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— Б нашому цеху переважне 
більшість виробничників — мо
лодь. Комсомольці постійно пере- 

: виконують свої змінні завдання. 
'Але в новій п’ятирічці ми будемо 
працювати ще краще. Так, як пе
реможці- у соціалістичному зма
ганні на звання «Краща молода ро
бітниця» Валентина Мельник та 
Раїса Скнбицька...
< Цими словами закінчила свій 
виступ на Всесоюзних комсомоль
ських зборах член цехового ком
сомольського бюро цеху № 5 КІ- 
ровоградської швейної фабрики 
Людмила Кобець.

Людмила виступала першою. 
Вона рапортувала зборам від імені 
другої зміни цеху. Колективу ком- 
сомольсько - молодіжної бригади 
цієї
са
сока честь — першими
сати

ЧЕТВЕР, 6 травня 1971 рону

КПРС. Вони достроково, на день 
раніше, виконали план першо
го кварталу, зекономили 3,5 
тисячі метрів ниток. Комсомольці 
успішно склали залік «Ми справі 
Леніна і партії вірні», з подвійною 
енергією працювали на Всесоюзно
му комуністичному суботнику.

Про трудові здобутки першої 
зміни цього цеху, комсомольці 
якої підтримали ініціативу швей
ників міста Омська — боротися за 
бездефектну здачу продукції, — 
рапортувала заступник секретаря 
комсомольської організації цеху 
Людмила Смутко. До XXIV з’їзду 
КПРС тут понад план виготовлено 
293 "жіночих пальта, зекономлено 
4 тисячі метрів ниток.

зміни, де майстром Раї- 
Набок, була надана ви- 

підпи- Всім, хто виступав, було про що 
трудовий рапорт XXIV говорити. Люба Таран, Людмила

з’їзду КП України та XXIV з’їзду Овчинникова, • Ольга Левицька,

Людмила Коріновська, Ольга Іщек- 
ко та інші комсомольці розпові
дали про трудові успіхи, про те, 
як працюють і вчаться, організо
вують дозвілля.

На зборах комсомольці фабрики 
вирішили працювати під девізом 
«П'ятирічці — ударний труд, май
стерність І пошук молодих». і

— Попереду у нас — роки са
мовідданої праці, праці з повною 
віддачею сил, енергії, таланту. Са
ме така праця — єдиний шлях до 
щастя, добробуту, світлого май
бутнього.

Ці слова секретаря комсомоль
ської організації фабрики Раї Ме- 
щерук були зустрінуті гарячими 
оплеснами. :

Ю. ЛІ ВАШ НИКОВ.

НА РІЗНИХ ШИРОТАХ
Комсомольські збори про

йшли в багатьох первинних 
організаціях Ульяновської 
області. Близько ста юнаків 
і дівчат радгоспу «Кузова- 
товський» зібралися після 
трудового дня в полі. Пер
шим вагомим вкладом у 
виконання рішень з'їзду 
партії, записали комсомоль
ці радгоспу у своїх зобов’я
заннях, буде успішне прове
дення весняної сівби.

Добре підготувалися до 
зборів юнаки і дівчата кол
госпу села Ахалсолелі Гру
зинської PCP. Тут підготов- 

• лено діаграми, таблиці, 
стенди, які відображають 
досягнення колгоспної мо
лоді.

•І

(Кор. ТАРС).

м. Кіровоград.
Травень приніс свою щедрість І красу. Зацвіло серце дівоче 

радістю, як сади весняним цвітом. Односельчани вітаються а 
комсомолкою шанобливо, як з людиною відомою. Ще б пак! По 
15 кілограмів молбка на корову— таких добових надоїв домоглася 

Ш доярка Віра Дертій. Оце ж воно іі е, джерело радості, бадьо- 
' рості, шани.

На фото: доярка Віра ДЕРТІЙ з колгоспу «Расіяз Новоукраїи- 
ського району. Фото В. ЛЕБЕДИКА,

ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК ÿ І 
КОМСОМОЛУ fê « 

КІРОВОГРАЩЦИНИ А 1

Ці хлопці і дівчата — члени комсомольсько-мо
лодіжної бригади. На Кіровоградській панчішній 
фабриці їх знають як хороших виробничників і ак
тивних комсомольців. Вони постійно перевикону
ють змінні норми, продукцію випускають тільки 
високої якості.

А нещодавно члени боигади успішно склали Ле
нінський залік «Ми справі Леніна й партії вірні»* 
Атестаційна комісія по прийому заліку відзначила 
хорошу теоретичну підготовку кожного комсо
мольця.

На фото: члени комсомольсько-молодіжної 
бригади в’язально-кетельного цеху (зліва напра
во): Людмила ПОРКУЯН, Анатолій МЕЛЬНИК 
(бригадир), Віра БАБІ НА та помічник майстра 
Юрій ДАМАСКІН.

Фото Ю. ЛІВАШННКОВА,
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«ПРО ПІДСУИКИ XXIV З’ЇЗДУ КПРС І ЗАВДАННЯ 1

КОМСОМОЛУ ПО ВИКОНАННЮ НОГО РІШЕНЬ»
XXIV з’їзд Комуністичної партії Ра- 

М дянського Союзу став подією всесвіт- 
« ньо-історичного значення, він проде

монстрував перед усім світом могутні 
творчі сили КПРС і радянського народу.

Заслухавши і обговоривши доповідь 
першого секретаря ЦК ВЛКСМ Є. М. 
Тяжельникова «Про підсумки XXIV з’їз
ду КПРС і завдання комсомолу по ви
конанню його рішень», пленум Цент
рального Комітету ВЛКСМ з почуттям 
величезної гордості за велику Ленін
ську партію цілком і повністю схвалює 

' | бере до неухильного керівництва і ви-
і конання рішення XXIV з’їзду КПРС, 

сприймає їх як бойову програму діяль
ності Ленінського комсомолу. Комсо
мольці, юнаки і дівчата палко і одно
стайно схвалюють політичну лінію і 
практичну діяльність Центрального Ко
мітету партії, пропозиції і висновки, що 
містяться у Звітній доповіді ЦК КПРС.

Звітна доповідь, з якою виступив Ге
неральний секретар ЦК КПРС товариш 
ІІ. І. Брежнєв, с видатним документом 
творчого марксизму-ленінізму. У ньому 
дацо глибокий аналіз сучасної епохи, 
ведичних підсумків діяльності партії І 
народу після XXIII з’їзду КПРС, перекон
ливо показано всесвітньо-історично зна

і

чення комуністичного будівництва б 
СРСР, визначена грандіозна програма 
боротьби за нові успіхи комуністичного 
будівництва в нашій країні, за дальше 
зміцнення згуртованості і могутності 
країн соціалізму, зміцнення єдності ко
муністичних і робітничих партій, всіх 
антиімперіалістичних сил.

Пленум ЦК ВЛКСМ повністю підтри
мує положення доповіді «Директиви 
XXIV з’їзду КПРС по п’ятирічному пла
ну розвитку народного господарства 
СРСР на 1971—1975 роки», з якою ви
ступив Голова Ради Міністрів СРСР то
вариш О. М. Косигін. Плани дальшого 
економічного розвитку країни відобра
жають насущні інтереси радянських лю
дей, вони здобули загальнонародну 
підтримку і схвалення.

Основне завдання дев’ятої п’ятиріч
ки — забезпечення значного піднесення 
матеріального і культурного рівня жит
тя народу на основі високих темпів роз
витку соціалістичного виробництва, під
вищення його ефективності, науково- 
технічного прогресу і підвищення про
дуктивності праці.

Велику увагу XXIV з’їзд КПРС при
ділив комсомолу і молоді, вназав на 
зростаючу роль і значення комсомолу, 

як резерву і найближчого помічника 
партії у комуністичному вихованні під
ростаючого покоління і будівництві но
вого суспільства. Комсомольці, юнаки і 
дівчата безмежно вдячні партії і її Ле
нінському Центральному Комітетові за 
батьківське піклування і постійну увагу.

Першочергове завдання комсомоль
ських організацій — донести зміст і 
значення Звітної доповіді Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. 
Брежнєва, рішень і документів з’їзду до 
широких мас молоді, активно пропагу
вати і роз’яснювати завдання, що сто
ять перед радянським народом на но
вому етапі комуністичного будівництва. 
Забезпечити активну участь у цій робо
ті комсомольських кадрів і активу. Мак
симально використати всі форми і засо
бу пропагандистської, агітаційно-масо
вої, культурно-освітньої роботи, комсо
мольську пресу, молодіжні редакції ра
діо і телебачення.

Провести 3—10 травня 1971 року Все
союзні комсомольські збори, на яких 
обговорити підсумки XXIV з’їзду КПРС 
і визначити конкретні завдання кожної 
комсомольської організації по виконан
ню його рішень. Необхідно, щоб усі 
комсомольці і молодь добре розумі-

— 6.—

ли, що лише самовідданою працею 
можна здійснити намічені партією пла
ни і внести свій вклад у їх здійснення.

Центральне завдання комсомолу. — 
указав XXIV з’їзд КПРС, —- виховувати 
молодь в дусі комуністичної ідейності» 
радянського патріотизму, інтернаціона
лізму, високої організованості і дисцип
лінованості, вести серед молоді активну 
пропаганду досягнень І переваг соціалі
стичного ладу, добиватися, щоб кожна 
молода людина була активним будівни
ком нового суспільства.

Комсомольським організаціям постій-» 
но вдосконалювати роботу по форму
ванню комуністичного світогляду моло
ді. Добиватися, щоб комсомольці, всі 
юнаки та дівчата наполегливо оволодіва
ли революційною теорією, законами
суспільного розвитку. Вдосконалювати 
систему комсомольської ПОЛІТИЧНО! ос
віти. В гуртках і семінарах організувати 
глибоке і послідовне вивчення Звітної

(Продовження на 2-й сюр.).
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ПОСТАНОВА IV ПЛЕНУМУ ЦК ВЛКСМ
■ W«ПРО ПІДСУМКИ XXIV З’ЇЗДУ КПРС І ЗАВДАННЯ 

КОМСОМОЛУ ПО ВИКОНАННЮ ЙОГО РІШЕНЬ»

організацій є яскравий, перекон- 
показ невтомного піклування 

про благо народу, визначеної 
з'їздом на дев'яту п'ятирічку ши- 

програми спеціальних заходів,

(Продовження. Поч. на 1-й стор). 

доповіді ЦК КПРС XXIV з'їзду партії. 
Директив по новому п’ятирічному пла
ну, рішень і документів з'їзду. Створи
ти додаткові гуртки для молоді по вив
ченню матеріалів з'їзду. Марксистсько- 
ленінський гарт, комуністична переко
наність повинні всіляко спонукати юна
ків і дівчат до активних дій, визначати 
Норми їх повсякденної поведінки.

Найважливішим завданням агітаційно- 
пропагандистської роботи комсомоль
ських 
ливий 
партії 
XXIV 
рокої 
спрямованої на зростання добробуту на
селення, всебічний розвиток здібностей 
і творчої активності радянських людей.

Пленум ЦК ВЛКСМ схвалює підсумки 
Всесоюзного Ленінського заліку «Ми 
справі Леніна і партії вірні», присвяче
ного XXIV з’їзду КПРС, і рекомендує 
щороку проводити Ленінський залік з 
підведенням його результатів до дня 
народження В. I. Леніна.

Невтомно формувати класову само
свідомість, виховувати у радянської мо
лоді ненависть до класових ворогів, не
примиренність до будь-яких проявів 
буржуазної ідеології, переконливо роз
кривати провідну роль робітничого кла
су у побудові комунізму, переваги со
ціалістичного ладу, радянського спосо
бу життя. Виховувати юнаків і дівчат 
справжніми патріотами Радянської Віт
чизни. Поглиблювати зміст Всесоюзного 
походу молоді місцями революційної, 
бойової і трудової слави радянського 
народу. Добиватися, щоб кожна моло
да людина стала його учасником. Роз
вивати шефство над фронтовиками, ве
теранами війни і праці, сім'ями загиб
лих воїнів. Піклування про них — си
нівський обов’язок молоді, святий обо
в’язок всіх комсомольських і піонер
ських організацій.

Виховувати радянську молодь о дусі 
високої пильності, постійної готовності 
захищати завоювання соціалізму. У тіс
ній співдружності з профспілками, ко
мітетами по фізкультурі та спорту, 
ДТСААФ, військовими комісаріатами по
ліпшувати підготовку молоді до служби 
в Радянській Армії, зміцнювати шеф
ські зв'язки комсомольських організа
цій з військовими частинами, впровад
жувати у повсякденне життя юнаків і 
дівчат фізичну культуру і спорт, доби
ваючись їх справжньої масовості і на 
цій основі зростання майстерності. Ре
гулярно проводити екзамен комсомоль
ців і молоді по фізичній і військово- 
технічній підготовці, в основу якого по
класти Всесоюзний комплекс «Готовий 
до праці і оборони СРСР».

Комсомольським організаціям взяти 
активну участь у підготовці радянських 
спортсменів до Олімпійських ігор 1972 
року, забезпечити дальше поліпшення 
виховної роботи у збірних командах 
країни.

Пленум ЦК ВЛКСМ звертається із за
кликом до спортсменів-олімпійців впер
то і наполегливо готуватися до цих най
відповідальніших змагань, проявити в 
наступній боротьбі мужність, волю до 
перемоги, прославити нашу Батьківщину 

. новими спортивними успіхами.
Вдосконалювати форми і методи ви

ховання у молоді соціалістичного інтер
націоналізму, зміцнювати в її свідомості 
непохитну вірність ленінським ідеям 
дружби народів СРСР, непримиренність 
до проявів націоналізму, шовінізму і 
національної обмеженості..

Комсомольським організаціям вихо
вувати молодь в дусі високої організо
ваності і дисципліни, суворого дотри
мання вимог комуністичної моралі. 
Створювати атмосферу справжньої то
вариськості, взаємодопомоги, дбати про 
кожну молоду людину, уважно ставити
ся до її потреб. Невтомно боротися з 
пережитками минулого в свідомості і 
вчинках молодих людей, рішуче висту
пати проти порушень трудової дисцип
ліни, дармоїдства, пияцтва, правопору
шень. Комсомольські організації зо
бов’ язані поліпшити правове виховання 
молоді. Повага до законів соціалістич
ного суспільства мас стати особистим 
переконанням кожної молодої людини.

Всіляко використовувати можливості 
літератури і мистецтва у комуністичному 
вихованні молоді. Залучати юнаків і 
дівчат до найкращих досягнень соціалі- 

| стичної і світової культури, виробляти у 

них високі ідейно-художні смаки.. Поліп
шувати роботу з молодою творчою ін
телігенцією, сприяти її ідейному гарту. 
Зміцнювати зв язки з творчими спілка
ми, співдружність молодих діячів лі
тератури і мистецтва з виробничими ко
лективами.

Підвищувати роль комсомолу в орга
нізації вільного часу молоді, дбати про 
щоденне духовне зростання юнаків і 
дівчат. Комсомольські організації ра
зом з профспілками, органами культу
ри і народної освіти повинні організу
вати роботу так, щоб вихідні стали дня
ми активного духовного збагачення, 
підвищення загальноосвітнього, полі
тичного і культурного рівня молоді. 
Повніше використати наявну базу, знач
но поліпшити роботу за місцем прожи
вання. і

XXIV з’їзд КПРС підкреслив важли
вість дальшого удосконалення всієї си
стеми народної освіти відповідно з по
требами розвитку економіки, науки і 
культури, науково-технічної революції. 
Всі комсомольські організації зобов я- 
зані взяти безпосередню участь у за
вершенні переходу до загальної серед
ньої освіти. Посилити відповідальність 
комітетів ВЛКСМ за здійснення всеобу
чу, поліпшення якості знань, підвищити 
зацікавленість кожного юнака і дівчини 
з одержанні середньої освіти. Продов
жувати комсомольське шефство над 
сільською школою. Комсомольські орга
нізації навчальних закладів повинні всі
ляко боротися за міцні і глибокі знання, 
сприяти підвищенню політичної і гро
мадської активності учнівської і сту- 
центської молоді, готувати її до само
стійної трудової діяльності.

Удосконалювати роботу з піонерами. 
Використати підготовку до 50-річчя Все
союзної піонерської організації для по
ліпшення всієї її діяльності.

- Н.—
У Директивах XXIV з'їзду КПРС під

креслюється, що Ленінський комсомол 
і вся радянська молодь повинні внести 
важливий вклад у виконання плану де
в'ятої п’ятирічки, бути в перших лавах 
у боротьбі за створення нової, доско
налої техніки, за наполегливе впровад
ження її в усі галузі народного госпо
дарства, підвищення продуктивності і 
культури праці.

Головне завдання комсомольських 
організацій промисловості, транспорту, 
будівництва, сільського господарства, 
наукових установ — мобілізація комсо
мольців, юнаків і дівчат на боротьбу за 
дострокове виконання п’ятирічного пла
ну, підвищення ефективності суспільного 
виробництва і продуктивності праці, 
участь у прискоренні темпів науково- 
технічного прогресу, боротьба за випуск 
продукції високої якості, широке роз
повсюдження прогресивних методів 
праці.

Пленум схвалює ініціативу комсомоль
ців Москви, Ленінграда, України, які 
розгорнули змагання під девізом: «П’я
тирічці — ударна праця, майстерність і 
пошук молодих!», і закликає всіх моло
дих робітників, колгоспників, спеціалі
стів, учнів і студентів підтримувати цей 
патріотичний почин. Виховувати у моло
ді комуністичне ставлення до праці, 
розвивати соціалістичне змагання. За
провадити «Літопис комсомольської 
слави 1971—1975 рр.», перехідні Черво
ні прапори ЦК ВЛКСМ для нагороджен
ня республіканських, крайових, облас
них, окружних, міських, районних ком
сомольських організацій, які добилися 
найкращих результатів у боротьбі за 
виконання рішень XXIV з’їзду КПРС і 
перехідні вимпели ЦК ВЛКСМ для на
городження найкращих первинних ком
сомольських організацій, комсомоль
ських груп і комсомольсько-молодіжних 
колективів.

Комсомольські організації повинні до
помогти кожному молодому трудівни
кові визначити конкретні рубежі у бо
ротьбі за виконання завдань п'ятирічки, 
за підвищення продуктивності праці. До
биватися повсюдного зміцнення трудо
вої дисципліни, поліпшення організації 
праці, ширше розвивати рух молоді за 
створення Комсомольського фонду еко
номії. Продовжити Всесоюзний громад
ський огляд використання резервів ви
робництва і режиму економії, підвищи
ти дієвість Комсомольського прожекто
ра у боротьбі за економію і бережли
вість, ліквідацію втрат робочого часу.

Найпершим обов’язком комсомоль-

< участь у підготовці 
професійній оріснта-

ських організацій 
трудової зміни, у 
ції молоді. Виховувати молодь на при
кладах життя кращих робітників і кол
госпників, виробляти у молрдого поко
ління глибоку повагу до трудової дія
льності на заводі і фабриці, на фермі і 
в полі. Посилити увагу до молодих лю
дей, які вперше прийшли на виробницт
во, допомагати їм освоїти професію, 
стати повноправними членами трудового 
колективу, широко розвивати рух на
ставництва, шефства кадрових робітни
ків над молодими.

Підвищити роль комсомольських ор
ганізацій професійно-технічних училищ у 
боротьбі за глибокі і міцні знання уч
нів, оволодіння ними професіональної 
майстерності. Постійно піклуватися про 
комплектування професійних навчаль
них закладів, зміцнювати їх матеріальну 
базу, звернувши особливу увагу на учи
лища, які готують робітників із серед
ньою" освітою;

Розвивати масовий похід молоді за 
оволодіння висотами сучасної науки і 
техніки, сільськими технічними спеці
альностями. Підвищення кваліфікації, 
виробничої майстерності, загальноос
вітнього і технічного рівня, творче ви
користання досвіду новаторів мають 
стати предметом особливого піклування 
комсомольських організацій. Гіротяго.л 
1971 року повсюдно провести економіч
ний всеобуч «Економічні знання — кож
ному».

Дев'ята п’ятирічка мас бути відзначе
на новими справами комсомолу по за
лученню широких мас молоді до актив
ної участі в науково-технічній револю
ції, зміцненню союзу науки, техніки і 
виборництва. Комсомольським організа
ціям посилити увагу до науково-техніч
ної творчості молоді. Необхідно створи
ти струнку систему науково-технічної 
творчості, що охоплює всі вікові і про
фесійні категорії молоді. Розширювати 
кількість технічних станцій, клубів, гро
мадських об'єднань, вдосконалювати їх
ню матеріальну базу. Добиватися підви
щення рівня роботи комсомольських 
організацій, наукових установ, проект
но-конструкторських бюро, науково-ви
робничих об'єднань. За прикладом ком
сомольської організації Інституту елект
розварювання імені Є. О. Патона широ
ко залучати молодих учених і спеціаліс
тів наукових установ до прискорення 
впровадження досягнень науки у ви
робництво.

Спорудження найважливіших об'єктів 
нової п’ятирічки 
комсомольською справою.
комсомол має 
участь у створенні найбільшої енерге
тичної бази у Західному Сибіру, у спо
рудженні підприємств чорної і кольо
рової металургії, машинобудування, хі
мічної, целюлозно-паперової промис
ловості, транспорту, енергетики у схід
них і північних районах країни та інших 
найбільших об’єктів, у технічному пере
оснащенні сільського господарства, в 
меліорації земель. Пленум ЦК ВЛКСМ 
оголошує громадський заклик молоді на 
ударні комсомольські об'єкти п'ятиріч
ки, і гаряче підтримує патріотичне праг
нення юнаків і дівчат, що виявили ба
жання взяти участь у спорудженні удар
них нозобудов.

Враховуючи великий розмах житло
вого і культурно-побутового будівницт
ва, впорядкування міст і сіл, пленум ЦК 
ВЛКСМ зобов’язує всі комсомольські 
організації, кожного комсомольця взяти 
участь у здійсненні намічених партією 
планів. У це великий вклад повинні 
зробити студентські будівельні загони.

Комсомол покликаний зробити свій 
вклад у розвиток сільськогосподарсько
го виробництва. Комсомольські органі
зації повинні наполегливо залучати мо
лодь до боротьби за збільшення вироб
ництва зерна, бавовни, м’яса, молока та 
інших продуктів на основі дальшої ме
ханізації сільськогосподарського вироб
ництва, розширення хімізації і меліора
ції, поліпшення використання земель, 
техніки, всіх матеріалів і тр'удових ре
сурсів.

Надаючи виняткового значення вико
нанню завдань, поставлених XXIV з’їз
дом КПРС, по прискореному піднесен
ню тваринництва, рішучому зміцненню 
його кормової бази, пленум ЦК ВЛКСМ 
звертається до всіх комсомольців і мо
лоді із закликом по-бойовому включи
тися у цю роботу, повніше мобілізувати 
всі наявні резерви, розгорнути масове 
соціалістичне змагання «Тваринництво—• 

оголосити ударною
Ленінський 

взяти найактивнішу

ударна справа комсомолу». Оголосити 
громадський заклик комсомольців і мо
лоді у тваринництво. Послати ниніш
нього року на ферми за комсомоль
ськими путівками 200 тисяч юнаків І 
дівчат.

Комсомольські організації повинні 
брати активну участь у поліпшенні та 
повнішому використанні луків і пасо
вищ, підвищенні врожайності кормових 
культур, розширенні заготівель сокови
тих кормів, трав’яного борошна, харчо
вих відходів. Комсомольські організації 
повинні ще активніше брати участь у 
механізації ферм, створенні кормоцехів, 
будівництві промислових комплексів по 
виробництву тваринницької продукції, 
птахофабрик, у спорудженні ставків та 
водойм. Схвалити і широко розповсюди
ти досвід комсомольських організацій і 
піонерських дружин Української PCP по 
участі у розвитку кролівництва.

Необхідно і надалі сприяти зміцнен
ню союзу робітничого класу і колгосп
ного селянства, розвивати співдружність 
міських і сільських комсомольських ор
ганізацій, організовувати дійове шефст
во над замовленнями села, випуском 
високопродуктивної техніки для сіль
ського господарства.

Залучати молодь, піонерів і школярів 
до охорони природи і відновлення II 
ресурсів.

XXIV з’їзду КПРС підкреслив, що по
дальше зростання матеріального і куль
турного рівня життя народу вимагав 
значного піднесення легкої і харчової 
промисловості, поліпшення торгівлі I 
сфери обслуговування. Комсомольським 
організаціям взяти активну участь у 
здійсненні широкої програми збільшен
ня товарів народного вжитку, вироб
ництва їх в усіх галузях промисловості. 
Вдосконалювати роботу комсомоль
ських організацій легкої і харчової про
мисловості по участі у збільшенні ви
робництва, підвищенні якості продукції. 
Комсомольським організаціям торгівлі, 
побутового обслуговування, комунально
го господарства, пасажирського транс
порту і зв'язку необхідно брати актив
нішу участь у впровадженні прогресив
них форм і підвищенні культури об
слуговування трудящих, у вивченні і 
найповнішому задоволенні запитів насе
лення.

Широко розгорнути рух «Легкій і хар
човій промисловості, сфері' обслугову
вання — комсомольське піклування».

Схвалити і широко розповсюдити іні
ціативу Алевтини Смирнової, Валентини 
Фірсової і Валентини Двоянової по до
сягненню найвищої продуктивності пра
ці і високої якості продукції, яка випус
кається.

Протягом п’ятирічки послати за ком
сомольськими путівками в торгівлю і 
споживчу кооперацію не менше одного 
мільйона, у побутове обслуговування і 
комунальне господарство не менше 500 
тисяч комсомольців і молоді. ЦК ЛКСМ 
союзних республік, крайкомам і обко
мам комсомолу разом з господарськи
ми і плановими органами визначити кон
кретні завдання для міських і районних 
організацій по направленню комсомоль
ців і молоді на підприємства даних га
лузей і постійно здійснювати контроль 
за їх виконанням.

Організувати серед молодих робітни
ків і комсомольсько-молодіжних колек
тивів змагання за високу культуру пра
ці.

к
?

і

-ПІ.-
Успішне виконання завдань, поставле

них XXIV з їздом КПРС, вимагає даль- 
шого організаційно-політичного зміц
нення всіх ланок ВЛКСМ, підвищення 
бойовитості первинних комсомольських 
організацій, зростання ініціативи і ак
тивності кожного комсомольця.

У своїй практичній діяльності комсо
мольські організації зобов’язані активно 
керуватися ленінськими організаційни
ми принципами, які набули дальшого 
розвитку у рішеннях XXIV з’їзду КПРС. 
Краще використати надані комсомолу 
можливості для залучення юнаків та дів
чат до широкої участі в громадському 
житті, у державному, господарському і 
в УЛ?ІуРНОмУ будівництві. Комітети 
ВЛКСМ повинні постійно поліпшувати 
якісний склад своїх організацій, дбати 
про зростання комсомольських лав, ак-

(Закіячецнч на 3-й стор.}.



6 травнП 1‘т року —. ---------- - ІІІІОЛОЛПІІ КОМУПАРІ,  .....................__3 ,

ПОСТАНОВА IV ПЛЕНУМУ ЦК ВЛКСМ

«ПРО ПІДСУМКИ XXIV З'ЇЗДУ КПРС І ЗАВДАННЯ 
КОМСОМОЛУ по ВИКОНАННЮ ЙОГО РІШЕНЬ»

(Закінчення).

тивніше проводити в життя вказівки 
XVI з їзду ВЛКСМ про підвищення ролі 
робітничої і колгоспної МОЛОДІ 8 житті 
комсомолу.

Необхідно і надалі вдосконалювати 
роботу з різними групами молоді, вра
ховувати їхні особливості і знаходити 
ефективні форми роботи з молодими 
робітниками, колгоспниками, спеціалі
стами, студентами, школярами. Ширше 
залучати юнаків і дівчат до активної 
громадської діяльності, виховувати у 
членів ВЛКСМ постійну готовність вико
нати будь-яке завдання партії, комсомо
лу.

Розвиток внутрісоюзної демократії 
має бути невід’ємним від зміцнення 
комсомольської дисципліни, підвищення 
ролі і відповідальності комсомольських 
організацій і кожного комсомольця за 
виконання вимог Статуту ВЛКСМ. Необ
хідно суворо питати з тих, хто своїми 
вчинками ганьбить звання комсомольця, 
порушує комсомольську і державну 
дисципліну. Комсомолець має скрізь і в 
усьому високо нести звання члена Ле
нінського комсомолу.

Поставити вимогу до ЦК ЛКСМ союз
них республік, крайкомів, обкомів, ок
ружкомів, міськкомів, райкомів комсо
молу у своїй повсякденній діяльності 
добиватися більшої організованості і 
діловитості. Комітети ВЛКСМ повинні 
постійно вивчати і впроваджувати кра

щий досвід, найбільш дійові форми і 
методи в роботі комсомольських орга
нізацій.

Пленум ЦК ВЛКСМ підкреслює, що в 
роботі з комсомольськими кадрами і 
активом довір’я і повагу до людей не
обхідно поєднувати з принциповою ви
могливістю. Підвищувати відповідаль
ність комсомольських працівників за до
ручену справу, вживати рішучих заходів 
відносно тих, хто несумлінно ставиться 
до своїх обов’язків, порушує дисциплі
ну, не робить висновків з критики.

Дбати, щоб на чолі комітетів ВЛКСМ 
були ініціативні, підготовлені, віддані 
справі партії люди, що мають високу 
політичну свідомість і вміють працюва
ти з молоддю. Особливу увагу приді
ляти висуванню на комсомольську ро
боту до складу виборних органів пред
ставників робітничого класу і селянства. 
Вдосконалювати систему навчання в пе
репідготовці комсомольських кадрів.

— IV. -
Ленінський комсомол, вся радянська 

молодь палко схвалюють і повністю під
тримують діяльність ЦК КПРС і Радян
ського уряду, спрямовану на послідовне 
проведення ленінської зовнішньої полі
тики.

Необхідно активно роз'яснювати внут
рішню і зовнішню політику КПРС і Ра
дянського уряду, рішення і документи 
XXIV з'їзду КПРС, їх всесвітньо- 

історичне значення, переконливіше пока
зувати перезаги соціалістичного лацу, 
революціонізуючий вплив нашої країни 
на долю світу. Комсомольські комітети 
зобов’язані підвищувати ефективність 
міжнародних зв язків, повніше викорис
товувати всі форми міжнародного спів
робітництва і молодіжного туризму.

Керуючись рішеннями XXIV з'їзду 
КПРС, пленум ЦК ВЛКСМ підкреслює 
важливість дальшого розширення і по
глиблення співробітництва з братер
ськими спілками молоді соціалістичних 
країн. Всіляко сприяти розвитку і зміц
ненню світової соціалістичної системи — 
оплоту миру і соціального прогресу.

Ленінський комсомол вважає одним із 
своїх основних завдань постійний розви
ток і зміцнення співробітництва з кому
ністичними та демократичними спілками 
молоді капіталістичних і країн, що роз
виваються, які мобілізують юнаків і діз- 
чат на активну антиімперіалістичну бо
ротьбу.

Пленум ЦК ВЛКСМ заявляє про під
тримку Ленінським комсомолом бороть
би народів і молоді героїчного В’єтнаму, 
Лаосу, Камбоджі проти агресії американ
ського імперіалізму я Індокитаї. Народи і 
молодь арабських країн, країн Азії, Аф
рики і Латинської Америки, що борються 
проти імпеоіалізму, неоколоніалізму і ра
сизму, за національну незалежність і со
ціальний прогрес, завжди можуть розра
ховувати на рішучу допомогу і підтримку 
комсомольців і радянської молоді.

Ленінський комсомол, всі радянські 
юнаки і дівчата повністю схвалюють по
зицію ЦК КПРС і Радянського уряду у 
радянсько-китайських відносинах.

Комсомол, радянська молодь будуть і 
надалі активно підтримувати боротьбу 
народів та молоді проти імперіалізму, за 
мир, демократію, національне визволен
ня і соціалізм. Своєю активною участю 
у будівництві комунізму юність Країни 
Рад внесе гідний вклад у боротьбу між
народного пролетаріату проти імперіа
лізму.

* * «
Документи з’їзду партії, новий п’яти

річний план відкривають широкий прос
тір для активної трудової і громадсько- 
політичної діяльності, творчої ініціативи 
комсомольських організацій і молоді. 
Пленум ЦК ВЛКСМ закликає ком
сомольців, всіх юнаків і дівчат що 
тісніше згуртуватися довкола рідної Ко
муністичної партії, її Ленінського Цент
рального Комітету, вище піднести пра
пор соціалістичного змагання, віддати всі 
свої сили, знання і енергію на достроко
ве виконання грандіозних планів, наміче
них історичним XXIV з’їздом партії.

Ленінський комсомол, юнаки і дівчата 
запевняють любиму Комуністичну партію, 
Центральний Комітет КПРС, що для ком
сомолу, радянської молоді немає вищо
го ідеалу, світлішої мети, благороднішо
го завдання, ніж беззавітне і вірне слу
жіння великій справі партії, справі Ле
ніна!

О АКІНЧИВСЯ останній тур 
звітно-виборних комсо

мольських зборів у ШКІЛЬНИХ 
організаціях міста. Робота їх 
була спрямована в русло рес
публіканського огляду класних 
комсомольських організацій під 
девізом «Партії на вірність 
присягаємо» та підготовки до 
здачі ножним учнем-старшо- 
класником Ленінського заліку, 
присвяченого XXIV з’їздові 
КПРС.

В Директивах з'їзду постав
лені великі завдання в галузі

вихованням дбайливого ставлення до 
навчання комсомольські організації 
займались недостатньо. Експеди
ційні загони «В країну знань» ви
пали з поля зору окремих комітетів 
комсомолу. Трапилось так, що зма
гання за крашу комсомольську гру
пу часто виключало діяльність ек
спедиційних загонів. Особливо це 
відчутно в школах № 14. № 4 І 
№ 23
ОРГАНІЗОВАНО в окремих 

комсомольських організа
ціях пройшла здача Ленінсько
го заліку. Комітети комсомолу 
проявили багато ініціативи, ви
робили цікаві форми, добре 
підготували комсомольців. Так,

СТОРОННІМ 
НЕ БУТИ!

ЗАВЕРШИЛИСЬ ЗВІТИ І ВИБОРИ У ШКІЛЬНИХ 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

народної осаіти. Зараз, коли 
завершується перехід на за
гальну середню освіту, роль 
шкільної комсомольської орга
нізації зростає, значно підви
щується її відповідальність за 
навчання і виховання молоді. 
Навчання — основна діяльність 
учнів.

Тому завдання комсомольських 
організацій — виробити в старшо
класників правильне ставленця до 
оволодіння знаннями. Цього року, 
як ніколи раніше, гостро стояло пи
тання «трієчників». «Посередня 
оцінка — посередній інтерес у жит
ті», — так кваліфікували висту
паючі незадовільне ставлення окре
мої категорії учнів до навчання. 
На жаль, процент тих, хто мас 
трійки з одного-двох. а то й більше 
предметів, ще досить високий.

Боротьба проти’середньої оцінки 
вплинула на підвищення загального 
рівня успішності. Так, за третю 
чверть н школах міста налічується 
ВСЬОГО 13 КОМСОМОЛЬЦІВ, які невсти- 
гають. А в школах № 27 і № ЗО не- 
*- тягаючих взагалі немає. І все ж,

в середній школі N2 3 було ви
готовлено плакат з конкретни
ми рекомендаціями по підго
товці до заліку. Учні вивчали 
матеріали, які зберігаються в 
краєзнавчому музеї, історію 
області. В день здачі заліку до 
шкіл запросили ветеранів пар
тії, учасників Великої Вітчизня
ної війни, передовиків вироб
ництва. В ході заліку проведе
но аналіз виконання старшо
класниками комсомольських 
доручень. Ними охоплено де- 
о’ять з десяти комсомольців.

Це непогано, проте комітетам 
комсомолу слід націлюватись па те, 
щоб усі старінокяаскяки складали 
комсомольський актив. Сторонніх 
не повинно бути. Адже від міри ак
тивності залежить успіх задуманої 
справи.
О ЕЛИКЕ місце у виступах на- 
8"* давалось вихованню кому
ністичної свідомості учнів. Об
рання правильного життєвою

шляху залежить від ідейної 
підготовки старшокласників. В 
її основі лежить ознайомлення 
вихованців з ленінською теоре
тичною спадщиною, чому спри
яла участь у Всесоюзному Ле
нінському заліку, Ленінські 
уроки. Комсомольські органі
зації шкіл, зокрема № 11,
шкіл-інтернатів № 1 і № 2, 
СШ № 31 чимало зробили для 
залучення учнів до участі в 
роботі політичних гуртків та 
клубів «Прометей», «Глобус», 
«Кругозір» та інших товариств і 
шкільних лекторіїв.
Школа покликана ниховувати у 

майбуїпіх трудівників свідоме став- 
леїгня до прані, допомогти юнакові 
і дівчині обрати свій шлях у житті. 
При безпосередній уча> ті комсо
мольців створювались кабінети і ку
точки профорієнтації. В більшості 
шкіл міста пройшли пікапі іі зміс
товні зустрічі з виробнич
никами. Добре слово слід сказати 
про трудовий табір, який органі то- 
вано середньою школою Лі 27 разом 
з колективом Покровської СШ. Уч
ні школн-інтернату № 2 працюють 
під час канікул в радгоспі «Тюль
пан».

Кожна людина, що відправ
ляється в подорож, повинна ма
ти з собою надійний компас. 
Для сьогоднішніх учнів ним 
стануть знання, ідейна та фі
зична загартованість, набуті в 
школі. У новообраних комітетів 
комсомолу багато справ. Вже 
сьогодні з'явились цікаві заду
ми, планується змістовна робо
та. Успіх її залежатиме від то
го, настільки комсомольський 
актиз чітко визначить свої зав
дання, наскільки принципово і 
наполегливо домагатиметься їх 
виконання.

Т. ГУБСЬКА, 
секретар Кіровоградського 
міськкому ЛКСМУ.

СПРАВЖНІЙ 
ЛЮДИНІ

ВІДКРИТТЯ МЕМОРІАЛЬНОЇ
ДОШКИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОМУ

Позавчора вихователі, 
вчителі, учні, представни
ки громадськості ГІав.чи- 
іиа зібрались на подвір’ї 
середньої школи. Мітинг, 
присвячений відкриттю 
меморіальної дошки, від
крив перший секретар 
Онуфріївського райкому 
партії В. Д. Іванов. Спа
дає біле покривало. Зо
лотими літерами впкар- 
буваио слова:

«В цій школі з 19-18 по 
1970 рік жив і працював 
директором Герой Соціа
лістичної Праці, члеи-ко- 
респопдент АГ1Н СРСР, 
заслужений у ч и т с л ь 
УРСР Сухомлинськнй 
Василь Олександрович 
(1918—1970)».

Товариш Іванов надає 
слово завідуючому відді
лом науки і учбових за
кладів обкому партії 
В. І. Вибрику:

— Василь Олександро
вич продовжив себе, свої 
кращі рису в умах і сер. 
цях молодої зміни. Він 
був взірцем скромності, 
високої ідейності, вимог
ливості до себе, до своєї 
творчості, до своїх друзів 
і товаришів. Він був ве
ликим педагогом з широ- 
ким творчим, діапазоном 
мислення. Таким вій і за
лишиться у нашій па
м’яті.

Виступив заступник ди
ректора Павлиської се
редньої школи імені Су- 
хомлшіського Г. Г. Ари* 
щепко:

— Василь Олександро
вич для нас був прикла
дом працьовитості, слу
жінню Батьківщині. Він 
хотів, діти, щоб ви завж
ди були людяними і прин
циповими, тільки щастям 
своїм батькам, щоб ви

НАУКОВИЙ ЗДОБУТОК СТУДЕНТСТВА
Члени студентського науко

вого товариства Кіровоград
ського педагогічного інституту 
ім. О. С. Пушкіна та інституту 
сільськогосподарського маши
нобудування брали активну 
участь у проведенні IV Всесо
юзного конкурсу студентських 
наукових робіт з проблем 
суспільних наук, історії ВЛКСМ 
і міжнародного молодіжного 
руху. В ході підготовки і про
ведення конкурсу наукові то
вариства підготували змістовні 
Дослідження, представлені на 
Розгляд міжвузівської студент-

ської наукової конференції з ники конференції 
проблем суспільних наук, що також доповідь 
відбулася учора в Кіровограді, кафедрою політекономії і

Конференцію відкрив про
ректор Кіровоградського педа-
гогічного інституту по науковій 
частині І. В. Долганов. На пле
нарному засіданні з доповіддю 
«Про завдання комсомольських 
організацій вузів у світлі рі
шень XXIV з'їзду КПРС та 
XXIV з'їзду КП України по ко
муністичному вихованню сту
дентської глолоді» виступила 
секретар обласною комітету 
ЛКСМУ А. І. Василенко. Учас-

прослухали 
завідуючого 

на
укового комунізму педінститу
ту кандидата філософських на
ук доцента В. М. Чикіна «Роль 
суспільних наук у комуністич
ному вихованні студентської 
молоді».

Після пленарного засідання 
конференція продовжила ро
боту по секціях.

О. РИТИНЧУК.
м. Кіровоград,

були добрими серед лю
дей. Тож будьте гідними 
його імені, яке носить на
ша школа.

Звучать хвилюючі сло
ва учня цієї ніколи Мико
ли Перепелина:

— Для нас ВасилБ 
Олександрович був не ли
ше вчителем і директо
ром. Він був для нао 
другом, великим другом, 
другом уважним, чуйним, 
вимогливим. До нього ми 
йшли з своїми невдачами. 
А кожен наш успіх був 
для нього найбільшою 
радістю. Дозвольте від 
вашого імені перед па
м’яттю Василя Олександ
ровича запевнити вчите
лів, представників пар. 
тійних і радянських орга
нів, що ми завжди буде
мо свято берегти честі» 
рідної школи, ВЧИТИСЬ, як 
заповідав Ленін, як вчить 
партія.

На мітингу виступив 
завідуючий Одуфріїв- 
ськнм райвно В. О. Па
січник, директор Смета- 
нівської восьмирічної 
школи А. II. Нестеренко.

Вчителі та учні, пред
ставники громадськості 
поклали живі квіги на 
могилу Василя Олек
сандровича Сухомлип- 
ського.

І. НАЗАРАТІЙ.



4 стор» „МОЛОДИМ КОМУНАР“
• До Тижня пам'яті Героїв

ДЕВ'ЯТЕ травня... День, 
який виборювався на

шими батьками, братами і 
сестрами по великому ра
хунку. Тисячі матерів ще й 
досі очікують вісточок про 
синів своїх і дочок, тих, ко
го назвав народ Невідомими 
солдатами.

Невідомі постали в брон
зі і граніті над усім світом, 
вони — як повпреди своїх 
полків у кожному місті Ук
раїни і Білорусії, Польщі й 
Болгарії, Чёхословаччини і 
республік Прибалтики...

Але хто ж вони, невідомі? 
У кожного з них, напев

не, була сім’я, кожен з них 
плекав заповітну мрію, ко-

якими затягнулося на 25 ро
ків.

На сторінках газети вже 
розповідалось про подвиг 
комсомольського танкового 
екіпажу під командуванням 
лейтенанта І. В. Дунаева 
в с. Зеленому Петрівського 
району. Танкісти першими 
увірвалась у село, знищили 
танк, 15 вантажних авто
машин, і залишаючись в па. 
лаючій машині, таранили 
нею ворожу колону. Івану 
Дунаеву, Михайлу . Леоно
ву, Михайлу Сисолетіну, 
Олександру Безсонову по
смертно надано звання Ге
роїв Радянського Союзу. 
Найстаршому з. них — стар-

СВІТЛО РІДНИХ

жен має ім’я і прізвище, 
хоч не всім з них по двад
цять років і не кожному 
перед відправкою на фронт 
зігріли серце прощальні ді
вочі цілунки.

Можна загинути на полі 
бою і, все-таки, — жити, як 
живуть Микола Щорс і мат
рос Залізняк, Микола Ост- 
ровський і молодогвардійці

«Сотні танків розрізали наші 
порядки, але ми стояли, фашист 
пас кілька разів оточував, але 
ми проривались через оточення 
і знову вели бої. Деякі бійці об- 
в’язупаїнсь гранатами і кида
лись під таики, на кулемети, і 
навіть дівчата-санітарки з гвин
тівками наперевіс, в руці — гра
ната, ходили в контратаки ра
зом з бійцями». — це лише сота 
доля вражень одного бійця, 
офіцера Володимира Дііиінн- 
ського, якому за форсування 
Дніпра надано звання Героя 
Радянського Союзу.

В селі Раївці Петрівського 
району загинула, прикривши 
собою пораненого командира 
кулеметниця Катерина Лапснко, 
колишня вчителька залізничної 
школи М 1 міста Топок Кеме
ровської області.

Серед партизанів і під
пільників Кіровоградщшін 
особливо прославилась ком- 
сомолка-зв’язківець Марія 
Мошнягул. Потрапивши до 
фашистів, вона була підда
на нелюдським катуванням: 
аї жорстоко побил:!, потім 
розіп'яли. Викрутили про- 
стрілені, зрешечені руки. Та 
патріотка, повторивши под
виг Зої Космодем’янбької, 
не виказала ворогові розта
шування партизанських за
гонів.
/"ОСОБЛИВИМ став для 
и комсомольців і піонерів 
області минулий рік, рік 
'ЮО-річчя від дня народжен
ня В. І. Леніна, рік 25-річ- 
чя великої Перемоги. Сотні 
пошуків увінчались успі
хом, Вітчизні повернуто іме
на загиблих дочок і синів. 
1 поспішають звідусіль на 
Кіровоградщпну батьки і 
матері, щоб зронити терпку 
сльозу чекання на могилу 
найближчих*, иобачецня з

тому сержанту Сисолетіну 
— було лише 25 років.

Тут же, в. районі Зелено
го, відзначився танковий 
екіпаж молодшого лейтенан
та Володимира' Бєлороссо- 
ва з 181-ї танкової бригади 
18-го танковогб Знам’ян- 
ського корпусу ' 5-ї гвардій
ської армії. Екіпаж знищив 
у дводенному бою три во
рожі ганки, чотири броневи- 
ки, дві протитанкові рушни
ці, чотири кулемети, три мі
нометні батареї і близько 
200 солдатів та офіцерів 
противника. Обеліск таикіс- 
там-комсомольцям у с. Зе
леному повинен стати в об
ласті одним з кращих па
м’ятників героям Вітчизня
ної війни.

Майже в кожному районі 
області поховані визволите
лі нашого краю, імена яких 
досі ше не висічеш на пли
тах, постаментах. Міськко
ми і райкоми комсомолу 
мають взяти під особливий 
контроль такі імена, і в 
першу чергу, імена кавале
рів Золотих зірок.

Період боїв за Кіровоград оз
наменований безсмертним под
вигом 54 гвардійців дивізії гене
рал-майора М. П. Серьогіна, які 
в бою за село Володимирівну 
Кіровоградського району повто
рили безприкладний подвиг 28 
героїв-панфіловців. Дорого від
дали своє життя парторг Мос
каленко. комсорг Карташов, офі
цери Сорокіи, Гагенко, бійці 
Ісмаїлов, Оинкін, Снарський, 
Юичнк та інші. На полі бою 
залишились 2 ворожі «Тигри», 
10 спалених автомашин з боє
припасами. понад 200 гітлерів
ців. Дванадцять годин тривав 
бій. Гітлерівці оточували кожну 
хату, прострочували вікна, заки
дали гвардійців гранатами. Ха
ти підпа.тюпали факелами. Піс
ля звільнення села в багатьох 
хатах було віднайдено обвугле
ні трупи гвардійців, жителів 
Володимирівни, серед яких були 
навіть немовлята.
Р ПРАВОЮ честі кожного 

комітету комсомолу має 
стати 'питінпя увічнення ви
хованців своєї комсомоль
ської організації. Причому, 
увічнення не обов'язково 
меморіальне. Крім бюстів,

меморіальних дощок, 
м’ятників ми маємо 
му арсеналі цікаві 
інші форми. Це — і зане-. 
сення навічно до 
міських та районних комсо
мольських організацій геро
їв комсомолу різних поко
лінь, це — проведення спор
тивних свят і змагань на 
чесгь героїв, заснування не. 
рехідних кубків їх імені, це
— дні героїв, які проводять
ся, як правило, 
всіх односельчан, 
у дні народження 
белі героїв.

Останнім часом 
чимало меморіальних до- 
шок, там де навчались герої 
комсомолу. Однак ще мало 
комітети комсомолу і ради 
піонерських дружнії пору
шують клопотання про при
своєння їх школам імен ге- 
роїв-випускників або загиб
лих за звільнення населено
го пункту.

Скажімо, в Устннівці на
родився один з організато
рів підпільної комсомоль
ської організації «Партизан
ська іскра», що діяла в селі 
Кримці Первомайського ра
йону Миколаївської області, 
Бєлнчков Іван Іванович, на
городжений посмертно ор
деном Вітчизняної війни 
1-го ступеня. Ім’я ж ного на 
батьківщині не увічнено-

З ініціативи комсомольців 
і молоді, завдяки їх плід
ним пошукам в містах і се
лах області мають з’яви
тись проспекти і площі, ву
лиці й населені пункти, кол
госпи і сквери імені вихо
ванців комсомолу’ — героїв 
громадянської та Великої 
Вітчизняної воєн, героїв 
трудового фронту.

Принагідно відзначимо, шо 
імена багатьох вихованців об
ласної комсомольської організа
ції, відомих наших земляків 
широко увічнені далеко за ме
жами області. У Москві споруд
жено пам’ятник прославленому 
асу Цивільної авіації Герою Ра
дянського Союзу Григорію Та
рану з Кіровоградського райо
ну, його Іменем названо льотне 
училище в Кязанській області.

В місті Грозному на Старих 
промислах, у «Старогазнафті», 
де працював слюсарем уродже
нець с. Дмитрівни Знам’янсько- 
го району Кузьма Буренко, 
встановлено меморіальну дошку, 
Іменем Героя названо одну з 
вулиць. " ■ .

Разом з цим хочеться по
відомити імена ще двох 
земляків — Героїв Радян
ського Союзу, невідомих ра
ніше. Це — льотчики гвар
дії майор Євтушенко Нііки- 
фір Тимофійович зі Старої 
Осоти Олександрівського 
району і майор Литвиненко 
Трохим Панасович з Хме
льового Маловисківського 
району.

Пошуки героїв тривають. 
І про їх результати піоне
ри, комсомольці й молодь 
орденоносної Кіровоградщи. 
пи звітуватимуть незабаром 
на обласному зльоті учас
ників Всесоюзного походу 
по місцях революційної, бо- 
нової і трудової слави на
ших батьків.

Тиждень пам’яті героїв
— це перевірка готовності 
комсомолі! області до сво
го екзамену — звіту на зльо
ті.

Володимир ЧАБАНЕНКО, 
завідуючим відділом 
пропаганди І культур
но-масової роботи . об
кому ЛКСМУ.
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Редактор В. ПОГРІБНИЙ, і

ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНА ГРА

Всі були переконані: 
переможе та команда, 
яка найбільше готува
лась до цих поєдинків 
заздалегідь — на спор
тивних майданчиках, в 
тиру, в спортивному за
лі. 1 це закономірно. Бо, 
звісно, виграє той, хто 
найкраще підготовлений 
фізично, хто має найкра
щі оцінки з військово- 
технічної підготовки.

І ось військово-спор
тивна гра, присвячена 
першотравневому святу 
стала своєрідним екзаме
ном і випробуванням. 
Учні Кіровоградського 
профтехучилища Кз 2 — 
майбутні муляри, штука
тури маляри — розділив-

В ПТУ J&2

фігур 
прийти 
команді 
інших справився 
завданням Віталій Шев
чук. А представник «си
ніх» Василь Галушко до
пустив поспішність. 1 
«зелені» перемогли.

Цікавою була естафета 
з розбиранням і складан
ням автомата. Демон
стрували своє вміння юні 
сані гари, гандболісти,
баскетболісти. А потім па 
майданчику 
іонармійці в 
них костюмах, 
Зах. Вони долали «зара
жену» полосу. В цьому 
виді змагань «зелені» та
кож здобувають пере-

шись на дві команди — 
«зелених» і «синіх» — 
включились в поєдинок. 
Уболівальники з захоп
ленням вітали спритність 
мотоциклістів, які мали 
виконати на своєму мар
шруті ’безліч складних

фуТ-конливу перемогу, 
болісти з цієї команди 
теж були сильнішими.

І хоч «сині» вправою, 
«перетягування каната» 
набрали більшу кіль
кість очок, та їм так і не 
пощастило перемогти

своїх суперників. Тож 
військово-спортивна гра 
закінчилась з рахунком 
46:42 на користь «зелс’ 
них».

Представники обласної 
Ради ДСТ «Трудові ре
зерви», які побували в 
цей день в ПТУ № 2, 
вирішили організувати 
подібні змагання в кож
ному профтехучилищі. 
А потім переможці поє
динків на місцях виїдуть 
в Знам’янський ліс і виз
начать 
команду 
звичайно, 
тих, хто 
складає 
зичної та військово-тех
нічної підготовки.

найсильнішу 
області. Успіх, 

чекає знову 
нині найкраще 
екзамен з фі-

М. ВІНЦЕВИЙ. 
Фото Ю. Лівашникова*

МЕДАЛЬ ВАЛЕНТИНИ САВЕЛЬЄВОЇ
рідного села Скуляни, які залишилися живими, 
рідним загиблих героїв. Зібрані нею матеріали. 
— спогади учасників Ясско-Кишинівської операції, 
знімки І фронтові листи загиблих, схеми боїв 
стали експонатами музею бонової слави сіль
ської школи. Цю школу дівчина закінчила мину- 
юго року.

Нині Вала Савельєва, про яку говорив V своєму 
виступі на XXIV з’їзді КПРС перший секретар 
НК ВЛКСМ Є. М. Тяжсльннков, — член республі
канської студентської ради, в якій вона займа
ється військово-патріотичною роботою.

КИШИНІВ. (Кор. TAPC). Ювілейна медаль 
•Двадцять років перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941 —1945 рр.» вручена студентці Кишйііів- 
сьного університету Валентині Савельєпій. Цією 
нагородою дівчина. яка народилася через вісім 
років після закінчення війни, відзначена за по
шук, внаслідок якого вдалось встанови ги невідомі 
раніше імена понад 840 солдатів і офіцерів, що 
загинули в боях з гітлерівцями. Дякуючи їй согиі 
людей дізналися, де знаходяться могили їх близь
ких.

Понад три тисячі листів написала В. Савельсва 
у воєнні архіви країни, учасникам звільнення її

• ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ЧЕТВЕР. 6 ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 11.00 - Телс
вістІ. (К). 11.10 — Художній
фільм «Підірване пекло», (К). 
17.05 — Наша афіша. (К). 17.10
— «Золоті ключі». (Львів). 
17.40 — ТелевістІ. (К). 18.00 — 

Телефільм «Чистого вам неба». 
(К). 18.30 — Ленінський уні
верситет мільйонів. «XXIV 
з’їзд КПРС про завдання 
дальшого розвитку промисло
вості». (М). 19.00 — Чемпіонат 
СРСР з футбола. «Динамо» 
(К) — «Зоря». В перерві пере
дача «Подорож у п'ятирічку», 
(К). 20.45 — Програма «Час». 
(М). 21.15 — Художній фільм 
«Назад дороги немає» І серія. 
(М). 22.25 — Концерт «Весіннії 
хороподії». (М). 23.10 — Вело
гонка миру. (М), 23.40 — Теле
вістІ. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.55 - 
Новини. (М). 17.05 — Для шко
лярів «Читай місто». (М). 17.30
— Наука сьогодні. (М). 18.00—
Новини. (М). 18.05 — «Пісні
боротьби». Музичний фільм. 
(М). 18.30 — І. Карпенко-Ка-

Наша адреса і телефони «МОЛОДОП КОММУНАР», оргпп Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Киропоірад."

рий. «Сто тисяч». Телеспек. 
такль. (К). 20.00 — «На добра
ніч, діти!». (К). 20.15 - Кон
церт присвячений Дню ра
діо. (К).

П’ЯТНИЦЯ, 7 ТРАВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телсвіст). (К). 11.10 — Музич
ний фільм «Сурімоно». (К).
16.40 — Новини. (М). 16.50 —
«Актуальна камера». (М)., 17.36
— ТелсвістІ. (К). 17.50 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.00—Ін
формаційна програма. «День 
за днем». (Кіровоград). 18.3)— 
«Екран молодих». (К). 19.30— 
Міжнародна програма. (М). 
20.00 — Кольорове телебачен
ня. О. Генрі «Поросяча ети
ка». Телеспектакль. (М). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30
— Кольорове телебачення «Зу
стріч друзів». Естрадний ог- 
лвд. (М). 22.55 — Спортивний 
щоденник. (М). 23.25 — Телс
вістІ. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 — 
Новини. (М). 10.15 — «Радіо 
революції». - Документальний 
фільм. (М). 10.40 — Художній 
фільм «Дівоча змова». (М). 
12.15 — «Оце так історія». (М).
12.40 — Новини. (М). 17.35 —
Кольоровий телефільм для ді
тей «З ними важко та весело», 
(М). 18.05 — Всесоюзний теле, 
фестиваль народної творчості. 
Грузинська PCP. '
19.30 — Телефільм 
енне I зелене». (К).
«На добраніч, діти!». (К). 
20.45 — Художній фільм «За
мерзлі блискавки». Перша се
рія. (К).

СУБОТА. 8 ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА . 9.05 - Гім-

(Тбілісі). 
«Червоне, 

20.30 —

ластика для всіх. (М). 9.30 —• 
Новини. (М). 9.45 — Для дітей 
«Сяє зірочка». (М). 10.15 —і
Музичний телефільм «Перший 
концерт». (К). 10.45 — Програ
ма «Здоров’я». (М), 11.15 —і
Народний телсуиївсрситет. (М), 
12.00 — Музична палітра. (М)'„ 
13.00 — Наша афіша. (К). 13.06
— Для дітей. «Сурмач». (К). 
14.00 — Концерт оркестру арти-> 
лерійської Академії Імені Го
ворова. (Харків). 14.30 — «На 
меридіанах України». (К)і 
15.00 — «Живі навічно». Пое
тичні рядки. (К). 15.30-э*Пра
цею звеличені», (Одеса), 15.46
— «Ми зустрічаємо гостей»,
(М). 17.20 — «Пошук» (М), 
18.00 — Новини (М). 18.15 —<
«Мнть Історії». 18.3І5—«Спогад 
про пісню». (К). 19.20 — «Мир 
Європі». Міжнародна програ
ма. (М). 19.50 — Художній
телефільм «Назад дороги не
ма» II серія. (М). 21.00 — Про«, 
грама «Час». (М). 21.30 ~> 
Святкопий вечір в Останніно, 
(М), 23.15 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. Екран 
студента-заочника. 11.00 —*
Історії! КПРС «КПРС у період 
розгортання комуністичного бу
дівництва», (К). 12.10 — Анг
лійська мова. 
’о45,- Вищя .....
«Заміна змінної в псозначеноч 
му інтегралі. Інтегрування рач 
ціональннх дробів». (К). 18.4® 
—• Мультфільм «Гордий І«М 
раблик». (К). 19.00 — «Здра-»' 
стуй, цирк». (К), 20.30 — «н£ 
добраніч, діти!». (К). 20.45 
Художній фільм «Замерзлі 
блискавки». Друга серія. (К),

Урои 22. (І<^ 
математика^

и$

-Є.

м* Кіровоград, вуп. Луначарсьиого, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45,35, 

відділу військово-патріотичного виховання і спср- 
гу _ 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 01107. Індекс 61197.

Друкарня ім. Г. М, Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, пул. Глінкн, 2.
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