки, пси
хології, методики роботи 
з різними категоріями мо
лоді. Тут слід зазначити, 
що сьогоднішньому ком
сомольському активістові 
треба знати і досвід ро
боти сусідніх та інших 
кращих організацій. Поза
торік наш актив запрошу
вали на такий розширений 
семінар. І комсорги бага
то з почутого внесли до 
планів . роботи комітетів. 
Мабуть слід збирати такі 
семінари щороку, 
мо, відразу після 
виборної кампанії. І 
обов’язково в обласному 
центрі, а на базі однієї із 
зон, де і практичні занят
тя, і обмін досвідом робо
ти провести значно прості
ше. Такий захід став би 
свого роду взаємопере
віркою внутріспілкової ді
яльності комсомольських 
організацій районів і міст.

Не вичерпати форм і 
методів навчання комсо
мольського активу. Голов
не — щоб вони слугували 
формуванню ватажків, які 
відповідають сьогоденню. 
Як вимагає цього листопа
довий (1977 р.) Пленум 
ЦК Компартії України, XII 
пленум ЦК комсомолу Ук
раїни.

скажі- 
ззітно- 

не

Д. ЗАМША, 
перший секретар Боб- 
рииецького райкому 
комсомолу.

<Т* РИ місяці минуло після 
•* звітів і виборів у пер
винних комсомольських 
організаціях області. Час, 
достатній для того, щоб 
критично проаналізувати 
свою роботу, перевірити 
свої організаторські здіб
ності, визначити, які про
блеми належить розв’яза
ти в першу чергу.

Більшість із 1242 упер
ше обраних комсомоль
ських ватажків уже має в 
активі і рейди «Комсо
мольського прожектора», 
і походи по місцях рево
люційної, бойової і трудо
вої слави радянського на
роду, і тематичні вечори. 
Не забуто критичних за
уважень, пропозицій, ви
словлених на звітно-ви
борних зборах. Багато ко
мітетів комсомолу й поча
ли свою роботу саме з 
усунення недоліків.

Однією з найактуальніших 
сьогодні є проблема широкою 
залучення спілчан до активної 
участі в житті комсомольських 
організацій. Мова про комсо
мольські доручення. Треба 
спрямувати роботу так, щоб 
усі юнаки і дівчата (в тому 
числі й нсспілчани) не зали
шилися осторонь заходів, за
планованих комітетом. Необ
хідно покінчити з такою прак
тикою, коли один комсомолець 
виконує кілька доручень (кіль
кість на шкоду якості), а ін
ший не має їх зовсім.

Великої уваїи вимагає в чис
ленних комсомольських орга
нізаціях робота інформаціпгіих 
груп. У них дуже відповідаль
ні функції — доводити до 
комсомольців і молоді завдан
ня вищих пар.І.іних 1 комсо
мольських органів, інформува
ти про виконання попередніх 
рішень, пропагувати передо
вий досвід.

Підкреслимо, що від 
чіткого й конкретного пла
нування залежить полови
на успіху.

7 лютого в школах буде 
прозедено піонерські лі
нійки, мітинги, збори піо
нерських загонів, дружин, 
присвячені Дню юного ге- 
роя-антифашиста. А 23 лю
того відбудеться обласний 
зліт загонів юних дзер- 
жинців і червоних слідопи
тів, присвячений 60-річчю 
Радянської Армії.

«АУДИТОРІЯ»

МАБУТЬ, .'інше той, хто не був 
Іїі студентом, не знає моментів, 
коли тебе супроводить хвилювання 
перед дверима, на яких уже хтось із 
жартівників приколов папірець з 
класичного фразою: «Облиш надію, 
хто сюди заходить». Так. сесія — 
то напружене очікування хвилини, 
коли відчиняться двері, щоб кину
тись до чергового щасливчика (бай
дуже, яка оцінка!) з традиційним: 
«Ну що? Скільки? Які були запи
тання?» А потім заходиш до ауди
торії сам, і зникнення твого ніхто 
не помічає, хоча ще хвилину тому ті, 
хто склав 
співчували тобі. Нічого 
гака споконвічна 
атмосфера.

Першокурсники 
факультету педінституту до 
прийшли непогано Г 
а особливо одинадцята академгру- 
па. якою керує старшин4 викладач 
Г. І. Олійниченко.

Як планувати свій день, розподі
ляти час між відпочинком і навчан
ням? Як добитися кращої успішнос
ті? Піпання ці обговорювані в гру
пі з позицій наукової організації 
прані, причому піхто не намагався 
нав’язувати іншим готові думки, 
прописні істини.

Сесія для першокурсників стала 
перевіркою на зрілість, своєрідною

екзамен, хвилювалися і 
не вдієш! 

екзаменаційна

філологічного
> сесії 

підготовленими,

Цього місяця обком 
комсомолу підіб'є підсум
ки огляду роботи комсо
мольських організацій, 
комсомольсько - молодіж
них колективів, тракторних 
бригад, спрямованої на 
підтримку ініціативи «Ви
сокопродуктивному вико
ристанню машин і подов
женню строку їх служ

від ПЛАНУ

би — комсомольську тур
боту!»
Тридцять молодих буряко- 
водіз — передовиків сіль
ськогосподарського ви
робництва бюро міжна
родного молодіжного ту
ризму обкому ЛКСАА Ук
раїни направить у турист
ську поїздку за маршру
том Кіровоград—Одеса— 
Москва — Мінськ — Бєл
город — Казань — Куйби- 
шев — Волгоград — Оде
са — Кіровоград. ЗО пере
можців соціалістичного 
змагання за право підпи
сати Рапорт Ленінського 
комсомолу ЦК КПРС до 
611-річчя Великого Жовтня 
буде сфотографовано в 
Ленінграді біля легендар
ної «Аврори».

Протягом місяця буде 
проведено масову взаємо
перевірку занять у гурт
ках і семінарах комсо
мольського політназчан- 
ня. В лютому обласний 
штаб студентських буді
вельних загонів здійснить 
роботу по закріпленню 
підлітків, які перебувають

щшиш
СТУДЕНТІВ?

СКІЛЬКИ

торіп, за дверима яких — екзамени. 
Виходить з аудиторії усміхнена 
і Маргарита Седякіна. Екзамен з пе
дагогіки складено на «відмінно». 
Отже, не пройшли марно консуль
тації, додаткові практичні заняття 
для студептів-ма гемаї пків з третьо- 
ІОоо'ТсУ- ■г^оснть сказати, що лише 
в 33-и академгрупі кандидат педа- 
югічних паук В. П. Барабаш за на
слідками, атестації, поставив у зві’їьЗіій 
ну відомість ВІСІМ ВІДМІННИХ ОЦІНОК 
без опитування.

Нині в боротьбу за високу якість 
своїх знань вступили студенти ви
пускних курсів. Проведені екзамени 
-асвідчилп, що цього року наша 
школа одержить справжніх спеціа
лістів, у яких~ окрім диплома про 
освіту, буде іі осмислене бажання 
стати вчителем.

перепусткою в повноправне життя 
студентства вузу. Чимало першо
курсників добре звали тексти творів 
письменників, глибоко розумілися в 
питаннях історії і теорії літератури, 
добре знали постанови партії з пи
тань літератури і мистецтва, вміло 
аналізували твори в єдності змісте 
і форми. ?

Груп юані знання з давньої укра
їнської літератури виявили колишні 
слухачі підготовчого відділення Ва
лентина Волкова, Надія Касяпснко, 
Валентина Шевчук та інші.

Другокурсникам факультету фі
зичного виховання трохи легше: 
перша сесія для них уже давно за 
плечима. І хоча в коридорі жарту
ють, але ж внутрішнє хвилювання, 
як напруга перед стартом. А фініш 
там, в аудиторії, де екзамен прий
має. кандидат психологічних .наук 
Б. й. Снопик.

Задоволена п’ятіркою Галя Під- 
кладепко. її радість поділяють то
вариші по навчанню Юрій Сокіл, 
Алла Безцінна, Сашко Метіль. У їх
ніх залікових — теж п'ятірки!

...Щодня в. педінституті можна по- 
бачидп купки студентів біля ауди-

2 1.97$ — ——-
у. світлі рішень XXV в’їзду 
КПРС. Крім того, місьае^ 
ЛКСМ України проведе місь
кий ЗЛІТ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО. 
діжннх колективів різних га
лузей народного господаргт5д 
Понад юнаків і дівчат
візьмуть у ньому участь.

Не залишаться поза ува
гою й кіровоградські 
спортсмени, для них буде 
влаштовано спортивний 
вечір. Зустрінуться на од
ному з вечорів і пред
ставники творчої молоді, 

Юнаки і дівчата м. во
линської оформлятимуть 
наочну агітацію міста. Тут 
буде встановлено стелу, 
присвячену 60-річчю Ле
нінського комсомолу. *■
ровоградський райком 
ЛКСМУ разом з районним 
будинком піонерів прове
де науково-практичну кон
ференцію з проблем ко
муністичного виховання 
учнівської молоді.

Майже а усіх районах 
відбудуться змагання «Ну-, 
мо, хлопці!»

Нині первинні комсо
мольські організації кол
госпів, радгоспів, район
них об єд-іань «Сільгосп
техніка» повинні особливу 
увагу приділити підготовці 
техніки до весняно-польо
вих робіт. Весняна сівба— 
відповідальна 
членів постів 
гомельських 
ристів».

З кожним 
знається той
почнуть свою роботу ХХІН 
з’їзд ЛКСМ України і XVII! 
з’їзд ВЛКСМ. І ідно зустрі
ти їх — до цього повинні 
прагнути кожен комсомо
лець, кожен юнак і дівчи
на, кожна комсомольська 
організація.

дитячих кімна- 
за лінійними

увагу обком 
приділить на- 

комсомольських

на обліку в 
тах міліції, 
загонами.

Велику 
комсомолу 
вчанню 
кадрів та активу. Відбуду
ться семінари секретаріз 
комітетів комсомолу кол
госпів і радгоспів, вищих 
і середніх спеціальних на- 

г

ЛКСМУ,
з

анальних закладів, груп- 
комсоргів. Буде організо
вано нав> ання завідуючих 
відділами комсомольських 
організацій, завідуючих 
секторами обліку членів 
ВЛКСМ і фінансів міськко
мів та райкомів 
комітетів комсомолу 
правами райкомів.

Сімнадцить райкомів комсо
молу проведуть чергові плену
ми. Гак, Долинський райком 
ЛКСМУ планує скликати пле
нум, на якому йтиме мова про 
завдання районної комсомоль
ської організації, що випли
вають з постанови ЦК КІіРС 
і Ради АПністрів СРСР «Про 
дальше вдосконалення навчан
ня, виховання у.чпів загально
освітніх шкіл і підготовки їх 
до праці». Ленінський райком 
комсомолу міста Кіровограда 
проведе пленум з таким по
рядком денним: «Завдання 
Ленінської районної комсо
мольської організації м. Кіро
вограда, які випливають з по
станови листопадового (1977 р.) 
Пленуму ЦК Компартії Украї
ни і XII пленуму ЦК ЛКСАТУ*. 
Кіровоградський міський ко
мітет комсомолу па зборах 
активу розгляне питання про 
підвищення відповідальності 
комсомольських організацій 
вищих і середніх спеціальних 
навчальних закладів міста за 
Підютовку і виховання висо
кокваліфікованих спеціалістів 

пора для 
якості, ком- 
«прожекто-

днем набли- 
час, коли

Інформаційно-мето
дичний центр обко
му комсомолу.

Зід редакції: ми чекає
мо від читачів «Молодого- 
комунара», комсомоль
ських ватажків, активістів^ 
міркувань, конкретних про
позицій про вдоскона
лення практики комсо
мольської роботи.

А. СДРЖЕВСЬКИЙ, 
викладач педінституту-

На фото-, третьокурсник фізико-»*' 
ГлоТ',,,НОГО ♦акУл«ету Віктор ШМ^й* 
КО» задоволений. Ще оДне «відміни»» 
записав до його залікової викладач фі
зики.

Фото Т АВДЄЄ80Ї.
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.йиаилї ииигил-т; пьо’чика, моряка. космонавта. Ці професії вимагають не-
- к *?рально’ ’ Ф’3^ноі загартованості. Але хіба не потребує

6агатор|.чна Щоденна сумлінна праця! Хіба не потребує сили 
_лт„__ і тиг* 3 8КОЛГОСІ’*' коли День' іноді навіть година, вирішує долю врожаю 

ті напочжені пи^илп?1”8^’ Ьудь-який сільський механізатор може розповісти про 
т напружені дн , коли, щоб не пропустити найкращого строку сівби, йому доводиться 
на полишати свого агрегату з раннього ранку до пізнього вечора. До цього його ні

хто не змушує, так велить його хліборобська совість, його професійна честь. То хіба 
така самовіддана праця не мужність, не геройство!

Отож той, хто вирішив стати механізатором, вступає а пави мужніх і сильних 
духом людей. Але чи асі так думають! У нашій області 9 сільських професійно-тех< 
нічних училищ, сім з яких — середні. Минулого року учнями тільки середніх СПТУ 
вперше стало 3050 учорашніх восьмикласників. Приходили вони до училищ по-різ
ному...

«ким я ХОЧУ 
БУТИ?» 
ПИТАННЯ, 
до якого 
ПРИЧЕТНІ ВСІ,

Вперше а житті на анкету 
(.Ким бути?» Юрко відповідна 
у шостому класі. Вчителька 
продиктувала два запитання, і 
всі старанно записали їх на 
чистих аркушах паперу. Над 
першим Юрко довго не> роз
думував. иі Іро які професії 
розповідали тобі батьки, вчите
лі?» — про шофзра, будівель
ника, учителя, столяра, інжене
ра, тракториста, журналіс
та»... — лягали на папір сло
ва. Друге запитання на якусь 
мить примусило задуматись. 
«Ким я хочу стати?» Тут справ
ді слід подумати серйозно. 
Юрко зітхнув, ще раз перечи
тав написане і впевнено вивів; 
«Космонавтом».

Що було потім? Ні, шести
класника Злинської середньої 
школи № 2 Маловисківського 
району ніхто не відраджував. 
Навпаки, хлопець досі пам'я
тає, як на класній годині вчи
телька докладно розповідала 
їм про ті професії, що їх зга
дували у своїх відповідях на 
анкету • його однокласники. 
І про космонавта також. Але 
тут же вона розповідала, якої 
віддачі потреЬує весняна сівба 
в колгоспі, коли кожен день, 
година вирішує долю всього 
врожаю, якого характеру вима
гає багаторічна щоденна сум
лінна праця, яка ціна і яка ша
на рукам, що пахнуть хлібом.

Про це потім розповідали 
не раз і гості, котрих запрошу
вали до школи. Найбільше за
пам'яталися трактористи їх
нього колгоспу імені Свердло
ва Анатолій Ляшенко та Анато
лій Кривохижа. Вони частенько 
заходили до класу — самі ко
лись тут сиділи за партами. 
Отож хлопці й розповідали 
про поле, сівбу, жнива. Про те, 
що стати механізатором теж 
не просто, бо тому, хто має 
справи з машиною, потрібні не 
тільки вправні руки, а й ясна 
голова. Тут теж свої професій
ні тонкощі — швидкість реак
ції, обсяг пам'яті, спостереж
ливість, відчуття ритму чи тем
пу праці. Тракторист, скажімо, 
на слух повинен уміти контро
лювати стан працюючого дви
гуна, а за кольором вихлопних 
газів «на око» визначити сту
пінь його завантаження.

Ще хлопці розказали: закін
чили вони Оникіївське сільське 
професійно-технічне училище 
№ 7 і саме там усього навчи
лися. І коли одного разу Юрко 
побачив у шкільному коридорі 
великий стенд, котрий розпові
дав про це училище, він, зви
чайно, зупинився. Довго роз
глядав фотографії хлопців 
зосереджених — біля тракто
ра в класі, усміхнених — у кім
натах гуртожитку, розпаші
лих — на спортивному майдан
чику. А по закінченні восьмого 
класу Юрко Каплунов разом зі 
своїм однокласником .Сашком 
Нестеренком подав документи 
до того ж таки училища.

Нічого дивного з цій історії, 
безперечно, немає. Кожен із 
нас у дитинстві не раз, не два 
змінював свої уподобання. 
Варто зустріти п’ятирічному 
малюкові на вулиці хвацького 
пожежника, як це відразу вирі
шить його майбутню долю: 
«буду пожежником!» Та на
завтра його уяву полонить уже 
міліціонер, потім льотчик... 
І так мало не кожен день при
носить щось нове.

Чи ж легко зорієнтуватися 
самому? На допомогу прихо
дять батьки, потім учителі. У 

них важливе завдання —- допо
могти свідомо вибрати шлях, 
урахувати не тільки особисті 
нахили, а й інтереси народно
го господарства. Вони дорослі, 
тож знають усе...

Юркові допомогли.

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ 
З УХИЛОМ...
ЯК ХЛОПЦІВ 
«ЗАХИЩАЛИ» 
ВІД ПТУ.

Хлопці, що вчилися в Обоз- 
нізській восьмирічній школі 
Кіровоградського району, теж 
збиралися вибрати собі профе
сію до душі. Теж із допомогою 
дорослих — тих же вчителів та 

батьків. Слухали їхні розповіді, 
бачили, з якою повагою став
ляться односельчани до тих, 
хто працює в полі, плекає хліб. 
Тягнуло їх нестримно до тех
ніки, хотілося, щоб скоріше на- 
стаз час, коли можна буде са
мому сісти за кермо машини.

Якраз тоді до школи приїхав 
Сергій Володимирович Перегу
дов, майстер Оникіївського 
СПТУ № 7. Розповів про учи
лище, про майбутню роботу.

— Думайте, хлопці. Якщо ко
му до вподоби — чекаємо на 
осінь до нас.

— Е, ні, хлопців вам не від
дамо, — втрутилася відразу 
класний керівник. — їм серед
ню освіту здобувати треба.

— Але ж я розповідав, — 
здивувався майстер, — учили
ще наше середнє, так що по 
закінченні його разом з по
свідченням механізатора ви
пускники отримають і атестат 
про середню освіту. Умови у 
нас для навчання е: класи, ла
бораторії...

Що було далі, не хочуть ни
ні згадувати ні хлопці, ані май
стер. Бо нічого хорошого на 
було. «Не беріть ви їх, зони ні 
слухати вас не будуть, ні вчи
тися. Мороки не здихаєтесь»,— 
це до майстра. — «І куди це 
ви зібралися? Отак і будете 
весь вік у мазуті й грязюці 
ходити?» — це вже до хлопців.

«Профорієнтація» не допо
могла. Тоді в школі вирішили 
вплинути силою: свідоцтва про 
восьмирічну освіту передали 
до Грузьківської середньої 
школи. Ніякі прохання не до
помогли: вже другий рік Іван 
Олексіївець, Анатолій Воловик, 
Сергій Миргородський і Сергій 
Цаприка вчаться з училищі, по
давши при вступі тільки сві
доцтва про народження. А .в 
Плетеноташлицькій середній 
школі Маловисківського райо
ну знаходяться документи Ва
силя Красицького і двох Саш
ків — Литвиненка і Тимошез- 

ського, в Березізській середній 
школі цього ж району—Сергія 
Курбатова,

Можна розказувати ще про 
багато що. І про те, як Олек
сандру Івановичу Белову, ман
сі оові Оникіївського СПТУ № 7 
у кількох школах Олександрів- 
ського району — Цвітненській, 
Трипіській, Вищезерещакіз- 
ській — навіть не дозволили 
зустрітися з восьмикласниками 
(«Ні, ні, ще захочуть до вас, а 
їм у дев’ятий обов’язково!»). 
І про те, як Толю Кзашенка ра
зом з батьком викликали в ко
місію у спразах неповнолітніх, 
як жорстокі слова * хльостали 
поважного чоловіка, батька 
п'ятнадцятирічного сина: «Як
що не примусите повернутися 
сина до школи, ми позбавимо 

вас батьківських праз». А вся 
«провина» Толі Квашенка по
лягала з тому, що він, закін
чивши вісім класів Бобринець- 
кої середньої школи, вирішив 
стати механізатором і вступив 
до Бобринецького сільського 
профтехучилища.

Можна розповідати й далі. 
Та час, мабуть, уже спитати; 
чому так? Може, в нашій сіль
ськогосподарській області ви
стачає тих механізаторів, що, 
скажімо, отримують свідоцтво 
з школі і залишаються працю
вати в колгоспах?

Далеко ні. Тільки в Компані- 
ївському районі минулого ро
ку для забезпечення нормаль
ної роботи всіх ланок сільсько
го господарства не вистачало 
155 робітничих одиниць, у то
му числі ЗО механізаторів. Зо
сталося працювати а колгоспі 
всього 47 учорашніх школярів/ 
Вивчення ж профорієн
таційного нахилу учніз 
9—10 класів району по
казало, що цього року 
в сільське господарство 
прийде 59 випускників. 
Механізаторами -з них 
хочуть стати всього чо
тирнадцять чоловік. На
ступного року ще мен
ше- — шість...

Того ж 1979 року Боб- 
ринецьке профтехучили
ще закінчать не 150 ме
ханізаторів, як планува
лося, а 116, бо тридця
ти чотирьох учнів цього 
року в училищі «недо
брали». І найменше, до 
речі, прийшло випускни
ків восьмих класів саме 
зі шкіл Компаніївсько- 
го району. «Не відпус
кають», — пояснив Ми
кола Григорович Сердю- 
ченко, директор Бобри
нецького СПТУ № 2.

іІ

І

У ВЧИТЕЛІВ 
ТЕЖ ПЛАН... 
ПРО шляхи 
СПІЛЬНОГО 
ВИРІШЕННЯ 
ПРОБЛЕМИ

.L.

зрозуміти 
Іванович

— Педагогів теж 
треба, — Дмитро 
Дузь, начальник обласного уп
равління по профтехосвіті, ро
зуміє їх добре, — адже й у них 
план. План набору до дев'ятих’ 
класів. І зиконувати його теж 
потрібно.

Ось тут і час назести слова 
з постанови ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР «Про дальше 
вдосконалення навчання, вихо
вання учнів загальноосвітніх 

шкіл і підготовки їх до праці»: 
«...необхідно вдосконалювати 
практику комплектування про
фесійно-технічних, середніх 
спеціальних навчальних закла
дів і дев'ятих класів загально
освітніх шкіл випускниками 
восьмих класів на основі єди
них річних і перспективних пла
нів як складової частини комп
лексних планів економічного і 
соціального розвитку автоном
них республік, країв, областей, 
міст і районів, виходячи із за
гальнодержавних інтересів, по
треб у кваліфікованих кадрах 
на місцях і з урахуванням пра
ва вибору навчального закладу 
самими учнями».

Ми живемо в одній державі. 
І завдання виховання і залу
чення до праці тих, хто сидить 
нині за шкільною партою, у 
всіх нас теж одні. Тільки треба 
уникати формального та бю
рократичного підходу до цієї 
важливої справи. Адже тут 
визначаються людські долі. 
Маловисківський районний від
діл народної освіти теж, безле- 

I

ВИРІЖ І ПОКЛАДИ ДО КОНВЕРТАМОПОДМККОМШІАР !

ЯНД ТВОЯ ДУМКА
ПРО ТЕ, ЩО ТІЇ ПРОЧИТАВ НА ЦІЙ СТОРІНЦІ?

Як зустрічанні, у тпоїіі школі бажання восьмикласни
ків продовжувати навчання у професійно-технічному учи
лищі?

Чи вже вибрав ти'собі майбутню професію? Якщо так. 
то шо саме вилинуло на твій вибір, що визначило його?

Якщо ти навчаєшся в сільському профтехучилищі, то 
чи не шкодуєш, що вчинив так? ІЦо подобається тобі в 
училищі? Чи нерадий би ти своїм друзям вступати ту
ди ж?

Відповіді вклади ч конверт І разом з цією анкетою 
підправ па адресу: м. КІРОВОГРАД, пул. ЛУНАЧАР- 
СЬКОГО, Зв, РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «МОЛОДИЙ КОМУ
НАР».

речно, зацікавлений у виконан
ні плану набору до дев’ятих 
класів. Та все ж навесні його 
працівники влаштували зустріч 
класних керівників восьмих 
класів усіх шкіл з майстрами, 
учнями профтехучилища. І, 
можливо, це і їхня заслуга — 
10 випускників Малозискізської 
школи-інтернату, 12 — Оникіїв- 
ської середньої школи стали 
учнями Оникіївського профтех
училища. Вони роблять одну 
справу. А от завідуючий Боб- 
ринецьким райвно В. В. Мітлоз 
не тільки зназ про ганебне су
дилище, влаштоване Анатолію 
Квашенку і його батькові, а й 
сам, як член комісії у справах 
неповнолітніх, браз у ньому 
безпосередню участь.

Час, мабуть, сказати своє ва
гоме слово і комітетам комсо
молу шкіл, колгоспів, райкомів 
комсомолу. Бо ж за путівками 
райкому комсомолу до Бобри- 
нецького профтехучилища, на
приклад, минулого року не бу
ло направлено жодного комсо
мольця, в Новгородківському 
кількість учніз з путівками ста
новила всього один процент. 
Маловисківський райком ком
сомолу направив на навчання 
45 учнів (хоча в райкомі запез- 
няли, що ця цифра значно 
більша — 130). .

«Вони до нас не всі йдуть 
Звідки ми можемо знати, хто 
з них хоче йти до училища?»— 
так твердили в Маловискіа- 
ському райкомі. А хіба не міг 
би, скажімо, шкільний комітет 
розповсюдити серед восьми
класників анкету, щоб потім 
райком комсомолу ознайомив
ся з відповідями на неї?

Комсомольська путівка у 
п’ятнадцять років — то важ
лива зіха на початку життя май
бутнього громадянина нашої 
країни. Добре, ноли все скла
деться у юнака хоч би так, як 
у Юрка Каплунова чи Сашка 
Нестеренка. А коли погрожу
ють, насміхаються? Чи не за
крадеться сумнів у юну душу: 
«Раптом і справді ця робота 
гірша від

. справді не 
училища?»

Хто годі 
що так, як раніше смішною ви
давалася людина, котра не вмі- . 
ла запрягати коня, нині сміш
ним видається юнак, котрий не 
знає, як йому підійти до трак- - 
тора? Хто переконає, що меха
нізатор на селі — то тепер най
головніша людина? Хто розпо
вість про ті цікаві вечори і 
спортивні баталії, про те, як 
стає тривожно-радісно, коли 
тобі доручають захищати честь 
училища на обласному конкур
сі на кращого юного механіза
тора, про ті цікаві книжки, які 
є в училищній бібліотеці, про 
справжніх друзів і про справж
ню роботу?

Може подумаємо над цим усі 
разом?

. Н. НАСТУПІ ЕН КО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

інших? Може, й 
варто йти до того

пояснить хлопчині,

І
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кожного 
це запа-

молодих 
надісла-

У ті грізні дні комсомольці Москви та 
інших міст країни зверталися з листами 
й телеграмами до воїнів 13-ї гвардій
ської дивізії: висловлювали свої палкі 
патріотичні почуття, давали своїм ровес
никам наказ стійко й мужньо захищати 
місто на Волзі. Ці листи й телеграми 
активно обговорювали комсомольці всіх 
частин і підрозділів дивізії. Агітатори, 
комуністи, комсомольці, політпрацівни- 
ки і командири доводили до 
гвардійця наказ москвичів. Усе 
лювало воїнів на нові подвиги.

У відповідь на телеграму 
москвичіз комсомольці дивізії
ли до «Комсомольской правды» листа- 
клятзу. Вони писали: «Дорогі товариші, 
ваша телеграма зворушила всіх ко
мандирів, політпрацівників та бійців ди
візії. Просимо передати читачам «Ком
сомольской правды» наш привіт і подя
кувати за увагу. У нас знову йдуть за
пеклі бої. На устах захисників Сталингра
да ім'я молодого героя-кулеметника, 
комсомольця Родичева. Таких героїв у 
нашій дивізії сотні. Наближається зна
менна дата — 25-річчя Великої Жовтне
вої соціалістичної революції. І ми, гвар
дійці, від усього комсомольського серця 
клянемося тобі, дорога мати-Вітчизно: 
вихованці більшовицької партії, сини 
двічі орденоносного комсомолу, гвар
дійці не зроблять ні кроку назад. Умре
мо, але відстоїмо волзьку твердиню».

Свою клятву гвардійці виконали з чес
тю, вони на смерть стояли на всіх ділян
ках фронту. Яскравим виявом стійкості 
і мужності був подвиг захисників будин
ку № 61 на площі 9 Січня (нині площа 
В. І. Леніна). 58 діб удержували
42-го гвардійського стрілецького полку 
13-ї дивізії цей будинок, відбиваючи ша
лені атаки ворога. Це був справді інтер
національний гарнізон, до його складу 
входили росіяни Я. Ф. Павлов, І. Ф. Афа
насьев, А. П. Александров, Н. Я. Черно
голов, X. В. Воронов, українці О. І. Іва- 
щенко, П. і. Довженко, Г. І. 
грузин Н. Г. Мосіашвілі, 
Рамазанов,
Т. Турзаєв, таджик М. Турдієв та інші. В 
цьому маленькому гарнізоні було 18 вої
нів, переважно комсомольці. Гітлерівцям

воїни

Якименко, 
татарин Ф. 3. 

узбек К. Тургунов, казах

так і не вдалося взяти будинок № 61, 
що ввійшоз в історію як «будинок Я. Ф. 
Павлова».

Серед воїнів-сталінградців чимало бу
ло уродженців Кіровоградщини. Героїч
но діяв комсомолець з Олександрії 
сержант 39-го гвардійського стрілецько
го полку О. Чугуй. Під градом мін і сна
рядів він швидко наводив лінію зв'язку 
між полком і батальйоном на Мамаєво- 
му кургані. В бою на цьому кургані 
зв’язківця було тяжко поранено. Нині 
Олександр Чугуй учителює в рідному 
місті.

Мужньо захищав Сталінград наш зем
ляк із Компановки заступник командира 
батальйону 39-го гвардійського 
лецького полку комуніст капітан 
Кушнір. За подвиг у Сталінграді 
нагородили орденом Червоної Зірки. В 
бою за визволення Кіровограда від ні
мецько-фашистських загарбників Олек
сандр Іванович загинув смертю хороб
рих.

Уміло керував підрозділом і героїчно 
діяв не Мамасвому кургані наш земляк 
лейтенант із 34-го гвардійського стрі
лецького полку М. Б. Юрченко. Комсо
мольця Юрченка нагородили орденом 
Вітчизняної війни II ступеня. Нині Мико
ла Борисович живе і працює в Кірово
граді.

У ті грізні жовтневі дні комсорг роти 
39-го стрілецького полку, ініціатор снай
перського руху сержант Анатолій Чехов, 
спостерігаючи противника біля Будинку 
спеціалістів, помітив, що на нейтраль
ній смузі зводиться димок з підвалу 
зруйнованого житла. Він повідомив про 
це командира підрозділу. А згодом я 
дістав завдання уважно оглянути ту ді
лянку і допомогти людям, які попали 
в небезпеку. О другій годині ночі ми, 
четверо комсомольців, поповзли на ней
тральну смугу до того будинку. Ворог 
помітив нас і відкрив сильний вогонь. 
У підвалі ми виявили трьох дівчаток до
шкільного віку, хвору бабусю і двох жі
нок. Вони були знесилені від голоду. З 
великими труднощами під вогнем про
тивника ми переправили їх у розташу
вання полку на берег Волги...

На Мамаєвому кургані, де 35 років 
тему точилися запеклі бої і де захисники 
Сталінграда показали масовий героїзм, 
збудовано пам’ятник-ансамбль. Сюди 
щоденно приходять тисячі людей. Вони 
приносять квіти і приводять дітей. Бо 
жива пам’ять про героїв, які пішли в 
безсмертя.

І. АРТГМЕНКО. 
колишній секретар комсомольської 
організації 39-го полку 13-ї гвар
дійської стрілецької дивізії.

стрі- 
О. I. 
його

У КРАСН0Г1РКУ...
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ГО З’ЄДНАННЯ ПІД КОМАНДУВАННЯМ М. І. НАУМОВА ПО ТИЛАХ ВОРОГА

СТЕПОВИЙ РЕЙД
А Михайло Іванович На

умов повів кавалерійські 
загони через територію 
Сумської, Курської, Хар
ківської, Кіровоградської, 
Одеської, Вінницької, Ка- 
м’янець-Подільської, Жи
томирської, Київської і 
Поліської областей. Несу
чи з собою правду про

Вони вирушили в доро
гу саме того ■ дня,, коли 
Указом Президії Верхов
ної Ради СРСР було вста
новлено медаль «Партиза
нові Вітчизняної війни І і 
II ступеня». На окупованій 
фашистами території ши
рився рух народних мес
ників. Одинадцять тисяч 
висаджених у повітря за- Радянську Армію, викри

ваючи брехливу фашист
ську пропаганду, наумовці 
нещадно мстили 
в містах і селах окупова
ної України. Підривали 
мости і вузли зв’язку, зни
щуючи цілі гарнізони гіт
лерівців.

Коли Наумова тяжко по
ранили, з’єднання повів

лізничних ешелонів, 6 ти
сяч виведених з ладу па
ровозів, майже 40 тисяч 
вагонів і платфоом, спале- 
ю і підірвано близько 6,5 
'исячі мостів, знищено по
над 22 тисячі ворожих ав
томашин — такий основ
ний підсумок партизан
ських операцій у 1943-му.

ворогові

далі начальник штабу Г. А. ' 
Мельник — наш земляк, 
уродженець села Грушки 
Ульяновського району.

За вмілу розробку і 
здійснення бойових опе
рацій, виявлення мужності 
і героїзму Г. А. Мельника 
в квітні 1943 року нагоро
дили орденом Леніна.

Досвід, набутий під час 
Степового рейду, став у 
пригоді, коли Григорія Ар- 
сентійовича направили в 
Західну Чехословаччину. 
Там він невдовзі створив 
інтернаціональну парти
занську бригаду імені Яна 
Козіна.

СПОРТИВНА ГІМНАСТИ
КА. Ніколи ще юні вихованки 
тренерів М. її. Гасмапа та 
Т. М. Довженко не виступали 
так успішно, * як у січні на 
всесоюзній першості гімнасток 
дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл товариства ?Буревісник», 
що проходила у Бресті. Зако
номірно, іцо вони не змогли 
суперничати з командами Лс- 
пінсі.ка-Кузнецького, яку очо
лювала олімпійська чемпіонка, 
володар кубка світу 1977 року, 
заслужений майстер спорту 
Марія Філатова. або краснояр
ських дівчат, де лідером була 
член збірної країни, перемо
жець всесоюзних молодіжних 
ігор млисте» спорту Олена
Наймушина. Ці команди і зай
няли відповідно перше та дру
ге місця.

Наші юні землячки посіли 
четверте місце, залишивши по
заду себе команди багатьох 
гімнастичних міст країни, в 
тому числі Москви. Зі спор
тивною иерамогою можна по- 
здоровити учениць четвертої, 
третьої га дев’ятнадцятої 
шкіл Людмилу Іванову. Світ
лану Шевченко. Ольгу Можу- 
рейко її Тетяну Горобченко.

Зрослу майстерність у зма
ганнях на окремих снарядах 
показала 13-річпа Людмила 
Іванова. Два її опорних стриб
ки були оцінені по 9.3 бала. 
В нагороду — бронзова ме
даль всесоюзної першості. Для 
Люди ця бронза виблискує 
золотом, бо вона ііс змогла 
обійти лише Філатову та Най
мушину. •

Може бути задоволена і Те
тяна Горобченко. яка виступа
ла за програмою кандидатів 
у майстри спорту. Після вико
нання обов’язкової програми 
вона лідирувала, але в під
сумку зайняла четверте місце.

СПОРТИВНЕ ОРІЄНТУ
ВАННЯ. Дванадцять команд 
з Кіровограда. Олександрії та 
Світловодська пзяли участь у 
змаганнях па першість об
ласті з спортивного орієнту
вання на місцевості. У програ
му входили подолання маркн- 
рованої траси, естафети.

Змагання поойшли при 
значній перевазі орієнтуваль- 
ників спортклубу «Зірка», 
очолюваних інженером-кон
структором заводу «Червона 
зірка» майстром спорту На
талкою Пулою. Вонн завоюпа 
.ін псі перші місця в групах 
чоловіків і жінок, юнаків і 
дівчат. Лише орієнтування на 
маркировапій трасі виграла 
чоловіча команда обласної ра
ди «Спартака». Кращі особис
ті результати показали На
талка Пуда, інженер заводу 
«Червона зірка» кандидат у 
майстри спорту Сергій Бой
ченко. школярі Сергій Пула 
та Тетяна Бурак.

І в загальнокомандному за
ліку перемогли червопозоріп- 
ці. На другому .місці. — спар- 
таківці. третє місце посіли 
спортсмени ‘ кіровоградського 
туристського клубу «Лотос».

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. В Киє
ві проходила міжвідомча пер
шість республіки з легкої 
атлетики серед юнаків. До 
складу збірної команди цент
ральної ради товариства 
«Авангард» входив кірово
градський школяр Микола 
ІОмашов — чемпіон ради з бі
гу на ЯОП метрів. На такій же 
дистанції цього разу вій по
казав четвертнії результат.

І пі і м 11 fr w і м,
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316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, еідділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 20850,

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обіленого управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінхи, 2.

.Обсяг 0,5 друк, арк, , Зам, № 51, Тираж 60 600, Індекс 61197,

Був тематичний вечір, присвячений 60-річчю Радян
ської Армії. Ного відкрив директор школи, учасник 
Великої Вітчизняної війни Микола Васильович Яцсп- 
ко. В залі — прапори. На стіні — напис: «Радянські 
Збройні Скли — любиме дітпіце народу». А поруч — 
роботи учасників конкурсу на кращий малюнок до 
60-річчя Збройних Сил. Нашими гостями були учас
ники Великої Вітчизняної війни О. І. Петренко, Г. Г. 
Іщенко, В. М. Скуртов, О. П. Новицький, І. Т. С.ііо- 
сгрепко. В школу завітали й секретар парткему кол
госпу «Дружба» Л Д. Федорова, голова комітету 
ДТСААФ цього ж господарства О. Ф. Вергун, ін
структор райкому ДТСААФ П. Г. Матюншн, вожаті- 
вкробничііикп.

Відмінниця навчання Лариса Дсйкун склала ра
порт гостям про роботу по військово-патріотичному 
вихованню учнів за 1977 рік, розповіла про перед
святкові заходи, які заплановано провести — екскур
сії, зустрі іі з ветеранами, вікторини, конкурси, агіг- 
пробігп. виступи художньої агітбригади, трудові де
санти. Зі спогадами виступили Г. Г. Іщенко та О. І. 
Петренко. Потім усі прослухали цікаву літературно- 
музичну композицію «В полум’ї народжена, в боях 
загартована».

План місячника в дії. Учні школи зустрілися з 
учасником визволення Кіровоградщпни від німецько- 
ф-’шистськнх загарбників полковником у відставці 
В. П. Повійчуком А 28 січня 60 школярів відвідали 
село Красі огірку Го.тсванівського району, де ознайо
милися з діяльністю підпільної комсомольської орга
нізації «Спартак».

Л. ЛАНЕЦЬКА, 
старша піонервожата Новоукраїнської восьми
річної школи № 1.

На фото: ветерани зустрілися з піонерами.

Редакції газети «Молодий комунар» терміново на робот 
потрібен кур’єр.

Звертатися на адресу: вул. Лупачарського, 26. телефон 
2-45-35. 

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

—----------
Еан’янсько-Днііфопськиіі 

мавча.ііьіііій комбінат
НАБИРАЄ УЧНІВ
НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
(БЕЗ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ)

Комбінат готує:
машиністів землерийних машин (суміжна спеціаль

ність — шефер),
машиністів землерийних машин (суміжна спеціаль

ність — машиніст гусеничних кранів),
машиністів екскаваторів,
мулярів, 
штукатурів-малярів.
Строк навчання — 6 місяців.
Приймають чоловіків віком від 20 (на 1 січня 

1978 р.) де 40 років з освітою 8—10 класів.
Випускники працюватимуть на будівництві гідро

меліоративних споруд у будівельно-монтажних уп
равліннях України.

Зарахованим до комбінату виплачують стипендію 
в розмірі 75 крб. на місяць.

При комбінаті с гуртожиток, навчальні кабінети, 
забезпечені новітнім наочним приладдям і сучасни
ми технічними засобами навчання, необхідні навчаль
ні література і матеріали, їдальня, актовий і спортив
ний зали.

Вступники подають на ім’я директора заяву, авто
біографію, свідоцтво про освіту (оригінал), копію 
свідоцтва про народження, медичну довідку (форма 
№ 286), шість фотокарток розміром 3X4 см, довідку 
з місця проживання і про склад сім’ї, характеристи
ку з місця роботи.

Паспорт, військовий квиток, трудову книжку абіту
рієнти пред’являють особисто при виклику їх на на
вчання.

Початок занять з 15 лютого.
Документи надсилати на адресу: 332600, Запорізька 

обл., м. Кам’янка Дніпровська, пров. О. Кошового, 1, 
приймальній комісії.

ДИРЕКЦІЯ.
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