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НА КРУГОВІЙ ОРБІТІ
Триває поліг автоматичної станції «Луна-20».
18 лютого при підльоті до Місяця було проведено 

гальмування станції, в результаті якого вона пере
йшла на колову селеноцентричну орбіту з такими 
параметрами:

— висота над поверхнею Місяця — 100 кілометрів;
— нахилення до площини місячного екватора — 

65 градусів;
— період обертання навколо Місяця — 1 година 

G8 хвилин.
За даними телеметричної інформації, всі бортові 

системи станції функціонують нормально.

XVII обласна комсомольська конференція
19 лютого в Кіровограді, в приміщенні обласної філармонії відбу- 
об^асна комсомольська конференція. Із звітною доповіддю на коіі- 

ДАМАКАВИСТУПНВ ПЄ₽ШНЙ секРетаР обкому ЛКСМ України М. Г. ГАИ-

Конференція заслухала звіт ревізійної комісії обкому комсомолу.
В обговоренні доповіді взяли участь перший секретар Кіровоград

ського міськкому комсомолу Ю. РУДНЄВ, перший секретар Новомир- 
городського райкому комсомолу А. ТАМАШОВ, прохідник шахти «Світ- 
лопільська» комбінату «Олександріявугілля» Л. БУЦЕНКО, пропаган
дист гуртка «Основи соціалістичної економіки» колгоспу «Искра» Гай- 
воронського району І. МАЛИЧЕНКО, бригадир комсомольсько-молодіж
ної тракторної бригади колгоспу імені Ульянова Ульяновського району 
А. ХАРКАВИИ. 1 ’’

В роботі конференції, взяли участь члени бюро, секретарі Кірово
градського обкому КП України.

На конференції виступили з промовами другий секретар обкому КП 
України Д. П. МАКСИМЕНКО, заступник завідуючого відділом 
сільської молоді ЦК ВЛКСМ Є. Г. ЛИСЕНКО, кандидат в члени бюро 
ЦК ЛКСМУ, завідуючий відділом комсомольських організацій ЦК 
ЛКСМУ Б. М. ГОЛОСНИЙ.

ж Обласна комсомольська конференція обрала новий склад обкому 
ЛКСМУ, ревізійної комісії, обласного штабу «Комсомольського прожек
тора» та обласної ради Всесоюзної піонерської організації імені Леніна.

Пленум обкому ЛКСМ України
Відбуся перший пленум новообраного 

обкому ЛКСМУ, яким розглянув органі
заційні питання.

Пленум обрав бюро обкому ЛКСМ 
України в складі т. т. В. С. БОРИСОВА,
A. І. ВАСИЛЕНКО, М. Г. ГАЙДАМАКИ, 
М. П. ГРОМОВОГО, В. А. ЖУЧЕНКА,
B. П. КРИШЕВИЧА, В. І. М'ЯСНЯНКІНА, 
В. А. ПЕРЕХОЖУК, В. О. ПОГРІБНОЮ, 
Ю. С. РУДНЄВА, Б. С. ЯСИНОВСЬКОГО.

Першим секретарем Кіровоградського 
обкому ЛКСМУ обрано М. Г. ГАЙДАМА
КУ, другим — М. П. ГРОМОВОГО. Сек
ретарями обкому комсомолу обрано 
В. П. КРИШЕВИЧА та А. І. ВАСИЛЕНКО.

Завідуючим відділом комсомоль
ських організацій обкому ЛКСМУ за
тверджено Б. С. ЯСИНОВСЬКОГО, заві
дуючим відділом пропаганди і культур
но-масової роботи — В. Д. МІШУРУ, за
відуючим відділом студентської, шкільної 
молоді і піонерів — І. М. ШАПОВА-

ЛЕНКА, завідуючою загальним відді
лом — В. Д. МОРОЗ, завідуючим фінан
сово-господарським відділом — А. М. 
ГРИЦЕНКА, завідуючим відділом спор
тивної та оборонно-масової роботи — 
О. К. КАС’ЯНЕНКА.

Пленум затвердив редактором облас
ної комсомольської газети «Молодий 
комунар» В. О. ПОГРІБНОГО.

Затверджено також обласний штаб 
«Комсомольського прожектора» (на
чальник -- другий секретар обкому 
ЛКСМУ М. П. ГРОМОВИЙ) та обласну 
раду Всесоюзної піонерської організації 
імені В. і. Леніна (голова — секретар 
обному ЛКСМУ А. І. ВАСИЛЕНКО).
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Відбулося засідання ревізійної комісії 
Кіровоградської обласної комсомоль
ської організації. Головою комісії обра
но А. С. ТАМАШОВА — першого секре
таря Новомиргородського РК ЛКСМУ.

ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ ЛКСМУ, 
обраний XVII комсомольською конференцією

ЧЛЕНИ ОБКОМУ:
Агеев С. М. 
Александрова О. П. 
Артеніна О. І. 
Басенко Т.\Г.
Батрак В. В*. 
Бєлінський В. В. 
Бондаренко В. І. 
Борисов В. С. 
Брсвченно Г. І. 
Бурик Н. О. 
Буценко Л. С. 
Василашко В. І. 
Василенко А. І. 
Верба Л. А. 
Вихрова Л. Ю. 
Волчков І. М. 
Гайдамака М. Г. 
Гейко А. П. 
Глущенко В. І. 
Грабовий М. О. 
Григорчук С. М. 
Гриценка А. М. 
Громовий М. П. 
Груша А. Ф.

Гуріна О. В. 
Джура О. Л. 
Дикий В. В. 
Дронова В. І. 
Жученко В. А. 
Зарічанська Л. Т. 
Кас’яненко О. К. 
Книш І. І. 
Кобильчак М. М. 
Компанієць Н. Г. 
Кондратенко М. Т. 
Корж М. Г. 
Коротченко А. І. 
Кривоконь Б. І. 
Кривошея В. Н. 
Кришевич В. П. 
Кузь Н. М. 
Лапко М. В. 
Лементарьова К. П. 
Лунгол В. І. 
Максименко Н. С. 
Марченко О. М. 
Мещеряков С. Г. 
Мимрук Л. К. 
Мішура В. Д.

Мороз В. Д. 
Морозова Л. Р. 
Моторний В. І. 
Мяло Є. О. 
М’яснянкін В. І. 
Наконечний Л. М. 
Недогода В. К. 
Недопас В. Т. 
Непокрита О. М. 
Нсвіцький А. О. 
Олефіренко М. М. 
Пащенко Т. І. 
Перехожук В. А. 
Петраков В. В. 
Підгорний В. М. 
Погрібний В. О. 
Поколение М. В. 
Половий П. В. 
Пономаренко К. Ф. 
Путря Л. А. 
Рева М. І.
Редько М. Г. 
Рожкован О. Р. 
Руднєв Ю. С. 
Русанова С. І.

Рюмша С, А. 
Сагйга А .А. 
Сидяк В. П. 
Симоненко С. I. 
С1корський О. К. 
Скалозубов В. Г. 
Скляничеико М. К. 
Скороваров О. М. 
Слободенко !. Л. 
Сп1вак О. К. 
Сухомлин М. О. 
Тараненко В. I. 
Тимофеев М. М. 
Труш В. В.
Федай А. М. 
Федоровська В. Е. 
Харкавий А. С. 
Шаповал Д. М. 
Шаповаленко I. М. 
Шевченко С. С. 
Шевчук В. П. 
Штука М. 1. 
Якушечк1н В. В. 
Янишевський В. М. 
Ясиновський Б. С. 

Кандидата 
обкому 
Агафонов М. I. 
Антонюк Л. Ф. 
Боженко Р. М. 
Капагашева С. М. 
Карабенюк М. В. 
Коваленко Л. А. 
Колкник О. !. 
Костенко I. Д. 
Лузажвський В. М. 
Неруш Л. М.

Ревізійна комісія
ОБРАНА XVII КОМСОМОЛЬСЬКОЮ 
КОНФЕРЕНЦІЄЮ

Гудзь О. Г. 
Гуртовий А. В. 
Гусляков М. П. 
Данилов І. М. 
Дануца А. М. 
Донець О. О. 
Дубограй В. Л. 
Ілатенно Н. В. 
Картава Н. П.

в члени

Петренко В. П. 
Пилипенко Л. М. 
Стасюк Л. П. 
Стоянов А. М. 
Супим Н. А. 
Ткаченко В. П. 
Флягін М .Т. 
Чорнозуб Л. С. 
Шумейко Г. I.

Легкошерст В. А. 
Павленко Л. Г. 
Паливода М. А. 
Повітчаніна В. Г. 
Сугоняєва Н. П. 
Тамашов А. С. 
Чарторійська Н. О. 
Шпак Ю. О.

ВАНГАРДІ МОЛОДІ
З доповіді першого

_  Звітний період, — говорить допові
дач м. Г. ГАЙДАМАКА, — був насичений 
багатьма історичними подіями в житті 
нашої партії, всього радянського наро
ду _ підготовка і урочисте відзначення 
100-літнього ювілею Володимира Ілліча 
Леніна, XXIV з'їзд КГІРС і XXIV з'їзд 
Компартії України, початок нової, дев я- 
тої п'ятирічки і інші визначні події.

Саме ці події, рішення партійних з їз- 
дів, що стали чіткою програмою в ді
яльності всієї нашої партії, радянського 
народу, багатомільйонних рядів Ленін
ського комсомолу, не могли не позначи
тися на діяльності всіх ланок комсомолу, 
починаючи від комсомольської групи.

Справі піднесення громадської і тру
дової активності комсомольців ї молоді, ч 
поліпшення всієї діяльності комсомоль
ських організацій сприяло проведення 
Ленінського заліку, який в період підго
товки до ЮО-річчя з дня народження 
В, І. Леніна набув всесоюзного характе
ру і нині продовжується під закликом 
«Рішення XXIV з'їзду КПРС — в життя!»

Говорячи про завершення восьмої п’я
тирічки, ми сьогодні з радістю, справж
ньою людською гордістю говоримо про 
своїх ровесників, які самовідданою пра
цею вписали нові сторінки до трудового 
літопису комсомольської слави,

(Закінчення на 2-й стор.).

секретаря обкому ЛКСМУ тов. М. Г. ГАЙДАМАКИ

В залі філармонії — делегати XVII обласної комсомольської конференції. Фоте В. КОВПАКА,

" "■ .......................................... ..... ....
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ИТИ В АВАНГАРДІ МОЛОДІ
(Продовження, Поч. на 1-м стор.)

Близько 1000 молодим виробнични- 
и®0™™? машинобудівникам І 

піГ^21Кам’ . меХ£!.н,заторам, тваринникам, 
людям освітньої, Ідеологічної ниви вру
чено високі урядові нагороди; орден Тру
дового Червоного Прапора прикріплено 
на груди бригадира транторної комсо
мольсько-молодіжної бригади з нолгоспу 
«Зоря комунізму» Новоархангельського 
району Василя Юхименка, доярки кол
госпу «10-річчя Жовтня» Маловисків- 
ського району Ніни Талалаєвої, орден 
«Знак Пошани» вручено елентрообмот- 
пь,1!- ®н®рг°ДрхУ заводу «Червона зірка» Лідії Зубновіи і трактористові колгоспу 
«Комінтерн» Бобринецького району Ан
дрієві Цуркану, бригадиру комсомоль-
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до з’їзду», молоді бійці ідеологічного 
фронту міста Олександрії, Добровеличнів- 
ського, Новомиргородсьного та ряду ін
ших районів, активно несли в комсо
мольські маси слово партії про величні 
плани дев’ятої п’ятирічки, ідейні засади 
партійних з’їздів.

Однак нам треба ще багато зробити 
для того, щоб пропаганда і дальше ви
вчення партійних документів мали як
найбільшу практичну віддачу в ідей
ному загартуванні, в підвищенні гро
мадської і трудової активності юнаків та 
дівчат.

В окремих комсомольських організа
ціях рівень марксистсько-ленінського 
навчання не відповідає вимогам життя. 
Особливо це стосується комсомольських 
організацій Бобринецького, Устинівсько- 
го, Долинського та деяких інших райо
нів, міста Кіровограда, будови Побузь- 
кого феронікелевого заводу.

Так, комсомольська організація Петрів- 
ського районного відділення зв’язну на
лічує 15 чоловік. За твердженням райко
му комсомолу о цій організації в полі
тичному гуртку навчається 10 номса- 1 
мольців. У списку ж пропагандиста зна
ходиться шість прізвищ. А в дійсності з 
тих шести три члени Спілки служать с 
армії. Отже, залишаються дійсних три 
слухачі. Та й цих товаришів не густо 
збирають, бо вони, мовляв, часто у від
рядженнях. Тож дозвольте спитзти, яка 
«ефективність» політичного навчання в 
цьому випадну?

Сьогодні значно зросла роль такої 
ефективної форми ідеологічної роботи, 
як проведення Ленінського заліку «Ві
шення XXIV з’їзду КПРС — в життя!»

Що ж нам дав Ленінський залік і які 
питання ще треба вирішити?

Якщо говорити про підвищення тру
дової активності комсомольців і молоді, 
яку передбачає проведення Ленінського 
заліку, то тут, як вже говорилося, ми 
маємо справді відрадні результати.

Сотні і тисячі юнаків і дівчат вливаю
ться в широкий рух за дострокове вико
нання завдань дев’ятої п'ятирічки. Вико
нуючи особисті комплексні плани, біль- 

. ше 60 тисяч комсомольців і молоді під
вищують свій загально-освітній і політич
ний рівень.

Комітети комсомолу і це слід сказа
ти, в першу чергу, про комітети комсо
молу Петрівського, Новгородківського, 
Новоукраїнського, Кіровоградського ра
йонів недостатньо попрацювали при 
складанні особистих комплексних пла
нів, в результаті чого вони і досі хибу
ють одноманітністю, поверховістю, відір
ваністю від життя, завдань виробничих 
колективів і комсомольських організацій, 
ще низька роль громадсько-політичних 
комісій по наданню допомоги і керів
ництву заліком.

кожна його ланка становить міцний, боє
здатний, згуртований єдиною метою ко
лектив.

Нині в складі обласної комсомольської 
організації налічується 2037 первинних 
організацій —- тобто на 87 організацій 
більша порівняно з минулим звітно-ви
борним періодом.

Кількість бригадних, аідділкових, це
хових та інших комсомольських органі
зацій з правами первинних зросла на 
536, а груп — на 310.

- г.,............  Завдяки збільшенню низових структур-
тивів. Вони займають вичікувальну пози- них ланок комсомолу стало можливим 

поліпшувати індивідуальну роботу з чле
нами Спілки, доходити ДО КОЖНОГО КОМ
СОМОЛЬЦЯ, глибше вникати у їх життя й 
потреби.

За звітний період до лав ВЛКСМ при
йнято понад 38 тисяч чоловік. Станом на 
1 січня 1972 року з складі обласної ком
сомольської організації нараховувалось 
111 тисяч 379 комсомольців.

Під час звітно-виборної кампанії, що 
нещодавно завершилась в області, до 
керівництва комсомольськими осеред
ками прийшли здібні, політично загарто
вані люди, які мають досвід роботи з 
молоддю, вміють згуртувати і позести її 
за собою.

Роль ватажка в діяльності всієї комсо
мольської організації важко переоціни
ти. Від нього, його здібностей, його ви
могливості зрештою залежить весь рі
вень роботи організації.

Первинну комсомольську організацію 
колгоспу «Україна» Гайзоронського ра
йону п'ятий рік очолює молодий кому
ніст Лариса Мельник. Саме її ініціатив
ність, аміння зосередити зусилля комсо
мольського комітету на вирішенні вузло
вих питань життя і праці молодих тру
дівників села і позначаються на загаль
ному рівні організаторської роботи 
цього первинного осередку.

Більшість з 60 членів Спілки цієї орга
нізації працює безпосередньо у сфері 
матеріального виробництва. Але поряд 
з цим, якого б заходу не стосувалося — 
вечір трьох поколінь, чи підготовка до 
чергового заняття політгуртка, чи збо
рів — тут кожен має своє доручення.

Для більшості міськкомів і райкомів 
ЛКСМУ характерні предметність, опера
тивність, конкретність в роботі з низови
ми ланками комсомолу. Проте цього аж 
ніяк не можна сказати про стиль роботи 
Новоукраїнського, Новгородківського І, 
особливо, Долинського райкомів.

Ось уже чотири роки підряд Долин- 
ський районний комітет комсомолу кри
тикує первинні комсомольські організа
ції колгоспів їм. Фрунзе та «40-річчя 
Жовтня».

Але критика ця не відзначається ні 
глибиною, ні результативністю, зводи
ться до констатації фанту: мовляа, ро
бота занедбана, не регулярно проводя
ться збори, но своєчасно сплачуються 
членські внески і такс інше.

— Окремо треба зупинитися, — гово
рить т. Гайдамака, — на рості рядів на
ших комсомольських лав. Залучення в 
комсомольську сім’ю кращих представ
ників нашої молоді — це одне з найвід
повідальніших завдань комсомолу.

Саме так розуміють значення прийому 
в комсомол Знам'янський міськком, Но- 
вомиргородський, Голованівський, Доб- 
ровеличківський та Гайворонський рай
коми ЛКСМУ, де використовують 
різноманітніші форми роботи з неспіп- 
ковою молоддю, влаштовують урочисті 
прийоми в комсомол, які дають значний 
духовний заряд для тих, хто одержує 
комсомольський квиток.

Але не рідкість, коли прийом до лаз 
ВЛКСМ, вручення квитків у райкомах і 
міськкомах проходить сіро, буденно, 
день вступу до комсомолу не стає для 
юнаків і дівчат пам'ятним днем життя, 
святом.

Чи не є саме це однією з причин то
го, що в таких організаціях як автопід- 
приємство № 1.1 м. Кіровограда, заводу 
залізобетонних конструкцій «Сільелек- 
тро» м. Світловодська, колгоспу «Побе
да» та імоні ХХ-го з'їзду КПРС Кірово
градського району протягом десяти мі
сяців не прийнято до комсомолу жод
ного юнака чи дівчину.

У Постанові ЦК КПРС «Про 50-річчя 
ВЛКСМ і заадання комуністичного вихо
вання молоді», яка стала наріжним каме
нем в діяльності комсомолу по кому
ністичному вихованню комсомольців і 
молоді, підкреслюється, що тільки люди 
високої ідейної переконаності можуть , з 
честю розв'язувати завдання, висунуті 
історією перед соціалістичним ладом.

Більшість комітетів комсомолу усвідо
мила ту обстановку, що пропаганда І 
вивчення матеріалів партійних з'їздів — 
не короткострокова кампанія, а творча, 
невтомна робота протягом тривалого 
періоду.

Розпочавши лекційну пропаганду а 
цьому питанні з циклу лекцій «Від з’їзду

сько-молодіжних колективів, як трактор
ні бригади Василя Моторного і Василя 
Юхименка з колгоспу «Зоря комунізму», 
тут не дбають про узагальнення і поши
рення передового досвіду.

Практика показує, що окремі міські і 
районні комітети комсомолу роботу по 
створенню молодіжних колективів замі
нили безпідставними пошуками різних 
так званих «об'єктивних» причин — мов
ляв, у нас молоді мало, характер вироб
ництва розпорошує молодих трудівни
ків,. а тому й немає молодіжних колек-

0 урочистому мовчанні стоять делегати конференції біля пам’ятника 
І. Леніну, до підніжжя якого зони понлали жизі квіти.
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сько-молодіжної бригади штукатурів 
тресту «КІровоградпромбуд» Галині Куче- 
ренко | завідуючому свинофермою кол
госпу Імені Урнцьного Компаніївського 
району Петру Бершадсьному.

А кращі з кращих і серед них — лан
кова нолгоспу імені Горьного Ульянов
ського району Надія Даніш, доярка з 
колгоспу «Пекінським шляхом» Олек
сандрійського району Любов Фатооенко 
удостоєні найвищої нагороди Батьківщи
ни — ордена Леніна.

Значне піднесення громадської і тру
дової активності юнаків і дівчат у наших 
кипучих трудових буднях передбачає 
бойове соціалістичне змагання, що є 
незмінною школою трудового дерзання, 
творчої ініціативи, передового досвіду. 
$ цьому питанні для комсомолу стала 
зеликим путівником Постанова Цен
трального Комітету КПРС «Про дальше 
поліпшення організації соціалістичного 
змагання», яка на основі рішень XXIV 
з'їзду партії дає чіткий напрямок здій
снення цілого комплексу заходів щодо 
ведення результативного, дієвого, справ
ді бойового соціалістичного змагання.

В цій справі, підкреслюється в допові
ді, головна роль належить комсомоль
сько-молодіжним колективам.

Робота з комсомольсько-молодіжними 
була і залишається одним з головних на
прямків у роботі обласної комсомоль
ської організації. І це не випадково. 
Спостереження за діяльністю таких ко
лективів показують, що в них створює
ться найбільш сприятливий мікроклімат 
для виховання молодих трудівників.

Нині з області працює 576 комсомоль
сько- молодіжних колективів. Школу тру
дового виховання тут проходять понад 
10 тисяч юнаків і дівчат..

Заслужену трудову славу на заводі 
«Червона зірна» здобула комсомольсько- 
молодіжна бригада автоматників метиз- 
ного цеху (бригадир Олександр Завіна). 
Цей працьовитий колектив щомісяця 
майже вдвічі перевиконує виробничі 
завдання і сьогодні трудиться в раху- 
нон. серпня нинішнього року. Всі члени 
бригади — це висококваліфіковані робіт
ники, яні володіють кількома суміжними 
професіями, кожен з Них може одночас
но працювати на 4 — 5 верстатах.

Бригада — Ініціатор багатьох патріо
тичних починань, з честю носить звання 
колективу комуністичної праці 
XXIV. з’їзду КПРС, зобов'язалася 
ти п'ятирічне завдання за три з 
ною рони.

Резерви цього нолективу — це 
висока свідомість І дисципліна.

І яку б господарську галузь 
брали, успіх молодих виробничників 
наявний там, де створені і змагаються в 
праці і творчості комсомольсько-моло
діжні. , ,

Проте в роботі по створенню І підне
сенню їх ролі У справі трудового вихо
вання молоді у нас ше чимало істотних 
недоліків.

Недостатню увагу цим питанням нада
ють комсомольські організації Ново- 
українського, Знам’янського, Петрів- 
ського, Олександрійського та деяких^ ін
ших районів. Чим інакше, як не байду
жістю до цього питання комсомоль
ських працівників Новоархангельського 
райкому пояснити той факт, що, маючи 
такі чудові зразки діяльності комсомолі»"

та ім’я 
□икона* 
полови-
знання,

МИ НЄ

цію, чекають поки молодіжні колективи 
складуться самі по собі 1 їх залишиться 
лише «благословити» —- затвердити на 
бюро. Саме цим можна пояснити той 
факт, що в колгоспах Світловодського і 
Кіровоградського районів немає жодного 
комсомольсько-молодіжного колективу.

— Все більшої популярності, — гово
рить далі доповідач, — набувають у нас 
ноннурси професійної майстерності. То
рік обном організував змагання на кра
щого орача, майстра машинного доїння 
корів, токаря, перукаря. Ми з гордістю 
називаємо імена переможців — майстра 
машинного доїння корів з Кіровоград
ського району Галини Поздняк, токаря з 
Кіровограда Василя Гриня, Алла Кривен
ко з Вільшанського району здобула пер
ше місце серед жінок-механізаторів 
України і представляла республіку на 
всесоюзних змаганнях.

Проте в організації нонкурсїв на кра
щого по професії у нас не все гаразд. 
Комітети комсомолу не враховують тієї 
обставини, що головне завдання конкур
су — озброїти молодь передовими мето
дами праці, новою технологією, кращим 
досвідом, а тому слабо готують робітни
ків до цих професійних поєдинків.

У проведенні ноннурсіо немає ще чіткої 
системи, регулярності, що позначається 
на їх рівні і результатах. А в Петрів- 
сьному, Устинівсьиому, Долинському I 
Олександрівському районах конкурси 
взагалі не проводяться.

Завдання дев’ятої п’ятирічки, як під
креслювалося в рішеннях XXIV з’їзду 
КПРС, настільки грандіозні, що ' вико
нання їх вимагає не тільки трудового 
ентузіазму, а й великих знань, значного 
досвіду. З цього боку для нас вірним 
керівництвом до дії є ” 
КПРС «Про поліпшення 
навчання».

Питання економічного 
ють незмінно стояти на порядку денно
му роботи комсомольських організацій 
промислових підприємств, колгоспів і 
радгоспів.

Доповідач підкреслює значення діяль
ності загонів «Комсомольського прожек
тора» в справі дійового контролю за 
виконанням рішень комсомольських ко
мітетів. «Прожектористи» комсомоль
ських організацій міста Кіровограда, Гай- 
воронського, Добровеличківського, Ком- 
паніївського районів розуміють, що зав
дання комсомольського контролю не 
в тому, щоб визнати недолік в цеху чи 
на колгоспному полі і розвінчати його а 
черговому сатиричному листку, а в то
му, щоб розвивати у юнаків і дівчат гро
мадську активність, виховувати принци
повість, непримиренність . до недоліків, 

" ------■ за
до 
ви-

Постанова ЦК 
економічного

всеобучу ма-

почуття особистої відповідальності 
справи колективу, залучати молодь 
виявлення і використання резервів 
робництва.

Не періодичні наскоки, а систематик» 
• ний, дійовий контроль — ОСЬ ДО ЧОГО 

мають прагнути наші «прожектористи», 
Саме такий нонтроль допоміг молодим 
виробничникам Знам'янського локомо
тивного депо закінчити річний виробни
чий план до 20 грудня, а на сьогодні з 
початку року'провести 40 великовагових 
поїздів понад план.
Г^ОМСОМОЛ здійснює свої важливі й 

почесні завдання вихователя молоді 
лише тоді, підкреслює доповідач, коли

най-

(Закінчення на 3-й стор.)

оглядають енспо» 
дуниіїУі<іг,лпл-2?0” зразшв готової про* %кЧа»/,ровогРаДсьного заводу «Червона
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ИТИ В АВАНГАРДІ МОЛОДІ
(Закінчення),

— Від старших поколінь, — говорить 
т. Гайдамака, — ми отримали в спадщи- 
ну могутню і прекрасну Батьківщину — 
Союз Радянських Соціалістичних Рес
публік, що вступає в своє 50-річчя,

Для нас, хто живе на Україні, де ко- 
жен сьомий житель не повернувся з 
фронтів Великої Вітчизняної війни, осо« 
бливо зрозумілий біль народів В'єтнаму, 
Лаосу і Камбоджі, котрі піддаються вар-, 
варській агресії з боку США та їх союз-* 
ників.

Ми будемо і надалі розширювати 
рамки нашої участі у всесвітній кампа-* 
нії «Юність викриває імперіалізм». 
Трудові вахти і суботники, більше 300 
тисяч відпрацьованих годин у фонд 
солідарності, маніфестації, мітинги і 
збори протесту, тисячі кілограмів лі« 
карських рослин для дитячої лікарні а 
Ханої — це сьогодні наша участь в 
кампанії, наш комсомольський внесок в 
боротьбу проти агресивних замахів ім* 
періалізму.

ПАМ’ЯТІ народу назавжди лишиться 
безсмертний подвиг ЛенінськогО 

комсомолу. Комсомол Кіровоградщини 
— один з вірних його загонів, багатий 
зразками самовідданості і самопочуття 
в ім’я нашої Батьківщини. Ваня Дем« 
ченко — в роки громадянської війни, 
молода підпільниця Олена Бур’янова і 
юні партизани Федя Шепель і Яша 
Матвієнко, червонофлотець Олексій Ка
люжний, Архип Маніта, що повторив 
подвиг Олександра Матросова — в 
роки Великої Вітчизняної війни — хіба 
не образи цих наших земляків кличуть 
молоде покоління до вірного служіння 
Батьківщині.

Нещодавно стали відомими нові фак
ти злодіяння фашистів та їх помічникіа- 
зрадників українського народу на те
риторії Голованівського району. Але ці 
факти виявили також і нозих юних ге-

Пр ЕМА праці, особистої участі молоді у 
А виконанні накреслень нової п'яти
річки стала магістральною темою кон
ференції. Так чи інакше її торкнувся ко
жен делегат, і вона була обговорена все
бічно. Допомогти кожному юнакові й 
дівчині визначити своє місце в строю 
трудящих, домогтися максимальної від
дачі застосованих знань, енергії, май
стерності — ось чим в першу чергу нині 
заклопотані комітети комсомолу об
ласті, стверджують делегати — перший 
секретар Кіровоградського міськкому 
комсомолу Юрій РУДНЄВ, прохідник 
Олександрійської шахти «Світлопіль- 
ська» Леонід БУЦЕНКО, бригадир комсо
мольсько-молодіжної тракторної брига
ди колгоспу імені Ульянсеа Ульянов
ського району Анатолій ХАРХАВИЙ, 
арматурник головного заводу свігловод- 
ського виробничого об'єднання «Дніпро- 
є-нергобудіндустрія» Володимир ІСАЄН- 
КО, перший секретар Ноеомиргород- 
ського райкому комсомолу Анатолій 
ТАМАШОВ, секретар комітету комсомо
лу заводу «Червона зірка» Микола 
СКЛЯНИЧЕНКО.

Комсомолія розв'язує складні питан
ня організації соціалістичного змагання, 
підвищення продуктивності праці, при
скорення науково-технічного прогресу, 
підвищення професійної кваліфікації ро
бітників і колгоспників, політичної освіти 
юнаків та дівчат.

Незаперечну роль в піднесенні трудо
вої активності молоді відіграв Ленін
ський залік «Рішення XXIV з’їзду КПРС 
— □ життя!». Складаючи залік, молоді 

роїв, які мужньо загинули у фашист
ських тортурах. Про них полине слово. 
Ці люди достойні повістей І романів.

8 мирні дні ми читаємо рядки з Ука
зу Президії Верховної Ради Союзу 
PCP: «...нагородити рядового Сте
фанова орденом Червоної Зірки (по
смертно)». Військовослужбовець Дмитро 
Стефанов, уродженець Маловисківською 
району, минулого року ціною власного 

Уважно слухають юнаки та дісчата звітну доповідь, з якою виступив на 
конференції перший секретар обкому ЛНСМУ М, Г. Гайдамака.

Фото В. КОВПАКА.

життя врятував своїх товаришів і бойо« 
□у техніку. Це гордість комсомольців. 
На таких прикладах виховується наша 
молодь. І думається, настав час в м. Кі
ровограді, нашому обласному центрі, 
спорудити пам’ятник героям-комсо- 
мольцям. Він буде яскравим символом 
відданості молодих поколінь партії' і 
радянському народові. Його споруд
ження повинно стати справою всіх 
юнаків і дівчат Кіровоградщини.

Далі доповідач зупиняється на завдан
нях комітетів комсомолу, первинних ком
сомольських організацій в організації 

В труді приходить
виробничники застосовують особисті 
комплексні плани «Вчитися комунізму», 
передбачаючи конкретні рубежі, яких 
мають досягти в дев’ятій п'ятирічці. По
над чотири з половиною тисячі юнаків і 
дівчат Кіровограда працює під девізом 
«Сьогодні — рубіж новатора, завтра — 
комсомольська норма», набув масовості 
рух за дострокове виконання завдань 
п’ятирічки в промисловості і сільському 
господарстві. Ініціаторами патріотичного 
почину трудівників села виступили улья- 
новці.

Передова лінія праці — ось наше міс
це, сказали молоді шахтарі Олександрії. 
Зовсім недавно, напередодні конферен
ції, молодіжним колективом прохідників 
встановлений рекорд комбінату «Опек- 
сандріявугілля».

Ефективно спрямовують зусилля моло
дих вироб.чичників-новаторів на роз
робку І впровадження пропозицій, що 
мають метою підвищення продуктивнос
ті праці, поліпшення якості продукції, 
удосконалення технологічних процесів, 
поліпшення організації та умов праці, 
комсомольські комітети Світловодсьного 
виробничого об'єднання «Дніпроенерго- 
буд індустрія».

У найкращому світлі, захоплююче про
пагують робітничі професії різноманітні 
конкурси професійної майстерності, по
свячення молоді у робітничий клас та 
інші заходи масового характеру. По
вчальний досвід їх організації надбано 

дозвілля комсомольців і молоді: що є пер. 
шим виховним джерелом у питанні роз
витку фізкультури і спорту, художньої 
самодіяльності молодої зміни.

Нині на місцях проходить обласний 
фестиваль самодіялзного мистецтва, 
присвячений 50-річчю створення СРСР. 
Необхідно, щоб зін вилився в яскраве 
торжество ленінських ідей непохитної 
дружби радянських народів-братів, 
виявив небувалий розквіт духовної си«‘ 

ли і таланту наших трудівників, нашої 
молоді. І а масовості фестивалю, і з 
молодечому запалі тисяч аматоріз ва
гоме слово має сказати комсомол об
ласті.

В світлі рішень XXIV з'їзду КПРС, 
підкреслюється в доповіді, зеликі зав
дання постають нині перед шкільним 
комсомолом по вихованню підростаю
чого. покоління.

Сьогодні з школах області навчаєть
ся близько 40 тисяч комсомольців і по
над 95 тисяч піонерів. Навчатись відпо
відально, свідомо —■ ці якості прагну

комсомольцями заводу «Червона зірка».
При обговоренні доповіді підкреслю

валась потреба розвивати і поглиблюва
ти наставницький рух, зміцнювати спів
дружність робітників з технічною інте
лігенцією, краще виховувати юнаків та 
дівчат на прикладах трудового героїзму, 
які дають нам прославлені Герої Соціа
лістичної Праці І. О. Шиш, О. В. Гіталоа, 
В. І. Моторний, робітники, колгоспники, 
представники інтелігенції, відзначені 
високими урядовими нагородами.

Делегат М. СКЛЯНИЧЕНКО запропону
вав створити з Кіровограді о сквері Ле
нінського комсомолу галерею людей, 
котрі, вихозані Ленінською Спілкою Мо
лоді, стали гордістю і честю Кірозоград- 
щини.

Однак комітети комсомолу, адміністра
тивні органи не завжди принципові з 
оцінці негативних явищ. Щоб не виноси
ти сміття з хати, подекуди ще намагаю
ться прихозати фанти прогульництва, 
пияцтва, хуліганства, тихцем збуваю
ться небажаних людей, аби не братися за 
їх виховання. Брак вимогливості, почут
тя особистої відповідальності комсомоль
ських працівників за загальне станови
ще в організації часом призводять до 
явних відступів від норм комсомоль» 
ського життя. Як відомо, закінчився ДРУ
ГИМ етап Ленінського заліку, проте досі 
жодне із 150 членів ВЛКСМ первинної 
організації будуправління № 2 тресту 
«Кіровоградпромбуд» но включився а 
складання затну. Кіровоградський мі
ськком комсомолу поки що не знайшов 

ли ВИХОваТИ бІЛЬШІСТз комсомольських 
організацій і піонерських дружин, прий
маючи участь у всесоюзному марші 
піонерських загонів «Завжди напогото
ві!», республіканському огляді класних 
комсомольських організацій «Партії на 
вірність присягаємо» та експедиції «8 
країну знань».

Разом з педагогічними колективами,, 
організаторами добрих справ стали 
комсомольські організації і піонерські 
дружини міста Кіровограда, Новгород- 
ківського, Гайворонського районів. Ці
леспрямованою і змістовною роботою 
по участі комсомольських організацій 
в республіканському огляді «Партії на 
вірність присягаємо» відзначається 
Олександрійська міська комсомольська 
організація.

Міський комітет комсомолу постійно 
глибоко аналізує роботу шкільних осе
редків, заслуховує на бюро, вивчає, уза
гальнює і поширює досвід роботи кра
щих. Питання яності знань комсомоль
ців, їх участь в громадсько-політичній І 
трудовій діяльності стають предметом 
серйозної і відвертої розмови на комсо
мольських зборах І засіданнях комітетів 
комсомолу.

Доповідач спиняється на ролі вироб
ничих бригад шкіл у виконанні завдань 
професійної орієнтації, шефству ком
сомолу над піонерією області, ставити 
завдання комітетами комсомолу вищих 
учбових та середніх закладів у справі 
комуністичного виховання майбутніх 
спеціалістів.

Значне місце в доповіді відводиться 
завданням комсомольських організацій 
вузів та середніх спеціальних навчальних 
закладів.

На закінчення доповідач підкреслює, 
що ентузіазм і творчий пошук комсо
мольців і молоді дає тверду підставу 
запевнити рідну партію, що комсомол 
орденоносної Кіровоградщини будо 
одним з бойових загонів у всесоюзно
му поході за виконання рішень XXIV 
з’їзду КПРС,

зрілість
ефективних засобів опливу на комітет 
цієї організації.

Осередками справжнього трудового 
виховання працюючої молоді стали ком- 
сомольсько-молодіжні колективи. Деле
гати докладно розповідали про їхні до
сягнення, називали імена кращих ви
робничників, які зайняли місця на пра
вому фланзі трудового фронту.

Однак в діяльності комсомольсько-мо
лодіжних колективів Існують питання 
проблематичного плану, такі, що потре
бують негайного вирішення. Делегат 
А. ХАРКАВИЙ спостеріг «старіння» моло
діжних колективів, зазначив, що □ час
тині їх стає все менше й менше членів 
ВЛКСМ. Недостатня профорієнтаційна 
робота серед школярів, епізодичний ха
рактер навчання керівників комсомоль
сько-молодіжних нолентивів створюють 
труднощі у забезпеченні новими кадрами 
сільсьного господарства. Особливий брак 
кадрів, зокрема в Новомиргородсьному 
районі, відчувають тваринницькі ферми.

Делегати порушили питання про ство
рення при обласному комітетові комсо
молу ради комсомольсько-молодіжних 
колективів. Вона б оперативно змогла 
вивчати проблеми і рекомендувати шля
хи їх розв'язання.

В ході обговорення доповіді делега
ти конференції висловили критичні зау
важення на адресу редакції газети «Мо
лодий комунар». Зокрема, Л. БУЦЕНКО 
зазначив, що газета недостатньо пропа
гує шахтарські професії і взагалі мало 
звертається до шахтарських тем.

КРОКИ ІДЕЙНОГО ГАРТУ
Прогрес суспільства великою мірою 

залежить від системи знань, якими воно 
володіє. Цю характерну прикмету ни
нішнього етапу науково-технічної рево
люції всебічно враховує Комуністична 
партія, накреслюючи шляхи розвитку 
нашого соціалістичного суспільства.

Ця думка 'була провідною у виступі 
пропагандиста гуртка «Основи соціаліс
тичної економіки» колгоспу «Искра» 
Гайворонського району І. В. МАЛИЧЄН- 
КА. В своїй роботі, говорить він, я спи
раюся на слухача, на його здібності, жа
добу знань, творчість. Слухачі готують 
реферати, наочні посібники, користую
чись місцевими матеріалами, конкретни
ми і переконливими.

При первинній комсомольській органі
зації колгоспу «Искра» уже два роки діз 

рада комсомольсько? політосвіти. Кріїц 
комсомольських активістів, до неї вхо
дять керівники колгоспу, культпраців
ники, ветерани комсомолу.

Слухачі гуртка, як правило, зразково 
ставляться до своїх обов’язків, служать 
взірцем для всіх колгоспників, користую. 
ться їхнім довір’ям.

Темі ідейно-політичного I професійного 
виховання молоді присвятив СВІЙ виступ 
студент Кіровоградського інституту 
сільськогосподарського машинобудуван. 
ня, секретар комсомольського бюро ма« 
шинобудівного факультету Віталій БАХ- 
ТАРОВ. Комітет комсомолу Інституту 
спрямовує свою роботу так, щоб кожей 
Із студентів згодом якнайбільше віддав 
своїх знань і зусиль справі будівництва 
комунізму, щоб зміг донести до мети 
естафету, прийняту від старшого поко
ління Контроль за успішністю студен- 
Tie, допомогу їм організовують академік- 
ні ради. Важливі фуннцй виконує гро- 
мадський деканат, яким координує ді- 

нЬЬ]1!?-Ть^стуяснтсьних громадських оога* 
побуЧтоИвиФха іУЛЬТЄТІа - анаДЄмічниХ°?аД

1 стипендіальних номісій, студентських рад гуртожитків. у
Ряд енергійних заходів дали змогу п 

Цілому ПО інституту підвищити успіш
ність більш як на 3 проценти. Але зали
шається фактом і те, що минулого на
вчального року 47 студентів відчислено 
з інституту за академічну заборгованість, 
а кажучи простіше —- за неуспішність. 
Одна з причин цього э тому, що Голова- 
нівський, Ноасархангельський, Доброве- 
личківський, Компаніївський, Онуфріїв- 
ський, Петрівський райкоми комсомолу 
зовсім не займаються відбором канди
датур для навчання на підготовчих кур
сах. Як результат, на курси зараховую
ться іноді випадкові люди. Потрапивши 
до інституту, вони но а силі здолати про
граму.

Про подорож піонерської організації 
Богданівської середньої школи імені 
Леніна Знам’янського району семи мар
шрутами всесоюзного маршу, про участь _ 
учнівської комсомолі? в Ленінському 
заліку розповів директор цієї школи 
заслужений учитель УРСР, Герой Соціа
лістичної Праці І. Г. ТКАЧЕНКО.

У своєму виступі чемпіон області з па
рашутного спорту В. МДХОДА говорила, 
що спортсмен має не лише клопотатися 
особистими досягненнями, а и пропа
гувати спорт, як один із засобів гармо
нійного розвитку члена радянського су
спільства.

* « * . •

Всі,«хто взяв участь в обговоренні 
Звітно? доповіді, підкреслили, що гопов« 

завдання комсомольських організа
цій — виховувати молодь в дусі відда
ності Батьківщині, ідеям ленінізму, на
цілювати юнаків і дівчат на виконання 
накреслень XXIV з'їзду КПРС.



4 стор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ 22 лютого 1972 року

12 ОМУ дати роль солдатського сина в 
черговій виставі, режисер добре знав: 

Анатолію Сотнику. Він буй упевнений, іцо 
краще, ніж Анатолій, ніхто з цією роллю 
не справиться, і це тільки тому, що цей 
молодки актор здібний, а ще іі тому, що 
і його батько загинув на війні, що і він 
не пам’ятає батька, що і в його матері 
ще й нині зберігаються прислані з фрон
ту листи батька-со.тдата. Анатолій Сот
ник блискуче зіграв роль. Глядачі при
слали в театр на його ім'я багато листів, 
у яких дякували йому за добрі почуття, 
іцо їх пін викликає своєю натхненною 
виконавською майстерністю. Та це іі зро
зуміло. Адже йому в даному разі не тре
ба було навіть перевтілюватись: він грав 
роль самого себе, його доля, його жит
тя — це майже те, що показав драма
тург у п’єсі.

Та розповімо все по порядку.
У школі села Козиного Мису на« 

Херсонщині працювали вчителями Федір 
Григорович та Одарка Явтухівна Сотники. 
В 1938 році Федора Григоровича призва
ли в армію. В сорок першому пін по за
кінченні строку служби мав звільнитися в 
запас. Але почалась вііїна. Солдат 
Сотник став фронтовиком. До 1944 року 
нічого не знав про дружину, про сина, 
якого пам'ятав немовлям. І тільки після 
визволення Кіровоградської області 
(Федір Григорович родом а Кіровоград- 
щини) йому вдалося розшукати дружину: 
вона разом з сином Толею жила у своєму 
рідному селі Братолюбівці Долинського 
району.

Воїн був задоволений: усі живі. І по
летіли у Братолюбівку листії-трикуткн- 
ки...

Нещодавно мені довелось побувати в 
селі Вершино-Кам'янці. Новгородпівсько- 
го району, де тепер продавцем магазину 
працює Одарка Явтухівна. З її дозволу я 
прочитав ці листи. На них сліди сліз. 
Уже цожовк напір, деякі слова й літери 
розпливлися,..

7 ТРАВНЯ 1944 РОКУ

Здрастуйте, дорогі 
Вчора одержав від

Толииуі 
Велике 
прино- 
викли-

мої Дашо і 
_ ________ вас листа, 

спасибі. Сюди, на війну, листи 
сять із собою радість, тут вони 
мають піднесений настрій, допомагають 
іще сильніше бити прокляту німчуру. 
Кожен лист — це щастя, це добрий заряд 
серцю. Я часто спостерігаю, ян солдат 
читає листи. То він нахмуриться — стане 
суворим і страшним, то усміхнеться, під
моргнувши бровами, то, наче дитя, заллє
ться сміхом. Та це й зрозуміло: дуже

ЛИСТИ СОЛДАТА

«ЧЕКАЙТЕ
МЕНЕ,
РІДНІ...»

---------------------------------- * 
вже ми, фронтовики, скучили за рідними, 
за своїм нраєм, і тому навіть маленька 
вісточка стільки вливає бадьорості, ра
дості, енергії, що здається все можна 
здолати і в одну мить знищити всіх 
фашистів.

У моєму житті — все по-старому: воює
мо, просуваємось уперед. У листі про це 
описати неможливо. Якщо зостанусь жи
вим, повернусь додому — розповім.

Дорога Дашо! Прошу тебе, не шкодуй 
часу, щоб учити Толю. Вже тепер хай він 
учить азбуку, вчи ного писати. Дістань 
йому олівець, папір, буквар. Ось уже 
який у мене син! Незабаром до школи 
піде. Навіть не уявляю собі, ян він ви
глядає. Прикро, що й він не знає, не 
----- с—війна, 

. ІірГіГЛМЧ/, Щ’-' И оін ки зпи
пам’ятає мене. Але що поробиш: 
трагедія всього нашого народу.

17 ТРАВНЯ 1944 РОКУ
Далена від очей, та близька 

Батьківщина. Зараз я о Болгарії, 
рюємо звідси фашистів. Життя все те ж, 
фронтове — бої і просування вперед. 
Висилаю фотознімок. Чи впізнаєш свого 
чоловіна? Бачиш, який він, солдат...

Прошу тебе, опиши, будь ласка, до
кладно, як ти живеш, чи є хліб, де ти 
його дістаєш, і взагалі чи є у тебе яніне- 
будь продунти...

5 ЧЕРВНЯ 1944 РОКУ
Мої дорогі, Дашо і Толю!
Одержав сьогодні вашого листа, що був

серцю 
вину-

посланий четвертого квітня, Як бачиш, 
Дашо, листи йдуть дуже довго, доводи
ться чекати їх з нетерпінням. Прошу тебе 
побільше писати про Толю. Який він, чим 
захоплюється, що його більше всього 
цікавить, яке у нього здоров'я, чи, бува, 
не хворіє? Мене все це дуже цікавить 
тан, що ти навіть уявити собі не можеш. 
Адже ти з синочком щодня, а я його не 
бачив більше п'яти років.,.

2 ЛИПНЯ 1944 РОНУ
Почну, дорогі мої, з головного: фашист 

біжить, ми наступаємо. Чого ще може 
бажати солдаті Будь-які труднощі не 
страшні, якщо є успіх у бою. Незабаром 
збудеться те, про що весь час говорять 
полонені німці: «Гітлер капут». Зрозумі
ли, нарешті, гади. А ми в це вірили зав
жди. Тому й наступаємо тепер: віра у 
справедливу справу веде нас уперед.

... Ти пишеш, що болить серце. У ного 
воно тільки тепер не болить? Прошу тебе 
не хвилюватись, не переживай, адже цс 
все одно нічого не дасть. Зумій узяти 
себе □ руни і не піддавайся хвилюванням. 
Це, мабуть, тепер єдиний засіб, який мо
же допомогти твоєму серцю. Ти — ДРУ" 
жина солдата, отож будь таною ж витри
валою і міцною, ян твій чоловін-солдат.

в праці, 
хорошу 

того, що 
він усім

8 ЛИПНЯ 1944 РОКУ
Здрастуйтеї Передаю вам фронтовий 

привіт, бажаю всього найкращого. 
Дашнкі Пишу цього невеличого листа під 
час сильного артнальоту противника. 
Осколки дзижчать, наче мухи. Але ми до 
них уже звикли: тут таке буває щодня і 
щоночі. Сидимо в глибоких траншеях, 
так що оснолни не дістають. Ну про це 
між іншим...

Горджусь твоїми успіхами 
радий, що тебе преміювали за 
роботу. Не менше радий і з 
Толя розумний хлопчин, що 
цікавиться...

До щасливого побачення!
19 ЛИПНЯ 1944 РОКУ

Тільки-но одержав від тебе два листи. 
Відразу відчув себе на сьомому небі... 
Ти пишеш, що чим більше підростає То
ля, тим виразніше стає схожим на мене. 
Що ж, це добре, хай він завжди буде 
таким, ян його батько... Просто важко 
повірити, що він через рік піде до шко
ли. До болю в серці хочеться його 
побачити, поговорити з ним ян мужчина 
з мужчиною. Ніколи ще мене тан не 
охоплювали батьківські почуття, як за
раз. І горджусь, і хвилююсь, і пережи
ваю.

Ти запитуєш, чи можна приїхати до 
мене. Ні, не можна, дорога Дашо. Я не в 
місті, не на якійсь там вулиці, живу о 
онопах, на війні. Вулиця наша — гли
бока траншея, будинок — землянна и 
кілька накатів. Замість населеного пунк
ту — польоза пошта. І я теж приїхати 
не можу: війна. Всім нам, бійцям, хоче
ться зустрітися з рідними. Але тепер не 
час — треба добити оорога і тоді буде 
наймилішою наша переможна зустріч.

20 ВЕРЕСНЯ 1944 РОКУ
Рідні моїі Привіт вам І найкращі поба

жання. Читаю й перечитую ваші листи. 
Велике спасибі за них. Вони додають 
сил у боротьбі з фашистськими людої
дами... Снільки лиха принесли вони щас
ливим людям, у скількох мільйонів лю
дей забрали життя!..Треба скоріше кінчати війну. Чим 
швидше закінчимо її, тим менше буде 
жертв. А для цього треба бити й бити 
фашистів, помститись їм за наше горе, 
за те, що син не знає батька, а батько 
не може навіть уявити, яний у нього 
син...

Це був останній лист із фронту. Довго 
чекала дружина, чекав син вісточки з 
війни, але її не було, і тільки через де
який час прийшов у сім’ю той синенький 
папірець: «»Виш чоловік Сотник Федір 
Григорович...» Далі жінка не читала. І 
не тільки тому, . що сльози завая;али. 
Вона вже й так знала, що то за синенький 
папірець... ’Двадцять сім літ минуло відтоді. Але 
час не в силі стерти в пам’яті імена тих, 
хто не повернувся з того страшного по
ходу. Пам'ятає, чекає, надіється і Одарка 
Явтухівна. Вона береже листи чоловіка, І 
жде, все жде свого солдата з війни. А 
він не йде. Вже Толя став Анатолієм Фе
доровичем. уже солдатська вдова стала 
бабусею і милується внучкою. А все жде 
і жде: а може, вернеться Федя? Буває ж, 
іцо приходять і через десятиріччя. Син 
Анатолій закінчив театральний інститут, 
успішно виступає на сцені Калузького 
обласного драматичного Театру. Л1ає 
заслужений авторитет, успішно виконує 
найскладніші ролі. Він часто приїздить 
до матері у Вершнно-Кам’янку. дістає із 
скрині старі пожовклі листи, прислані з 
війни солдатом, якого не бачили ні син, 
ні внучка. Дістає, читає їх. Читає в кот
рий уже раз...

І. ВАЩУК.
Село Вершино-Кам’янка
Новгородківського району.

Минулий вихідний день знову скликав на стадіони і спортивні майдан
чики міста десятки спортсменів Кіровограда. Завершились фінальні 
поєдинки юних хокеїстів на приз нлубу «Шкіряний м’яч», що проводились 
у залік спартакіади «Юність».’ Перемогу серед хокеїстів молодшої вікової 
групи здобули хлопчики з ЖЄК № 7 (фото вгорі).

А на стадіоні СК «Зірка» продовжувались тренування легкоатлетів. В 
легкоатлетичному манежі, на бігових доріжках з’явились ті. кому незаба
ром доведеться захищати честь своїх спортивних товариств на міській 
спартакіаді (фото праворуч). Фото Л. РЕЗНІЧЕНКА.

до 
ЧЕМПІОНА - 
ОДИН
КРОК

О УСПІХ
КІРОВОГРАДСЬКИХ 

САМБІСТІВ

Юні динамівці Кіровограда 
в числі одинадцяти команд 
України взяли участь у від
критій першості з боротьби 
самбо, яка проходила в Дні
пропетровську. Спочатку су
перники з’ясовували свої сто
сунки у двох підгрупах.

Добре провели поєдинки у 
підгрупі вихованці кіровоград
ського тренера майстра спорту 
Василя Борисовича ГІокришкі- 
па. Вони одну за одною здо
були перемоги з однаковим 
рахунком 7:3 вад львівськими 
і нікопольськими авангардів- 
цями та кримськими дпнамів- 
цями, завдали поразки (6:4) 
дніпропетровському «Буревіс
нику», а зустріч з дніпропет
ровським сПрометеєм». звели 
до нічиєї — 5:5. Оскільки у 
кіровоградців усі п’ять пере
мог були чистими, а у їхніх 
суперників дві з п’яти — ПО 
балах, першість у підгрупі

присудили нашим землякам.
У фіналі продовжували бо

ротьбу за першість чотири ко
манди — по дві з кожної під
групи. Кіровоградські дина
мівці, вигравшії у збірної 
команди Кривого Рога, а дні
пропетровські авапгардівці — 
у своїх львівських одноклуб
ників, зустрілися між собою у 
вирішальному матчі за перше 
і друге місця. Поєдинок про
ходив безкомпромісно, в на
пруженій боротьбі. Тільки 
після зустрічі останньої пари 
спорсменів терези вагів схи
лилися па користь господарів 
турніру. Вони виграли з мі
німальною перевагою — 6:4.

Справжнім героєм змагань 
стан кіровоградень, учень ма
шинобудівного те X н і к у М V, 
Юрій Колісниченко. Зріст 
його — 184 сантиметри. Вага — 
114 кілограмів. Цей важковаго

вик легко подолав опір усіх 
своїх суперників.

Чисті перемоги над усіма 
своїми суперниками здобули 
також Сергій Кузиєцов, Юрій 
Кулешков, Олександр Мосто
вий. Непогано виступив Ігор 
Крнворучко. Він програв тіль
ки чемпіонові України серед 
борців напівлегкої ваги, дпі- 
пропетровшо Володимиру Го
лубу. В усіх інших—виграв чи
сто.

Друге місце в командному 
заліку па таких представниць
ких змаганнях — безумовний 
успіх наших юних самбістів та 
їх наставника. Адже торік 
вони були дев’ятими. Нині ж 
лишили позад себе чемпіонів 
України серед динамівців — 
львів’ян, призерів — одно
клубників з Криму, запоріж
ців та інші сильні колективи.

Л. ПИНЧУКОВ.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 23 ЛЮТОГО. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 
— Тслсвісті. (К). 11.10 — 
Телефільм «Серенада». (К). 
11.35 — Шкільний екран.
Суспільствознавство для 
Їчніп 10 класу. (К). 12.10 —. 

окументальний тел с- 
фільм. (М). 12.55 — Нови
ни. (М). 13.05 — Для дітей. 
«Теремок-світлячок». (Дні
пропетровськ). 16.40 —
«Картини рідної природи в 
прозі і поезії». (М). 17.05 —. 
Будови нових п’ятирічок. 
(М). 17.15 — Сюди приїжд
жають за наукрю. (Одеса). 
17.35 - Телевісті. (К). 17.55 
— Мультфільм «Нетяму
щий горебець». (К). 18.05 — 
Грає військсвий оркестр. 
(Одеса). 18.50 — «Поетичні 
рядки». «На варті миру і 
життя». (К). 19.10 — Сьо
годні — День Радянської 
Армії і Військово-Морсько
го Флоту. (М). 19.25 — Кон
церт. (М). 19.45 — С. Виш- 
невський, О. Крон, В. Аза
ров. «Розкинулось море 
широке». Вистава Цен
трального театру Радян
ської Армії. В перерві — 
21.00 — Програма «Час». 
(М). 22.40 — Чемпіонат
СРСР з баскетбола. «Спар- 
так» (Ленінград) — ЦСКА. 
2-й тайм. 23.20 — Теле-пісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00 
— Новини. (М). 18.10 —
Документальний теле
фільм «На навчанні як а 
бою», (М). 19.10 — Худож
ній телефільм «Я — «Бе
реза». (К). 20.30 — «На до
браніч, діти». (К). 20.45 — 
Музичний фільм «Чудо- 
пісня хороша». (К). 21.30 — 
Художній фільм «П’ятеро з неба». (К).

Нро можливі зміни в 
програмі вас повідомлять 
диктори радіо і телеба
чення

Наша адреса і телефони І «МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ, г, Кировоград.

316050 ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів і масової роботи та Інших відділів —* 2-45-36.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

БК 05036. індекс 61 197 Зам. № 10628. Тираж 56.500,

Наступний номер газети 
«■Молодий комунар» вий
де 23 лютого 1972 року.

ПОГОДА
Сьогодні та завтра по 

території області та міс
та Кіровограда передба
чається мінлива хмар
ність без опадів. Вітер 
південно-східний помір
ний. Температура повітря 
по області — 3, плюс 1 
градусів, по місту близь
ко нуля градусів.

24 — 26 лютого перед
бачається хмарна погода. 
В другій половині періоду 
місцями опади, ожеледь, 
туман. Вітер південно- 
східний з переходом на 
південно-західний, помір
ний до сильного. Темпе
ратура повітря вночі 
4—9, вдень 0—5 градусів 
морозу.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,


	1503-1p
	1503-2p
	1503-3p
	1503-4p

