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12 липня 1924 року
VI з’їзд РКСМ
ухва лив присвоїти 
ком сомолу їм ■я
II І. ЛЕНІНА

п'ятирічки новими успіхами 
у виконанні рішень XXIV 
з'їзду КПРС — члени ком
сомольсько - молодіжної 
тракторної бригади колгос
пу імені Калініна Олексан
дрійського району, яку 
очолює делегат XVII з’їзду 
ВЛКСМ В. Галушка, відпо
віли натхненною працею. 
Викликавши на змагання 
комсомольсько - молодіж
ну тракторну бригаду кол
госпу «Жовтень» Новомир- 
городського району, олек- 
Сандрійці у відкритому ли
сті, надрукованому в газеті 
«Молодий комунар», за
кликали молодих механіза
торів Кіровоградщини не
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ПРИЗ ГІТАЛОВА шкодували ні сил, ні вміння 
т плгтг дпя того' що° ни’® ниніш-ВИВОРОЛИ нього року була буйною і

ОЛЕКС АИДРІЙЦІ У бригаді знають: земля 
На заклик ЦК КПРС — щедра, коли до неї при- 

ознаменувати четвертий рік класти руки. Тож, щоб до- 
н'ятирічки новими успіхами тримати слова, комсомоль

ці і молодь колективу ра
зом із. комуністами не
впинно працювали над 
тим, щоб впроваджувати 
передові агрозаходи, висо
копродуктивно використо
вувати техніку.

Цю бригаду у першому 
півріччі визнано перемож
цем у соцзмаганні серед 
комсомольсько - молодіж
них тракторних бригад Кі
ровоградщини. Олексан- 
дрійці, як і у першому пів
річчі минулого року, стали 
володарями встановленого 
обкомом комсомолу призу 
двічі Героя Соціалістичної 
Праці О. В. Гіталова.

10. СТОРЧ А К.
 ’€>

„ВІРНІСТЮ ПРИСЯГАЄМО...“
В республіканському піонерському таборі ЦК ЛКСМУ 

«Молода гвардія» протягом чотирьох днів проходив VIІ 
„Республіканський піонерський зліг, присвячений 50-річ- 

чю присвоєння комсомолові і Всесоюзній піонерській ор
ганізації імені В. І. Леніна.

, Його учасники прийняли звернення до всіх піонерів 
України. «Ми запевняємо Ленінський комсомол, що на
каз XVII з’їзду ВЛКСМ, — говориться в ньому, — піо
нери України виконають з честю, внесуть свій гідний 
вклад у дев’яту п’ятирічку-.

У святі червопогаЛстучних взяли участь перший сек
ретар Одеського обкому партії II. II. Козир, міністр осві
ти республіки О. М. Мариннч, перший секретар ЦК 
ЛКСМУ Л. М. Гіренко, представники громадськості міс
та-героя.
__________ ________ _____________ (Р АТЛУ).

Рік видання XV 
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На «Постамент шани» газети «Молодий комунар» 
заносимо переможців у соціалістичному змаганні на 
честь 50-річчя присвоєння комсомолу імені В. І. 
Леніна:

Олександрійську міську (перший секретар міськ
кому комсомолу О. Скічко) та Нозоукраїнську ра
йонну комсомольські організації (перший секретар 
РК ЛКСМ України М. Суворов), які за підсумками 
роботи у першому півріччі відзначені перехідними 
Червоними прапорами ЦК ВЛКСМ «За успіхи у ви
конанні рішень XXIV з’їзду КПРС».

Комсомольсько-молодіжні колективи:
Перше місце:
— комсомольсько-молодіжна бригада ззарюзаль- 

ників механоскладального цеху № 1 заводу «Черво
на зірка» (бригадир В. Недопас);

— комсомольсько-молодіжна бригада мулярів бу
дівельного управління № 2 тресту «Кіровоградваж- 
буд» (бригадир О. Бабич);

НА прапорі нашої комсо
мольської організації—ор

ден Трудового Червоного Пра
пора. Нагорода — честь, але 
вона багато до чого і зобов’я
зує. Комсомольці і молодь ра
йону непогано трудилися у 
першому півріччі. Хлібороби в 
стислі строки посіяли зернові і 
технічні культури, якісно об
робляють посіви, більшість 
комсомольсько - молодіжних 
колективів, що працюють у 
тваринництві, достроково ра
портували про виконання пів
річних завдань.

На комсомольських зборах, 
що відбулися напередодні 50- 
річчя присвоєння комсомолові 
імені Леніна, були підбиті під
сумки соціалістичного змаган
ня, накреслені шляхи бороть
би за збільшення виробництва 
сільськогосподарських про
дуктів. Нові трудові дарунки 
готують комсомольці і молодь 
району до дня Всесоюзного 
комсомольського суботннха,
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ПОСТАМЕНТ ШАНИ «ИИ» І
—- комсомольсько-молодіжний екіпаж водіїв аз- ;.і 

тогіідприємства № .10021 міста Кіровограда (брига- ' ; 
дир В. Горобець);

— комсомольсько-молодіжний колектив теплово- 
за № 8 ПТО «Олександріявантажтранс» м. Олекса«- • 
дрії (бригадир Г. Іванченко);

— комсомольсько-молодіжна бригада колгоспу ;
імені Калініна Олександрійського району (бригадир ! 
а ..... ■ 

колгоспу В 
..... І

В. Галушка);
— комсомольсько-молодіжна ферма 

«Перше травня» Маловисківського району (груп« 
комсорг К. Маслова);

— комсомольсько-молодіжний колектив імені ІіО- 
річчя ВЛКСМ та імені XXII з'їзду ЛКСМ України про? 
давців магазину «Дитячий світ» міста Світловодськаї 
(групкомсорг Н. Пацула).
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традіщіяУ
який оголошено днем найаи' я 
щої продуктивності праці.

Понад шість тисяч юнаків І 
дівчат вийдуть на свої робочі 
місця. Близько трьох тисяч й 
молодих трудівників працюва- | 
тимуть на тваринницьких фер* В 
мах. на полях. Заготовляти в 
корми, готувати зерносховище, ... 
токи до жнив сільським тру» Ї.І 
дівчинам допоможуть учні 
шкіл, службовці. і

У рахунок будівництва БДАА > 
комсомольці району переиа« 
жуть 2700 карбованців.

Традиції Ленінського комсо
молу — в наших ділах, в на» і 
ших помислах.

А. ДАВИДОВ, і 
другий секретар Новоук- 
раїнською РК ЛКСМ Ук
раїни.

СЮДИ. ДО КОЛГОСПНОГО ПОЛЯ СТЕЖИНА її ПРИВЕЛА ЩЕ В 
ШКІЛЬНІ РОКИ ГАЛИНА ГРІ ЧАШОК ТЕПЕР НІ. МИСЛИТЬ СВОГО 
ЖИТТЯ БЕЗ СТЕПУ. СТАЛА ЛАНКОВОЮ. ВИРОЩУЄ ЦУКРОВІ БУРЯКИ 
І СЕРЕД КОМСОМОЛЬСЬКИХ АКТИВІСТІВ КОЛГОСПУ «УКРАЇНА ГАЛ- 
ВОРОНСЬКОГР РАПОІП ВОНА ТЕЖ ПЕРША А НИНІШНІЙ РІК ДЛЯ 
НГ.Ї ОСОБЛИВИЙ — ІАЛИНЛ БУ..’1\ ДЕЛЕГАТОМ XVII З’ЇЗД?. ВЛКСМ, 
ДЕ З ВЕЛИКИМ ХВИЛЮВАННЯМ СЛУХАЛА ВИСТУП ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СЕКРЕТАРЯ ЦК КПРС ТОВАРИША Я } Г.РЕЖГІЄВА. НЛСТАНіШН КОМ 
ПОМОЛОВІ РІДНОЇ ПАРТІЇ.

Фото Я. КОВПАКА,
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ЛИСТ ТРЕТІЙ
КОРЧАГІНСЬКНЙ П ОЧ Е Р к

ЛІФТ швидко підіймає нас на верх
ній поверх головного заводу, а по

тім ми йдемо довжелезним прольотом, 
де п кінці його, справа невеликі двері 
з табличкою — «Коміїет ЯКОМУ».

Коли <5 у кімнаті за оцим червоним 
полірованим столиком не сиділа «на те
лефоні» Галина Біломаз. секретар ко
мі юту об'єднання, на тих вхідних две
рях можна було б приклеїти аркуш з 
ляписом ни зразок «Райком закритий. 
Всі пішли на фронт», «Комітет за
критий. Всі — п цехах».

Всі — в цехах. 1 все и цехах. Тут 
народжується комсомольська ініціати
ва, тії прорахуики і вдачі, тут — 
справжнє твоє обличчя. 1 коли ти хоч 
раз вставав Із стільця ось у цій ком
сомольській кімнаті, де телефонує Га
лина. исіашіе. щоб сказати слово про 
своїг. ровесників, заводчан, внести про
позицію або зробити «рознос», то до 
слова твого прислухаються ироіюрціо- 
вально твоєму авторитетові. А його 
повинен’ ти принести тільки з цеху. Бо 
ж основа його — у шоїх цехових спра
вах.

Видатний радянський письмен
ник Ярослаз Галан; один з пай- 
енльиіших публіцистів сучасності, 
писав: «'Жінка і читач вірить сло
ву «люблю1; , коли воно сказано ти
хо і- просто.!'. В бригаді Віктора 
Максимова я не почув слова 
«Батьківпшна». Чи ще якогось ви
сокого слова. В тій діловій обста
новці, коли ріжеться метал, коли 
на обліку кожна хвилини і мать, 
було не до місця говорити підне
сено, озеріаючись до священних 
для нас понять.

те, ЩО робить комсомоль
сько-молодіжна*— ой, як погріб
не краї ні І

Як відомо, кожен колектив на 
п'ятирічку мав свій конкретний 

с плаї-. На початку її хлопці попри- 
к цюіп.ли гакх що. беручи комсо- 
у мольськміі зустрічний па чегвер- 
3 тип рік, змогли записати у свої 

зобов’язання: «Виробничиу план 
п’яти років виконати до 50-річчя 
нри'чзссяня комсомолові імені Ле
ніна». Кажуть, що зобов’язання 
брати легко. Певне, не тому, хто 
ші'літер слово-кидає. А тому, хто 
зкас, що.після обіцяного треба 

І повзше рукава засукувати, дово
диться зважувати . кожну літеру 
— якщо це письмо, і кожен звук 
— якщо це виступ перед ровес
никами. Ллє життя часом корек
тує наші плани. Іноді ускладнює. 
А іноді...

В проміжку часу між підписом 
бригади під зустрічним і рапор
том про його виконання відбувся 
XVII комсомольський з'їзд, мали 
відбутися вибори до Верховної 
Ради. І в цьому проміжку колек
тив. крім своєї професійної повно- 

I цінності, виявив високу поліїичпу 
зрілість. План п’яти років вирі
шив виконати до виборів — па мі- 

^сяш, раніше, ніж записано в зу-

■ . ■ ............

Листи з бригади
Віктора Максимова 

стрічному і справився з ним блис
куче...

.якось для нарису на одному а »Ід- 
ориемстп порекомендували передового 

оирооничиниіі: нн роботу не за- 
пізпювткея, змінні завдання пе
ревиконує систематично, 
п'є... Зразок. Поцікавився,

—« і чим людяна живе за завод
ською брамою, ио виробничих 
показників замало для того, 
піоб на цю людину орієнтувати 
інсячі юнахіп і дівчат -- його 

Іроаескикія і ровесниць. Вирі
шив побувати у нього вдома. 
Якось незручно ночував себе 
господар, коли зайшов на його 
приватне дворище: якраз при
везли «лівий» будівельний ма- 
'теріал і все це вивантажувало
ся з поспіхом, напівкрадькома... 
Показав чорноиурих лисиць, 
ЯКИХ РОНЮДІІТЬ дли шкірок,

— Чим же годуєте?
— Га ось сусіди з м'ясоком

бінату підкидають... відходи...
1 тут я пов’язав виконання 

змінних норм з його домашні
ми турботами.

— Стараюсь, бо ж, бачите, гроші — 
по заріз — і він перетнув долонею 
шию. гараж он затіяв. Хлопці при
везли матеріал — дай. Хочу поміняти 
мотоцикл на «Запорожця»...

Тож для нас має значення, як і чо
му виконуються змінні завдання. Бо 
такого «передовика» постав в інші 
умови і він заволає: «А я тут про
грані...»

Б бригаді Максимова нині працює 
Сяша Чернишенко. Цієї весни закінчив 
десятий клас Власівської середньої 
школи робітничої молоді. Ще рік — і 
Сашко матиме середню освіту. А там, 
дивись, і до КуіІЬишевського сцергобу- 
дівелшюго .заочною документи по
дасть. За прикладом Вігі Прокопенка, 
Діми Шаповала, Юри Масоріна, Голі 
Батуся.

'За прикладом. І аме приклад хлоп
ців бригади робиті. із Сашка хорошого 
молодого спеціаліста. А ким був? А 
хлопчиськом неслухняним. Кинув шко
лу. Вже й не знали, що з ним роби
ти, вже .мало до пажковіїховувапнх не 
прилучили. І Сашки взяла бригада. Не 
сказала: «А тут и програю...» Взяла, 
бо справжню молоду робочу душу, про 
яку ми говорили, не .може влаштувати 
отримування два рази на місяць гро
шових купюр. 1 тільки. їй хочеться 
великого змісту життя. Кожним своїм 
кроком ДОВОДІІI II, що живеш ти дли 
людей.

О юи бригади дуже корисно подіяв 
на підлітка Сашка Черни шейка, тепер 
уже рівноправного члена колективу, і 
раз про нього згадала Наташа Філіна 
—значить вартий вже хлопець уваги. 
І хіба може зараз Максимов, брига
дир, сказати «Це я його витяг», коли 
то була загальна турбота.

Нагорода -■ орден Трудовою Черво
ного Прапора, 
піст («ветеран» — на 
сит шостого) Микола

• загальне досягнення.
Скальськпй.

Горе, що прийшло 
Прокопенка, - сум для 
Іак сказав бригадир. В 
юр здався мені надто 
хмурим. І Макі им он пояснив пошепки: 
«Тримається. А дитя у них в такому 
важкому стані...»

Проте сам Зіє юр намагався я собі 
самому тамувати біль. До його, комс
орги цеху, честі...

1 колії в иросіч^рому залі пе
ред Днем Перемоги СВІТ ЛОВОДЦІ- 
ветерянн вітали кращих молодих 
люде? міста над морем, на трибу
ну зійшла комсомольський секре
тар об’єднання «Дпіпроенерго- 
будіндустріяє Галина Біломаз і 
назвала кожного члена бригади 
■Максимова — поіменно.

і та честь була за все — і за 
комсомольський зустрічний, і за 
Сашу Степашка, за переможця 
конкурсу Миколу Крупу і невга
мовного Сашка Чернишенка, за 
технікум Діми Шаповала її інсти
тут Володі Шах.маєва. за вдало і 
вчасно виточений вал і за сумлін
ний кандидатський стаж майбут
нього комуніста Віктора Проко
пенка. за готовність прийти на до
помогу Віктора Максимова...

За все, що вмістила в себе ши- 
. рока молода робітнича душа.

В. ПОГРІБНИЙ.
Світловодське об’єднання

«Дніпроенергебудіндустрій».

якої удостоєний кому- 
заводі з шістдє- 

СкальськнЙ — 
Так вважає сам

н сім'ю Віктора 
всієї бригади, 
той день Нік- 
серйозним, JIO-

На приз газети «МК» 
«Першій тритисячний! 
Кіровоградшини»

НА
П’ЯТИТИСЯЧНИЙ

У багатьох тваринницьких мі
стечках на щоглах біля корпу
сів МІФ майорять червоні 
прапори. їх піднято на честь 
молодих доярок. Ставши на 
трудову вахту на честь 50-річ
чя присвоєння комсомолу іме
ні В. І. Леніна, вони показу
ють зразки комуністично: пра
ці, намагаються добитися ви
соких надоїв, використовуючи 
дешеві зелені корми.

В порівнянні з показниками 
першого півріччя /линулого 
року, результати роботи біль
шості молодих тваринниць 
значно підвищилися,-для бага
тьох з них і чотиритисячний 
рубіж не буде недосяжним, а 
для тих, хто входить до десят
ки кращих молодих доярок 
області, можливо, покориться 
і п’ятитисячний.

Найкращих показників у 
другому кварталі добилася 
комсомолка Ольга КОЗАЧЕН
КО. За шість місяців вона на
доїла на ножну корову по 
2601 кілограму молока. Ольга

Козаченко стала володарем 
призу «Молодого комунара» 
«Першій тритисячний Кірово- 
градщини».

За шість місяців надоїли на 
кожну корову кілограмів мо
лока:

Ольга КОЗАЧЕНКО — Не- 
сваткіеським відділок радгос
пу Другого імені Петровсько- 
го цукрокомбінату Олексан- 
дріеського району — 2601;

Олена СЕРГІЄНКО — облас
на сільськогосподарська до
слідна станція — 2594;

Валентина СЛАВЕТИНСЬКА 
— колгосп «Дружба» Новоук- 
раїнського району — 2592;

Марія ДЗІНА — колгосп 
імені XXII з’їзду КПРС Добро-

величкіеського району —2301;
Ніна ЗГРИВЕЦЬ — радгосп 

«Репродуктор» Кіровоград
ського району — 2287;

Надія ГОВОРУН — колгосп 
імені Ульянова Голованівсьхо- 
го району — 2254;

Валентина ЧОРНА — кол
госп імені Ульянова Олексан- 
дрівського району — 2248;

Єлизавета КОЗАР — кол
госп «Дружба» Онуфріївсько- 
го району — 2236;

Надія ТРЕТЯКОВА — кол
госп «Перше Травня» Ма/:о- 
висківського райойу ■— 2134;

Олександр ПАСТЕРНАК — 
колгосп імені Свердлова 
Олександрівського району — 
2099.

Комсомольцем я 
став у 1963 році. Що 
може зробиш люди
на у 
ення 
толі, 
них 
криттів минув, 
інше, 
идений 
комсомолом 
зрозумів: у різні пе
ріоди життя ставить 
перед ЛЮДЬМИ різні 
завдання. Повагу, славу можна заслужити тільки 
невтомною працею.

Ленін... Найлюдяніша людина... З нього ми бе
ремо життя, в нього вчимося, по ньому звіряємо 
свій крок... .Хлопці з моєї бригади вирощують 
хліб. Працюємо за леяініським девізом: вчитися, 
вчитися і вчитися. Чи думали ми колись про 
50-ценіперові врожаї озимої пшениці, ‘іїО-цснтпер- 
ні — кукурудзи? Саме, навчаючись у досвідчених 
гіталовців, — хліборобів ‘з колгоспу «Зоря, кому
нізму» Новоархангеяьського району, ми вже ви
рощували такі врожаї озимої пшениці, а ніші 
комсомольсько-молодіжна механізована . иіім 
Петра Ваисовича підхопила поцнн «Сто на е.< -. 
1 ці врожаї — не межа. Вчитися, вчитися і вчи
тися... 1 про те, що мрієш — досягнеш.

В. СЕМЕНЮК, 
бригадир комсомольсько-молодіжної трак
торної бригади колгоспу імені Ульянова 
Добровеличківеькоі о району.

вік атома, осно- 
космосу? Думав 
що бік вианач- 
винаходів, від- 

А піз- 
аналізуючл лро- 

Ленівським 
шлях,

Ж1ІИ
в долі моїй

ДОСВІД -
ПЕРШИЙ

пштм

• ВІТЧИЗНІ - НАШ УДАРНИЙ ТРУД

НАДПЛАНОВІ 
КОМСОМОЛЬСЬКІ 

Святковий настрій нині у лхолодих червонозо- 
рівців. Сто комсомольських понадпланових сі
валок зобов язалися виготовити вони в дні удар
ної трудової вахти на честь 50-річчя з дня при
своєння комсомолу імені В. І. Леніна. Сьогодні 
рапортуємо: є 117 надпланових сівалок. В день 
Всесоюзного комсомольського суботнкка дове
демо (X кількість до 120. Комсомольці І МОЛОДЬ 
збере понад 150 тонн металобрухту. На рахунок 
будівництва БАМ перерахуємо три тисячі карбо
ванців.

до 120. Комсомольці і молодь
і. На рахунок

НАПРУ'.-:УВІ ДШ нл 
УДАРНІ Г1 К О М СО М ОД) Ь - 
СЬКНЇ ПУДОВІ Р1-КОН- 
СТР У КНІ і \ Л Ь к І вс ько- 
ГО ЦУКРОЗАВОДУ. ДО 50- 
Р1ЧЧЯ ПРИСВОЄННЯ 
КОМСОМОЛУ ІМЕНІ В. І. 
ЛЕНІНА БУДІВЕЛЬНИКИ 
ВЗЯЛИ НАЛ ВИЩИП РО
БОЧІ; ї. РИТМ. КОМСО
МОЛЬСЬКО - МОЛОДІ Ж’ 
НА БРИГАДА. ЯКУ очо
лює; МИКОЛА ЛИСНК 
(СУ б КОМБІНАТУ «КІРО- 
ВОГРАДВАУБУД») ЗА 
ДВА ДВІ ПЕРЕКРИВАЄ 
ТРИЗМІННІ ЗАВДАННЯ,

ПА РИШТУВАННЯХ ЦІ
ЛОДОБОВО КИПИТЬ РО
БОТА.

О. БЕРЬОЗКІН,
секретаря завкому комсомолузаступник с*-------- —

заводу «Червона зірка».

Серед рапортів про 
дострокове виконання 
плану першого півріч
чя своєю вагомістю 
відзначається рапорт 
комсомольсько - моло
діжного механізова
ного загону райоб’єд- 
нання «Сільгосптехні
ка». Завдання молоді 
механізатори 
перевиконали, 
плані 27 тисяч вони пе
ревезли 64 тисячі тонн 
органічних та міне
ральних добрив, обро
били отрутохімікатами 
1600 гектарів садів, ви
конали земляни* робіт 
в обсязі 304 тисячі ку
бометрів, ще на 14 ти-

значно
При

ВКЛАД 
МЕХАНІЗОВАНОГО 

ЗАГОНУ 
ніж передбачено пла
ном.

Значно підвищили 
темпи члени бригади 
під час ударної трудо- .• 
вої вахти. В день Все
союзного комсомо»*' 
ського суботника вони 
зобов язалися викона
ти змінне завдання на 
130 процентів.

В. ІВАНЧЕНКО, 
інструктор Долин 
ського РК ЛКСМ } 

— Укпяїик. Д,
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коли ти 
членом 

— неза- 
і вдвічі 

як-

„МОЛОДИЙ КОМУНАР*
явжвжмммиш

Заспів наш-

'У

Спілки 
бутній. 
пам ятний він, 
що ця подія збі
гається із видат
ною датою е жит
ті країни, комсо- 

люпу. Пам'ятаю радісні обличя юнаків і 
дівчат, котрим вручались комсомольські 
квитки у дні роботи XXIV з’їзду партії, 
XVII з'їзду ВЛКСМ...

А мені випало стати комсомольцем у 
’924 році, році присвоєння Комуністич
ній Спілці Молоді імені великого Лені
на, Тоді, в суаорі дні січня, не стало 
найдорожчої нам людини. Та прапор, 
піднятий Іллічем, ще яскравіше засяяв 
кумачем, і вірні йому трудящі Країни 
Рад йшли в райкоми партії і комсомолу 
з проханням прийняти їх у лави ленінців.

...березень 1320-го. Тридцять палких сердець 
об'єднались у комсомольську організацію на
шого міста. Тоді ж обрало і райком. Комсо
мольців Бпбрпнцп в перші роки становлення 
організації очолювали Маслов. Покровський, 
Володарський. Горен ко. Вовк. Невпинно по
повнювалась комсомольська сім'я. Все гучні
ше ставало чути про її справи, і перший ло
зунг, на який ми відповіли, був — «Всі на 
фронг проти Врангеля!». Тетяна Мухіна, 
Чвертков. Осадчий... Вони були попереду мо
лоді. яка пішла добровольцями у вогонь гро
мадянської.

• НЕВМИРУЩА ЕСТАФЕТА КОМСОМОЛИ

З стор,

..

19’20—21 роки Загуляла контрреволюція. 
Банди Тютюнника, Махна, Зеленого, Гри
гор єва разом з куркульнею, на обрізах гвин
тівок і закривавлених клинках несли смерть 
в зголоднілі за мирною працею степи. Дли 
захисту міста і для боротьби з бандитами бу
ло створено постійний озброєний загін. Разом 
■з комуністами до нього увійшли комсомольці.

У ті роьн^ доводилось виходити на двобій 
не лише з бандами. Голод і безпритульність, 
що дістались нам від контрреволюції і інтер
вентів, вимагали вжиття негайних заходів но 
налагодженню мирної відбудови. Комсомольці 
Бобриніїя доклали багато зусиль, щоб допо
могти голодуючим. З ініціативи спілчан було 
відкрито два дитячих будинки. Взято під 
контроль виконання договірних обов'язків 
куркулів по відношенню до наймитів.

1 ажс в ці роки комсомольці відкривають 
клуб, в якому організовують диспути, читають 
лекції, проводять бесіди з трудящими міста. 
Широко вивчається виступ Володимира Ілліча 
Леніна на НІ Всеросійському з’їзді РКСМ.

1926—24 роки. Комсомольські осередки ство
рено в усіх селах району. Активна участь у
’„ \КЛИКАТИ ДО ЙОГО

колективізаЦії сільського гос
подарства, створення сільських 
клубів, хаг-чита.існь, ліквідація 
неписьменності —• на всіх ді- 
лянких були мої побратими по 
Спілці.

А після 
мирному 
полум’я 
Фашисти

успіхів у 
знову 
землі, 

наш 
разом 
йду іь 

з них, 
ком-

великих 
будівництві — 

на Радянській 
вдираються в 

дім. Па захист Вітчизни 
із старшими товаришами 
члени ВЛКСМ. 
вихованці 
сокольської 
іванченку, .... „
Осадчому, Календюку — присво
єно високе звання і’ерол І’а- • 

Союзу. А ті, що залишились на 
окупованій території, йшли в під-

П'яти
БобрнкЄцької 

організації, — 
Індику. Порину,

Дянського 
тимчасово , . ....____
лілія, ставали її ряди народних месників. Ві
сімнадцятирічний комсомолець Сергій Рибак 
очолив підпільну групу. Одного разу пін про- 
брався в контору, знищив фашистські плака
ти, списки молоді, яку збирались загнати па 
каторжні роботи в Німеччину, фінансово-гос
подарські документи. Комсомолка Леніна Го
нор діставала для партизан необхідні доку
менти. Обоє йшли на страту з гордо піднятою 
головою..,

...Я уважно слідкував за роботою 
XVII з їзду ВЛКСМ. Глибоко запали в 
пам ять слова, сказані на ньому Гене
ральним секретарем ЦК КПРС Леоні
дом Іллічем Брежнєвим:

«Ми часто говоримо: наша молодь 
іде дорогою батьків. І це правильно, 
товариші! Впевнено йдучи по цій доро
зі, молодь продовжує шлях, початий

Великим Жовінем, збагачує досвід по
передніх поколінь новим досвідом».

Дивлюсь на них, комсомольців 70-х, 
У колгоспах і радгоспах нашого району 
працюють 23 комсомольсько-молодіжні 
колективи, 12 механізованих ланон по 
вирощуванню високих врожаїв сільсько
господарських культур. Молодь труди
ться лід девізом «П’ятирічці — ударну 
працю, майстерність і пошук молодихі». 
Правофланговими змагання — тракто
ристи з колгоспу імені Кірова Володимир 
Титаренко, А\ихайло Васильєв, колектив: 
автогаража колгоспу імені Шевченка, 
доярка радгоспу імені Рози Люксе/лбург 
Надія Фесенко, токар райоб єднання 
«Сільгосптехніка» Олександр Шабатін... 
Та хіба ж усіх перелічиш! А за ними йде 
вся комсомолі« району.

Працювати з вогником, вчитись
«відмінно», а пк відпочивати, то щоб ав1 
село і змістовно — так живуть ті, 
прийняв естафету від своїх батьків. І, зу
стрічаючись з ними, ніби сам молодієш, 
Бо дорога у нас одна — з покоління в 
покоління, — прямий шлях до майбут
нього, до якого радянські люди несуть' 
прапор великого Леніна.

Т. КУХТНІ, 
комсомолець з 19’24' року, член ра
йонної ради ветеранів комсомолу 
Бобринецького району.

и а

хто

...Лені '.! Вперше я почула це ім'я від мого ді
дуся, коли була зовсім маленькою. Пого розпо
віді про Леніна, про буремні роки революції, 
про мужніх людей, які завоювали нове життя — 
яскраві спогади дитинства. Від того часу в 
нам'яті моїй і серці поряд з найдорожчими іме
нами — просіє й дороге Іллічеве ім'я.

В пам'яті що одна зустріч з вождем. Засніжена 
Красна площа, людський потік до Мавзолею, йдуть 
люди. Різні люди. Йдуть з усієї країни, всього світу. 
Чим ближче до Мавзолею, тим сгриманішими ставали 

розмови, серйознішими — обличчя. Чомусь подумалось:

звідси починається все — твоя Батьківщина, твоє жит
тя, все найголовніше в ньому. І саме тут найглибше, 
серцем, розумієш велику Істину: весь народ наш прой
нятий. єдиною волею і твердою рішучістю — ііо-лен<и- 
ському жити, працюваїи і боротися, втілювати в жит
тя ного ідеї і заповіти. І наше завдання, 
майбутніх педагогів — ростити молодь гідною 
роду, тих великих 'звершень, які передбачав 
геній»

Вже рік я ношу звання Ленінського 
діата. Це найвища нагорода в моєму _____
Розумію її, як стимул до дальшої боротьби за 
те, щоб якомога більше .нолей прониклись ви
сотою ленінських ідеалів, щоб життя їх розви
валось за його заповітами.

В. КОСЯНЧУК, 
студентка Кіровоградського педагогічно

го інституту, Ленінський стипендіат.

2 жовтня 1920 року на III Всеросійському з їзді РКСМ Воло
димир Ілліч Ленін звернувся до делегатів з промовою. Вона уві
йшла в золоту скарбницю ленінської теоретичної сітадщиии під 
назвою «Завдання спілок молоді» і стала заповітом великою 
вождя — комсомоли і молоді Країни Р?д.

Визначаючи як иер’ЛіОчері'Ойе завдання — участь^ юнаків і дів
чат у комуністичному будівишітсі, Ілліч говорив; хи.пки дивля
чись НЯ кожний крок СВІЙ З ТОЧКИ збру успіху ЦЬОГО будівництва, 
тільки пи’ігючн себе, чи асе ми зробили, щоб бути об єднаними 
свідомими трудящими, Кому ніс Gviiia спілка молоді зробить іе. 
що вона .':ів.мільйона своїх -і ;еиів ».'б єднає в одну армію праці і 
викличе шГ.ТІЬИу і:п::ч’, , іоі себе».
, Відповіді» на ьож ;-ні зли звіти юнь 70-х 

діяльністю.
«ромеханічшто завод 
■мільйонних і».с-м мас
краплині яі.тбнв.и ім н в житті 
Ілліча.

інше СВОЇМ Життям і
’ .і організація Олександрійського е.іек- 

>.ту — ке лише порізмяно невеликий загін із 
Радянського Союзу. Та як у- 

nvpbiiiiHo'i втілення заповітів

«Завдання полягає в тому, 
щоб учитися... Спілка моло
ді і вся молодь взагалі, яка 
Хоче перейти до номунізму, 
повинна вчитися комунізму». 
Двадцять років тому, коли 

тільки-но почав діяти Олек
сандрійський електромеха
нічний, на ньому працювало 
всього три інженери. Сьогодні 

-ч лише інженерів - комсомоль
ців — 37. Деякі одержали сю
ди призначення після закінчен
ня інститутів, більшість здобу
ла освіту без відриву від ви
робництва. Цього року сім'ю 
дипломованих спеціалістів за
воду поповнили 
Шзиндін, Аркадій 
ський, Олександр Чудников. А 

дипломної вже 
замислились Георгій Менди- 
ковський, Єеген Гусєв...

А основи науки про комунізм 
юнаки і дівчата нагноюють на за
няттях чотирьох гуртків комсо
мольської політосвіти, п ісоретнч- 
ко.чу семінарі. Досвідчепі пропа
гандисти Л. К. Хлінка, О. Ф. Кле
вая, В. М. Иобиляцька ведуть їх 
шляхами пізнання, і знання, набу
ті молодими виробничниками, ма
теріалізуються у випуску надпла
нової продукції. Так, група слуха
чів з щімсомольсьио-чолодіжиої 
бригади ремонтників штампів, очо- 
аюааної Олександром Рудненко.м 
оме завершила никонаинч своїх 
плвіиших завдань на п’ятирічку...

«Спілка комуністичної мо
лоді повинна бути ударною 
групою, яка в усякій роботі 
подає свою допомогу, про
являє свою ініціативу, свій 
почин».
Секретар комітету комсомо

лу заводу Вік'ор Власенко від
криває одну з папок:

• Наярнкіиці лу-х років від на
шої організації вийшла ініціатива 
по проведенню оі.іядін роботи з ра- 
чіоналізатормми. Тоді ми і не пу- 
ни.тн. що вони «найде підтримку у 
ьль'лості виробничих колектив1« 
«ласті Просто енрішали допомог
ти заводові добкмтнгь більшої 

г г г, — і '

нвд темою

Геннадій
Остров-

росту продуктивності праці. Думка 
молодих раїїіонаїізагорів торкала
ся всіх ділннок виробництва. І на
слідки не примусили на себе чека
ти...

Вія гор показує аркуш .♦ іменами 
шукачів нового за нинішній рік. 22 
комсомольці значаться у списку,26 
рацпрспозіїцій. Десять з .цих вже 
впроваджено. Заощаджено понад 
три тисячі карбованці». 1.3 тонни 
чорною металу (до речі, загалом 
по заводу — 2,2 тонни).

Комсомольці одними з пер
ших подали голос за боротьбу 
проти запізнень на роботу і 
прогулів.

«Тільки в праці з робітни
ками і селянами можна ста
ти справжніми комуніста
ми... Треба, щоб комуністич
на Спілка 
ла всіх з
СВІДОМІЙ 
праці».
Виконати 

ня на день 
вже й просто, 
ня, уміння, наполегливість, 
коли йдеться не про день?

Урядове завдання було над
звичайно відповідальним. Кра
їна чекала продукцію з не
терпінням. Це розуміли на за
воді, в ланці електромонтаж
ників Юрія Куклича. І молодь 
зробила майже неможливе: 
продукція пішла з підприємст
ва на три дні раніше наміче
ного, і без того надзвичайно 
стислого, строку...

Так писалась одна сторінка 
виробничої біографії молоді 
електромеханічного. А їх не 
перерахувати.

...Комсомольсько - молодіжна 
бригада Олександра Рудненка зо
бов'язалась виконати п’ятирічну до 
12 липня. Виконала — до п'ятого...

... Елек і ромонтяжннці, очолювані 
Людмилою Малою, в дні роботи 
XVII з’їзду ВЛКСМ працювпип на 
зекономлених матеріалах і електро
енергії. Щоденний виробіток стано
вив 200 процентів...

...й рахунок нагтуикої в«ін|”‘»нн „...... .....................<1,А»/ОЧ ЛП

молоді вихозува- 
моподих років у 
і дисциплінованій

виробничі завдан- 
раніше — не тем 

Потрібні знан- 
А

кожний
КРОК
Клешнін, Борне Безпалий, Володи
мир Шинкаренко, Валерій Глущен
ко і іцс одинадцять їхніх ровссни-
ПІП...

«Класова боротьба про
довжується, і наше завдання 
підпорядкувати всі інтереси 
цій боротьбі».
З весни минулого року ком

сомольці перерахували у 
фонд солідарності з народа
ми, що борються за мир, де
мократію і соціалізм, 
тисячі карбованців.

Всі, .11» ОДИН, ШІ ходили 
НИКН, КОШТ») ВІД . яких 
в'єтнамських дітей...

— Ми а тобою, иаро.іс 
ска їгп на мітингу солідарності слю
сар Толя Лавреньо. — І віримо, ио 
т-бс не здолають чорні круки ре
акції...

— Знаєте, поділився дум
кою Толя Чайко. — 3 особли
вим натхненням працюєш над 
замовленнями з братніх країн. 
Усвідомлюєш: чим краща про
дукція, тим міцніший потиск 
рук ровесників, що будують у 
своїх країнах нове життя.

«Бути членами Спілки мо
лоді, значить вести справу 
так, щоб віддавати свою ро
боту, свої сили на загальну 
справу... Тільки в такій ро
боті перетворюється юнак 
або дівчина в справжнього 
комуніста».
Рівним почерком пишуться 

рядки: «Прошу прийняти мене 
до лав Комуністичної партії 
Радянського Союзу». Пишуть 
їх молоді робітники, ще ком
сомольці, які вирішили поєд
нати євос життя з партією.

Кращих із кращих рекомен
дує комітет комсомолу ь чле
ни КПРС. Анатолій Чайко, Ана
толій Ямлольський, Ірина Мі- 
хельсон, Олександр Антонен- 
ко, Лідія Голубннча. Цього ро
ку вони поповнили партійну 
організацію заеоду.

Мужніють комсомольці. 
Приходить день, коли юнак чи 
дівчина відчувають, що здатні 
взяти на себе найвищу відпо
відальність. І тоді їм вручає
ться партійний квиток. З порт- . 
ретсм великого Леніна.

Б. КУБАНСЬКИЙ, 
спецкор -»Молодого ио- 
мунара».

і*. Олександрія.•:

завдання 
сього на- 
І.ілічевий

СІІПіСН-
ЖНТТІ,

МОЇЙ

півтори

ЧІЛІ,

ШАНА ПІСНЕЮ

■

Фото В. КОВПАКА.

МАГІСТРАЛЬ

на субот
нії.їй для

Геореій ШЕВЧЕНКО

і осі. в неї весілля. Зареєстрували 
шлюб. ! прийшли сюди, до пам’ятники 
В. І. Леніну. З квітами, з своєю до
лею — до вождя.

її а з в і м к у: комсомольці Лари
са і Віталій КРАСІІОВСЬКJ в нирку 
культури імені В. і. Лсіііка.

В інженера заводу «Червона зіркам 
С. П. Лвра.меика перша настільна 
книжка — том В. і. Леніна. Як кому
ніст, як пропагандист в сітці комсо
мольської по.іігосві їй і перше своє сло
во до молоді вій починає із заповіту 
Ілліча: «Вчитись», його дочка Лариса 
закінчила Кіровоградську СІП № II, 
медучилище. Потім — інститут.

Образ Леніна 
дихав, надихає і буде 
надихати не одне по
коління луитців. Він — 
те джерело, з якого 
черпаються найкращі 
людські риси, в яко
му — найсвітліші ідеа-

I

Всяк, хго юний» рушай зі мною 
В незнайому й далеку даль, 
Де романтика нині тайгою 
Прокладає свою магістраль. 
Вирушаймо, ходімо разом, 
Поки сила ключами б'«.
Поки рвійність твердим наказом 
Няя диктує життя своє!
Не заскніємо, не захолонемо 
В теплім затишку тихих днів, 

Нмл вокзалами, свігянкотшмн 
Рознесемо бадьорий єн і а. 
Ми такими живем законами — 
Все — з руки, все під силу нам, 
Комсомольськими перегонами 
Починається наша ВАМ4)

і

*) БАМ — Бййкц/ьсьец Амурська мя< 
гістраль.

Кіоопогпплсьі'мГі одно».

ли.
В моєму доробку багаю 

творів присвячено Іллічу, 
втіленню його задумів у 
життя. Пісні про Леніна, 
про щасливе сьогодення, 
партію, комсомол, бороть
бу іа мир — ось геми, яві 
я намагаюсь вирішити му
зичними засобами.

Назву лише кілька з 
них: сГІІснп про Леніна«, 
«Леніна сонце встає», 
-Нас окриляє іллічеве сло
во», «Ми — люд» праоі», 
«Юносте, пставай!», «Кляї- 
пя», «Зоряна слава». За- 
гжлвм же — близько двох
сот пісень. Більшість я 
иих написана на слояц 
місцевих літераторів — 
Г. Щербини, О. Шкабоя, 
Н. Добріня, Г. Шевченка.

У аеликпх музлчмих по
лотнах я прагну відобра
зити переможну ходу ле
нінських ідей, творчу пра
цю радянського народу.

Кілька музичних тво
рів написано мною на
передодні 50 - річчя 
присвоєння комсомолу 
імені Леніна. Б них — 
юнь радянської країни, 
величальна вождеві 
революції.

Кім ШУТЕ1ІХ.О, 
член Спілки компо
зиторів СРСР.



нм»« 4 cm op, ttM О Л ОДИ Й К ОМ УНА Р" 11 липня 1944 року “

Новина в селі (чи то гарне, чи 
невтішна) розноситься 8І 
швидкістю блискавки. Так і в той 

день. Тільки й розмов було, що 
про нещастя в сім’ї Затуливітрів,

— Ви чули, Зіновійовича, ка
жуть, а лікарню забрали в тяж-» 
кому стані?

— Що там з Іваном Зіновійо- 
вичем, — перепитував сусід в су
сіда.

А в тракторній бригаді № 2 колгоспу імені Суворова 
робота в усіх з рук валилась. Хлопці ні на хвилину не 
полишали без уваги синів Івана Зіновійовича — братів 
трактористів Івана та Андрія Затуливітрів. Дивлячись на 
їх змарнілі обличчя, пригнічений стан, кожному хотіло

ся сказати братам щось 
втішне, заспокійливе. 
Але, як І буває в таких 
випадках, потрібних сліз 
не знаходилось.

Анатолій Михайлович 
Кирпич ще й мотора мото
цикла не заеглушив, як йо
го тісним кільцем оточили 
хлопці.

— Ну. гцо там? — враз почулось кілька голосів.
~ Невтішні справи у нашого Зіновійовича. — стримуючи 

хвнлюнаиня, мовив бригадир. — Багато крові втратив. А як її 
поповнити? Я вже здав свою, але цього мало...

бригадир ще хотів щось додати, та його перебив Павло Шпук 
грункомсорг бригади.
т То п їду, Анатолію Михайловичу.
у- І я теж, — не втримався Василь Салтаи,

І Я,
За мить бригадний стан спустів. Хто на велосипеді, хто н» 

Мотоциклі — помчали хлопці в районну лікарню.
Потім ще двічі вони здавали кров тяжко хворому І. 3. Зату- 

лнвітру.
«Які ж ви в мене, все-таки молодці, — думав брига

дир. — Дарма, що молоді, а почуття колективізму і това
риськості — позад усе».

Можна, можна з вами діло робити, хлопці. — Немає у вас 
отого огидного почуття власництва. Треба — значить треба — 
такий у вас закон. Треба було в минулому році вчасно горох 
зібрати, — значить, не порахувалися з трудом, взяли коси і вруч
ну викосили всю площу, бо покручені і повалені стебла не під
давались ніяким механізмам. Треба було допомогти суперни
кам по змаганню — тракторній бригаді, де працює делегат 
XVII з'їзду ВЛКСМ Ніна Васильєва — без жодного слова не
вдоволення пішли і допомогли впоратись з врожаєм. Зараз теж 
постійно їм допомагають. Ось тільки-но Павлик Шпук повер
нувся звідти. Працював на обприскуванні саду. А Микола Са- 
(иуренко підживлював гібридну кукурудзу.

Чому ж не допомогти навіть І суперникам, коли в 
£ебе з цими роботами справились? Тепер на черзі жни
ца. Чекають їх хлопці, не дочекаються. Ще з грудня. 
;^ак, т£к. Саме з тих пір. Бо ж першими в районі до 
Дня Конституції відремонтували всю техніку. За це І 
іа т^, що мають найбільший виробіток на трактор, най
більший врожай, і вийшла бригада переможцем у ра
йонному змаганні на честь 50-річчя присвоєння комсо
молові імені Леніна. Буде про що доповідати на уро- 
|іИ.стих комсомольських зборах колгоспу, присвячених 
ЦІЙ даті. Та й хіба могло бути інакше. Адже вони ленін
ці і родом, і званням,

Г. ГОНЧАРЕНКО, 
!§£■ спецкор «Молодого комунара».

Ленінка УстннІвського району.

РОДОМ
З ЛЕНІНКИ

■р УТ — тиша. І яскраві квіти. Оба- 
* ліск височить. А поруч — чо
тири чоловічі постаті...

— Тату, хіба такий вже жорсто
кий був той бій за наше село, що 
загинуло аж сто сімдесят шість ра
дянських воїнів? Стояли за Сталін- 
град, Москву. А це ж невеличке 
степове село?..

— Нам дорогий був кожен клап
тик рідної землі. Бо це — Вітчиз
на... А нашому землякові Олек
сандрові Галугану аж на Одері 
вручили Золоту Зірку Героя...

Сходяться до обеліска однолітки 
синів старого Неруша.

— Розкажіть про себе, Григорію 
Дмитровичу...

Капітан запасу торкається рукою 
орденських планок.

— А що я? Дев’ятнадцятирічним 
на фрОНГ„ф 
/ гвардій

ську мінометну бригаду посилали 
аж до лінії оборони ворога. Йшли 
на прорив. І там горіло все — «ка
тюші» наводили розпач на гітлерів
ців. Ржев, Псков, Волга, а потім бій 
з японськими мілітаристами. Після 
війни ми стояли на кордоні. Для 
нас, офіцерів-фронтовиків, це була 
найвища честь — берегти- радян
ський кордон...

ТТ ЕВДОВЗ! після цієї розмови 
старший син Григорія Дмитро

вича десятикласник Григорій Не- 
руш готувався писати твір про лю
дину, яку він хотів би наслідувати 
у житті. В чернетці з’явилися ряд
ки: «Я заздрю батькові... Фронто
вик, колишній прикордонник, ко-

комсомольцем пішов 
Ми — катюшисти. Нашу

муніст, має кілька технічних спе
ціальностей. Працював електриком. 
Тепер — керуючий відділком кол
госпу імені Леніна...».

Комсомолець' писав про комуніс
та. Син про батька, Епіграфом до 
свого твору вибрав ленінські сло
ва: «Росія здатна давати не тільки 
одиночок-героїв. Ні, ми були пра
ві, коли говорили, що Росія дасть 
таких героїв із маси, що Росія змо
же висунути цих героїв сотнями, 
тисячами...».

Треба було готуватись до служби 
в армії. І тут знову порадником 
буа батько:

— Якщо до мужності 
знання —- такий воїн 
ний, — міркував ветеран війни.

Григорій працював у колгоспі 
теж електриком. Він — перший на 
футбольному полі, в тирі. І баяніст 
хоч кудиі..

Прийшов з військкомату І з ра
дістю повідомив:

— Я також буду прикордонни-. 
ком...

Йшли листи з прикордонної за
стави: «Ваш син став класним спе
ціалістом... Відмінник бойової і по
літичної підготовки... Йому довіре
но підрозділ...».

Став Григорій 
вчився далі. А тут 
його братам треба 
армії. Пощастило — Петро і Сашко

додати 
неперемож-

військової час- 
наймолодший

воїна-фронто-

теж у прикордонні війська потра
пили.

Про Петра невдовзі лист від 
командування військової частини: 

«Закінчив навчання, відмінний 
радіотелеграфіст, старший сержант, 
передає свій досвід молодим вої
нам...».

Минув строк служби. Петро при
їхав в Кірове і сказав батькові:

—• Я знову повертаюсь в армію. 
Бо професія в мене військова...

І прапорщик Петро Неруш став 
командиром.

А це вже лист з 
тини, де служить 
син — Олександр:

«Вас, колишнього
вика, запрошуємо на свято...»

Григорій Дмитрович їде до сина.
...Стоїть Сашко в шерензі відмін

ників навчання. Кремезний, став
ний, міцний. Про них, майбутніх 
команд ирів-прикордонників, бать
ко чує теплі слова їх наставників:

— Ці комсомольці свято викону
ють заповіт Ілліча: «Вчитись, вчи
тись, вчитись...». Наказ вождя бе
регти свою Вітчизну для них теж 
святий. І вони .вірно служать 
чизні. Як і їх батьки...

Григорій Дмитрович гордісно 
вився на Сашка та його друзів.

— Щасливий я, що в нас 
сини...

Віт-

ди-

такі

I

прапорщиком, 
і двом іншим 
було йти до

М. ШЕВЧУК.

rs
В а знімках; комуніст Г. Д. НЕРУШ (фото 1942 року), його сини — комсомольці Григорій, Петро, ОлексавдрНЕРУШГ

с. Кірово. 
Долипського району

’В
ІКОРЧАГІНЦЯМ І
Сімдесятих

«Роль і значення цього | 
письменника в нашому | 
житті таке велике, що про І 
нього справді можна ска
зати: «Безсмертний Остров- 
іькийі», Цими словами 
Михайла Шолохова відкри
вається тритомник творів 
Миколи Островського, який 
.^ийшов до 70-річчя з дня 
народження видатного ра
дянського письменника у 
видавництві ЦК ЛКСМУ 
«Молодь».

Сюди ввійшли романи 
яЯк гартувалась сталь», «На
воджені бурею», статті, 
промови, бесіди. У третьо
му томі вміщено 417 листів 
полум’яного борця, напи
саних а 1924—1936 роках 
До рідних, друзів, знайо
мих. День за днем, рік за 
роком відтворюють вони 
хроніку життя цієї мужньої, 
безмежно відданої кому
ністичним ідеалам людини, 
хб листів публікуються 
•перше.

Тритомник творів улюб
леного письменника ра
дянсько? молоді з написом 
чЗа активну роботу по ко
муністичному вихованню 
'молоді на честь 50-річчя 
"присвоєння комсомолу Іме
ні В. І. Леніна» одержать в. 
подарунок від комітетів 
комсомолу сотні юнаків і 
дівчат республіки — право
флангові соціалістичного 

(РАТАУ),

ЗАВАДІВКА ПРИЙМАЄ 
АВТОГОНЩИКІВ

Більше 150 найснльніших спартаківців країни 
взяли участь у змаганнях з автомобільного кросу 
на прпз газети «Труд». Поєдинки тривали на За- 
вадівській автотрасі.

На машинах ГАЗ-53 переконливо переміг моск
вич Кирило Житков. Його товариш по команді 
Віктор Кулагія першим фінішував у класі машин ’ 
ГАЗ-69’ Москвич Віктор Яшеико не -мав собі рів
них під час заїзду машин ГАЗ-51. Стартують 
«ЗІЛи». І ще одне найвище сходження москви
чів — попереду Юрій Осаліи.

А як кїровоградці? Віктор Михальський (ГАЗ- 
51) та Василь Матвієнко (ЗІЛ-ІЗО) внесли ваго
му суму очок в копилку української команди,-яка 
пропустила попереду себе лише автогоищиків 
Москви і Російської Федерації. Хоч наші земляки, 
які виступали за обласну раду ДСТ «Спартак», 
серед 42 команд були на* 28 місці.

НА кіровоградському ста
діоні «Піонер» проведені 

фінальні змагання на пер
шість республіканської ра
ди ДСТ «Буревісник» 9 
футболу. У поєдинках бра
ли участь команди — пере
можці зональних ігор, фут
болісти Інститутів — Київ
ського фізичної культури. 
Харківського авіаційного та 
Кіровоградського педагогіч
ного. Чемпіонами стали

НАШ ПРИЗ— 
ДРУГИЙ
кияни. Друге призове МІСИ,« 
зайняли кірозоградці, тре
те — харків’яни.

В зональних всесоюзних 
змаганнях, які відбудуться 
також в Кіровограді, крім 
киян I кіровоградців, висту
патимуть команди студен-

ТІв Москви, Ленінгрядп, 
Смоленск», Литви та Біло
русії.

В. ШАБАЛІН.
м. Кіровоград.

12 пятниия і

флангові 
Змагання,

ЙЯММ
І

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.95 
■— Ранкова гімнастика. Ко
льорове телебачення. (ЛІ). 
9.20 - Новини. (М). 9.30 
Кольорове телебачення. Для 
дітей. «Веселі канікули*. 
(М). 10.00 — Кольорове теле
бачення. Концерт. (М). 10.30 
— «Спалений слід». Телеві
зійний художній фільм.

(НДР). 11.30 - «Наука — 
сільському господарству». 
(М). 15.40 — «На репетиції». 
Телевізійний документальний 
фільм. (Тбілісі). 15.55 — «Ро
сійська мова». (М). 18.40 — 
«Москва І москвичі*. Теле- 
огляд. (М). 17.10 — «Фільм — 
дітям», 
собака», 
серійний
V серія. ,_____ ...
Кольорове телебачення, 
дітей. “ ,
(М). 18.30 — Концерт. (М). 
18.45 —- «Нам 100 літ». (Кі
ровоград). 19.15 — Телефільм. 
(Кіровоград). 19.30 — «День 
за днем». (Кіровоград). 19.45 

Кольорове телебачення.
«Життя Леонардо да ВІнчІ». 
Телевізійний багатосерійний 
художній фільм. V серія. 
(Італія), 21.00 — Програма

«Чотмри танкісти і 
Телевізійний багато- 

художній фільм. 
(Польща). 18.15 -• 

Для 
«Театр «Дзвіночок». 3 г- • 
«Нам

Наша адреса і телефони Газета виходите 
у вівторок, четвер, 

суботу.

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

-----—- ■ ■ - ■ ■ :І~---- і—*—-гттг

Д ДНІВ на стадіоні і в спортивному залі К<- ■ 
розоградського льотно-штурманського уч.и- 

лпща тривали зональні змагання з волейбо
лу, футболу та баскетболу, результати ’яких 
входять до заліку XX Спартакіади учбових 
закладі» Міністерства Цивільної авіації СРСР. 
В поєдинках брали участь представники Київ
ського інституту цивільної авіації, училища 
азіаспеціалістіз з Кривого Рога, Кременчуць
кого льотного училища. Слов'янського техніч
ного училніца та наші земляки. Успішним буа 
виступ кіровоградців у всіх видах змагань. 
Волейболісти з однаковим рахунком (3:0) здо
були чотири перемоги і набрали вісім очок Із 
восьми можливих. Напруженим був поєдинок 
київських та кіровоградських баскетболістів, 
але й тут сильнішими виявилися господарі

Щасливий фініш авіаторів
майдаичику. Вони яакннули у кошики гостей 
78 м'ячів, а в спої пропустили — 55. Зазнали 
гіркоти поразок і інші учасники турніру —• 
міст Кременчука, Слов’янська і Кривого Рогу, 

Вдалим був також і виступ наших футбо
лістів. Вони завдали поразки криворіжцям, 
слав’янцяи, у ворота киянам (и:0. 5:0, 3:0). 
і з гравцями Кременчука звели матч унічию -•* 
0:0. Сім очок із восьми, жодного пропущеного 
м’яча — такий загальний результат ігор.

Отже, псі три колективи кіровоградців ви
йшли переможцями зони і здобули прзіїо бра
ти участь у фіиалі XX Спартакіади.

В. ГІОТАПОВ.

«Час». (М). 21.30 — Заключ
ний концерт III всесоюзного 
фестивалю ансамблів народ
ного ганцю у Кишинев!. (М). 
22.45 — «По сторінках «Голу
бого вогника». (М). 23.35 — 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.00
— Новини. (К). 12.15 — «Ми 
чуємо тебе, Пабло Неруда». 
(К). 12.45 —«За півторарічний 
запас кормів». (Харків). 14.55 
~■ Наша афіша. (К). 1S. 00 — 
«Екран молодих». (Львів). 15.45
— Передача, присвячена 800- 
річчю міста Полтави. (Хар
ків). 20.45 — «На добраніч, 
діти!» (К). 21.00 — Програма 
»Час». (М). 21.80 — Художній 
фільм «Тетянин день». їК). 
23.00 — «На ланах республі
ки». (К). 23.05 — Вечірні но
вини. (К)‘.
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«МОЛОДОЙ КОММУНАР* - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

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

поліграфії І книжкової торгівлі, 
М, Кіровоград, вул. Глінки, 2.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 
— Кольорове телебачення. 
Ранкова гімнастика. (М). 9.20 
~- Новини. (М). 9.30 — Ко
льорове телебачення. «У 
ляльковому магазині». (М)’. 
10.00 — Музична програма
«За листами глядачів». (М). 
10.30 — «Для вас, батьки».
(М). і І .00 — Урочисті збори І 
концерт, присвячені 100-рІччю 
ордена Трудового Червоного 
Прапора заводу «Червона 
зірка». (Кіровоград). 14.30 — 
Художній фільм «Чини І лю
ди». (М). 15.20 — Кольорове 
телебачення. Виступає во
кально-інструментальний ан
самбль «Дружба». (Ленін
град). 16.00 — «Художник».
Телевізійний документальний 
фільм. До 100-річчя з дня на
родження С. Т. Коненкопа. 
(М). 16.30 — Кольорове теле
бачення. Програма мульт
фільмів. (М). 17.00 — Кольо
рове телебачення. «У світі 
тварин». (М). 18.00 — Нови
ни. (М). 18.16 — Концерт.
ЇМ). 18.25 — «Діти Країни
Рад*. Телевізійний докумен
тальний фільм. ЇМ). 19.00 —• 
Чемпіопаг СРСР з футболу.

«Зеніт» (Ленінград) — «Ди
намо» (М). (Ленінград). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30
— Кольорове телебачення. Фе
стиваль радянської пісні у 
м. Зелена 1’ура. (ПНР). 23.00
— Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05
— Художній фільм «Перша
дівчина». (К). 11.30 — Теле
журнал «Черемош». (Червів« 
Ці). 12.05 — Фільм-концерт,
«Я сиіпаю про Вітчизну мою», 
(К). 13.00 — «Жнива — удар
ний фронт». Кінорепортаж. 
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 13.15 Л 
«Подвигу — зо років». (Сім
ферополь). 14,00 — Я. ВілїА 
ковський. «Рім-ті-ті», Вистава 
ляльок. (Запоріжжя). 14.40 -- 
«Онбіта дружби». (Львів). 
15.10 — До 30-річчя сизволсм** 
•ні України від німецько-фа
шистських загарбників. «піс
ня н солдатській шинелі», 
(Ворошиловград). 16.30 -•
«Партійне життя». (Микола
їв». 17.00 — Кольорове тсле-

Камерний концерт. 
(К). 17.30 — «Екран передово
го досвіду». (К). 18.00 - Пе
редача. присвячена 800-рїччю 
міста Полтави. (Харків). 19.00
— Програма «Вісті». (К). 19 30
— Першість СРСР з футболу, 
«Динамо» (К) - «Пахтакор».

Редактор 8. ПОГРІБНИЙ.
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