
ЗУСТРІНЕМО 
РЕКОРДАМИ!

ЗВЕРТАЄТЬСЯ
ДОЯРКА КОЛГОСПУ
«БІЛЬШОВИК»
ДО ВСІХ МОЛОДИХ ДОЯРОК
ОБЛАСТІ

ЮВІЛЕЙНОМУ РОКУ-УДЙРНИЙ ФІНІШ!

60-РІЧЧЮ ВЛКСМ-НДШІ ТРУДОВІ УСПІХИ!
Майже сто комсомольців трудяться 

па полях і фермах колгоспу «Більшо- 
еик». Молодь продовжує трудові тради
ції старшого покоління. Для прикладу 
візьму наш комсомольсько-молодіжний 
колектив імені 50-річчя ВЛКСМ молоч
нотоварної ферми № 2. Комуністки Га
лина Савченко, Валентина Купер, Вален 
тина Семенюк у ньому році подолають 
чотиритисячний рубіж. Така ж мета і в 
мене. А середній надій по фермі на 
кожну фуражну корову становить понад 
2850 кілограмів молока. На моєму ра
хунку сьогодні 3870 кілограмів. ■

Досягти цього нам допомогло соціа
лістичне змагання з комсомольсько-мо
лодіжним колективом .МТФ № 1 (груп- 
комсорг Любов Цимбал). Думаю, зма- 
іаючись, ми зможемо добитися більшого. 
А тому звертаюсь до молодих доярок: 
зробимо рік ювілею Ленінського комсо
молу роком рекордних надоїв!

Щоб це стало реальністю, пропоную: 
молодь — на ферми! Нещодавно я була 
па районній параді передових тваринни
ків у Гайвороні. Говорили там і про не
доліки. Так, все менше дівчат працює у 
тваринництві. Якщо в’1975 році у районі 
налічувалось 9 комсомольсько-молодіж
них колективів, то нині тільки 5. Про 
яку перспективу може йти мова? 1 рай
ком комсомолу, і первинні комсомольські 
організації, і керівники господарств ма
ють взятися за то справу серйозно, роз
в’язувати проблему комплексно. Адже 
організація дозвілля, поліпшення умов 
праці й побуту — ті стимули, що сприя
ють поповненню колективів ферм моло
дими кадрами. Тоді й рекорди будуть.

Н. РОГОЖИНА, 
доярка колгоспу «Більшовик» Гай- 
воронського району, депутат об
ласної Ради народних депутатів.

ІНІЦІАТИВА ВЗУТТЄВИНІВ
Невелика біографія у 

комсомольсько - молодіж
ної бригади розкрійниць 
верхніх шкіртоварів цеху 
№ 1 Кіровоградської взут
тєвої фабрики, де брига
диром Валентина Лисова, 
а групкомсоргом Людми
ла Кравченко. Але вже 
утвердила вона себе в ко
лективі підприємства хо
рошими справами.

Кілька днів тому роз
крійниці звернулися до 
молодих взуттєвиків із за
кликом: трудовими успіха
ми зустрінемо 60-річний 
ювілей Ленінського ком
сомолу! Сама ж бригада 
зобов’язалась до цієї дати 
зекономити 35 тисяч квад
ратних дециметрів шкір
товарів, що є основним 
показником їхньої праці,

підвищити якість розкрою 
на 0,1 процента і підви
щити продуктивність на 
0,5 процента. Сьогодні 
дівчата здають 98,5 від
сотків заготовок з першо
го пред’явлення. _ .

Т. ХВАЛЬЧЕВА, 
секретар комітету ком
сомолу Кіровоградської 
взуттєвої фабрики.

КОМСОМОЛЕЦЬ ВІКТОР ДОБІ АЛЬ - СЛЮСАР-СКЛАДЛЛЬНИК КІРОВОГРАДСЬКОГО ЗАВОДУ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ЗА ЗМІНУ СКЛАДАЄ ДО 22 МАШИНОК ПРИ НОРМІ 19. ВІН ОЧОЛЮЄ СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ СЕРЕД МОЛОДИХ РОБІТНИКІВ ЗА ДОСТРОКОВЕ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЮВІЛЕЙНОГО РОКУНА ЗНІМКУ В. ДОВГАЛЬ. Фого 1. КОРЗУНА.
О Звіти і вибори • На трибуну обласної комсомольської конференції • Звіти і вибори

А ЯКЩО ЗБОРИ
БЕЗ „ГАЛЬОРКИ“?..
РАДНО я за свій колгосп. Ось 

нещодавно вручили трудівникам 
господарства Грамоту Президії 
Верховної Ради УРСР за те, що 
виростили високий урожай зерно
вих культур, що виконали план 
продажу хліба державі. Від того, 
що з року в рік міцніє каша еко
номіка, зростають люди.

Згадую звітно-виборні комсо
мольські збори. Чимало молоді 
прийшле. Адже ж мали підсуму
вати те, що зроблено нами, на
щадками роду хліборобського, за 
рік. намітити нові завдання — ви
щі. значиміші.

Та чомусь у перших рядах зали
шилися вільні крісла. Всі зручно 
позмотувалися мало не на «га
льорці».

Прослухали звітну доповідь. 
Однак далеко не всі чули, про що 
говорив секретар комітету комсо
молу Анатолій Орішко. Одні ви
тягували голови, вслухаючись, іп- 
ші стиха перемовлялися про щось 
своє.

Отож перше, найголовніше пи
тання порядку донного, як не див
но, ні в кого не викликало бажан
ня виступити, окрім тих, хто рані
ше був до цього підготовлений.

Прозвітував і начальник штабу 
«Комсомольського прожектора» 
Вії <тор Савич. Справді, не так, як 
планувалося, працював штаб 

«КП». Якщо на центральній сади
бі нашого великого господарства 
й з'являвся вряди-годи сигнал 
«Комсомольського прожектора», 
то у відділках його бачили дуже 
рідко.

При обговоренні доповіді дивно 
ставало, що комсомольці не гово
рять прямо про те, що їх хвилює, 
а читають завчасно написане па 
аркушах паперу... Ніби на екзаме
ні, зі «шпаргалки». Та так якось 
байдуже-байдуже, ніби це не їх
нього життя стосується.

Намагаюсь відзначити найсуттє
віше.

Ольга БАРДАСЬ, доярка. Комі
тет комсомолу веде недостатню 
роботу з молоддю. Все — вироб
ничі стосунки. А взаєморозуміння 
юних, взаємозбагачення досвідом? 
Врешті-решт — спільний цікавий 
відпочинок?

Анатолій БОЙЧЕНКО, інструк
тор по фізкультурі й спорту. 
Не вистачає спортіпвентчря, надто 
мало уваги важливому питанню: 
як молодь сіл складає нормативи 
комплексу ГПО.

Олександр СПІВАК, шофер. 
Його колега Юрій СЕБЕЛЄВ. 
Мало уваги молоді. Здебільшого 
юнаки працюють па старих трак
торах і автомашинах. У таких 

умовах мало радості від зроблено
го, адже, досконало не знаючи 
техніки, важко новачкам проявити 
себе, довести, що вони теж повно
правні господарі поля. Бо ж ре
монтувати трактор — не врожай 
збирати і не возити ного на дер
жавний приймальний пункт. То 
простіше. Нам би більше довір’я...

Сиділа па звітно-виборних ком
сомольських зборах, слухала про 
що говорять із трибуни, побачила, 
що знайома лише з третиною при
сутніх тут. Який висновок? Хіба 
пас тільки єднає комсомольський 
квиток і сплата членських внесків? 
Ні, певно ж. Та коли нам було 
поговорити про це, відчути єдність 
думок і помислів’ Та чи ж у пас 
був проведений хочч єдиний за рік 
спільний для всієї організації су
бот пик або недільник, чи пройня
лися ми хоч раз спільною турбо
тою за загальну справу? Чи. вреш
ті, хоч раз ми всі разом змістовно 
й весело відпочивали? Чи разом 
пройнялися усвідомленням величі 
справ старших поколінь, відвідав
ши історичні місця, де воювали, 
трудилися і здобували славу собі 
та право на мирну й щасливу пра
цю нам наші батьки й діди?

Не було нічого цього, па жаль. 
Часто нас, молодих, звинувачу

ють у тому, що заважають нам 

бути активними у комсомольсько
му житті сімейні обставини. До 
деякої міри це так. Скажу' про 
себе.

Ми з чоловіком обоє механіза
тори. З ранньої весни і до пізньої 
осені роботи вдосталь, а ще ж і 
двоє дівчат малих V пас. Інші па
ші ровесники теж сімейні А в кол
госпі кілька сіл. До центральної 
садиби не часто випаде нагода на
відатись. Якби ж в нашому місце
вому клубі з’явився хороший ор
ганізатор — вибрали б часину, 
прийшли. У кожному б селі була 
своя, хай невеличка, агіткульт- 
бригада, було б нам цікавіше жи
ти. то — робота, домашні тур
боти, телевізор. Може, старших це 
й задовольняє. Та молодих — аж 
ніяк.

Мені здається, що секретар 
парткому колгоспу Д. П. Кузь
менко справедливо критикував 
учителів школи — членів нашої 
комсомольської організації — за 
те, що мале бувають серед сіль
ської молоді, не допомагають ор
ганізовувати нам цікаве дозвілля. 
Бо й справді, разом ми пожвави
ли б культосвітню роботу. І що 
найголовніше, тоді б не тільки в 
тракторних бригадах працювали б 
юнаки та дівчата, а й на фермах. 
Бо юним мало хліба на столі і до
статку в домі — їм потрібне пов
нокровне духовне життя. На те 
вони — молоді. Ось на що треба 
звернути увагу нашому комітетові 
комсомолу, аби розтанув той лід 
байдужості, який так гостро я від
чула у папірцях виступаючих.

Н. КОЗАЧЕНКО, 
трактористка колгоспу імені 
Щорса Долннського району.

ВІДБУЛИСЯ 
КОНФЕРЕНЦІЇ

IX звітно-виборна ком
сомольська конференція 
Світловодського району.

Із звітною доповіддю ви
ступив перший секретар 
міськкому ЛКСМУ Анато
лій Діброва. В обговорен
ні доповіді взяли участь 
секретар комітету комсо
молу виробничого об’єд
нання «Дніпроенергобуд- 
індустрія» Федір Кришан, 
завідуючий свинофермою 
колгоспу імені Котовсько- 
го Григорій Воробйов, де
сятикласниця Світловод- 
ської СШ № 5 Любов Му- 
зиченко, продавець мага
зину «Дитячий світ» Тетя
на Фатник, апаратник за
воду чистих металів Євген 
Лазукін, електрозварник 
будівельного управлін
ня «Світловодськцивіль- 
буд» тресту «Олександрія- 
важбуд» Олександр Жи- 
ван та інші.

У конференції взяв 
участь і виступив секретар 
обкому Компартії України 
А. І. Погребняк. У конфе
ренції взяли участь секре
тарі Світловодського мі
ськкому Компартії Украї
ни В. В. Дронов і А. Г. Гу- 
зема, другий секретар об
кому комсомолу І. Гнибі- 
денко.

Першим секретарем 
Світловодського міськко
му ЛКСМУ обрано Дібро
ву Анатолія Володимиро
вича, другим — Якименка 
Сергія Семеновича, сек
ретарем—завідуючою від
ділом шкільної молоді —■ 
Розку Наталію Іванівну.
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Вивчаємо Конституцію СРСР

Вільний час —
надбання суспільства
ПРО РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ ТРУДЯЩИХ,
ПРО РОЗВИТОК МАСОВОГО СПОРТУ, ТУРИЗМУ ТА МЕРЕЖІ КУЛЬТУРНО- 
ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ РОЗПОВІДАЄ ВЧЕНИЙ-СОЦІОЛОГ

/О)ДНИМ із головних соцілльно-ехоно- 
мічних прав, що зачіпають самі 

основи життя людей, с празо на відпо
чинок. «Це празо, — говориться з статті 
41 Конституції СРСР, — забезпечується 
встановленням для робітників і служ
бовців робочого тижня, що не переви
щує 41 години, скороченим робочим 
днем для ояду професій і виробництв, 
скороченою тривалістю роботи з нічний 
час; наданням щорічних оплачузаних 
відпусток, днів щотижневого ВІДПОЧИН
КУ, а також розширенням мережі куль- 
гурно-осзітніх і оздорозчих закладів, 
розвитком масового спорт/, фізичної 
культури і туризму; створенням сприят
ливих можливостей для відпо іинку за 
місцем прожизання та інших умов ра
ціонального використання вільного 
часу».

Реалізації праза на відпочинок насам
перед сприяє політика Радянської дер
жави, спрямована на планомірне скоро
чення робочого часу. Вже з першій по
ловині 60-х рокіз завершився перехід 
основної маси трудящих на 41-годинний 
робочий тиждень. Для осіб, зайнятих у 
галузях з важкими умовами праці, вста
новлено ЗО—35-годинний робочий тиж
день. У результаті запровадження п'яти
денного робочого тижня, а також збіль
шення мінімальної тривалості відпусток 
загальне число неробочих днів тепер 

майже здзоє більше, ніж у середині 60-х 
років. З урахуванням пільг, що надаю
ться тим, хто вчиться без відриву від ви
робництва, а також оплачуваного за най
вищими у світі нормами періоду тимча
сової непрацездатності число неробочих 
днів у нашій країні досягає в середньо
му третини всього календарного року.

Дальше скорочення робочого часу 
здійснюватиметься передусім для тих 
категорій населення, які найбільш по
гребують збільшення свого вільного ча
су. В цьому плані важливе значення має 
вперше проголошена в Конституції СРС? 
політика поступового скорочення робо
чого часу жінок, які мають малолітніх 
дітей.

Вільний «ас трудящих збільшується й 
скороченням затрат часу нз домашню 
працю шляхом розвитку сфери обслуго
вування, громадського харчування, 
збільшення виробництва і продажу на
селенню напівфабрикатів і кулінарних 
виробів. Тільки за останні 15 років за
гальний обсяг побутових послуг, що по
даються населенню, зріс більш як у 
6 разів. У наші дні галузь побутових по
слуг дає змогу економити трудящим 
&,5—9 мільярдіз годин на рік, або кож
ній людині щороку 80 годин.

В епоху науково-технічної резолюції 
відбувається не тільки зростання віль
ного часу. Істотно змінюються його 

зміст і структура.’ Зростання професій
ної і непрофесійної інформації вимагає 
більше часу на навчання, підвищення 
кваліфікації, на різноманітні видовища. 
Велика кількість інформаційних, нерво
во-психологічних навантажень, темпи і 
ритми життя, що прискорюються, викли
кають велику потребу у відновленні ду
шевних сил, здоровому фізичному від
починку, перебуванні на природі. Разом 
із зростанням життєвого рівня радян
ських людей, їхніх культурних запитів, з 
розвитком громадського та індивідуаль
ного транспорту масовим стає туризм.

Задоволенню цих різноманітних по
треб служить неухильний розвиток ме
режі культурно-освітніх, оздоровчих і 
туристських закладів, які сприяють зміц
ненню колективістських начал у способі 
життя радянських людей. 1974 року в 
країні було 134,3 тисячі клубів та будин
ків культури. В середньому на одного 
жителя країни на рік припадає коло 
восьми відвідань клубних масозих захо
дів (не рахуючи відвідань кіно). Незва
жаючи на величезне поширення новітніх 
технічних засобів «домашнього» куль
турного вжитку (телевізори, радіоприй
мачі, магнітофони і т. д.), відвідування 
театрів, музеїв та інших закладів куль
тури неухильно зростає. Так, відвідуван
ня музеїв зросло із 75 мільйонів чоло
вік у 1965-му до 135 в 1975 році.

Постійно вдосконалюється система за
кладів організованою відпочинку. В са
наторіях, будинках відпочинку і на ту
ристських базах країни тепер налічується 
близько 2 мільйонів місць, що в чотири 
рази більше, ніж 1939 року, і 976 року 
організовано, за путівками лікувалися і 
відпочивали 48 мільйонів трудящих та 
членів їхніх сімей, з них 32 мільйони 
користувалися закладами тривалого від
починку, 12,5 мільйона робітників, служ
бовців і колгоспників одержали путівки 
безплатно або з оплатою лише ЗО про
центів їхньої вартості. їільхи з фондів 
державного соціального страхування 
щороку виділяється близько мільярда 
карбованців нз придбання пільгових пу

тівок і дотацію закладам санаторного 
лікування, відпочинку, туризму. На ці ж 
цілі асигнуються значні суми із суспіль
них фондів підприємств, оази відпочин
ку установ, організацій і підприємств 
мають більш як півмільйона місць і що
року приймають понад 2,5 мільйона від
почиваючих з тривалим перебуванням і 
коло 1,5 — з одно-дводенним.

З кожним п’ятиріччям дістають деда
лі більшого поширення нов: форми 
організованого відпочинку. Розширяє
ться мережа закладів для сімейного 
відпочинку і туризму, вдосконалюється 
екскурсійне обслуговування. 197/ року 
діяло понад 255 тисяч спеціальних за
лізничних, теплохідних, авіаційних та ав
тобусних туристсько-екскурсійних рей
сів. Для подорожей за путівками проф
спілкових, молодіжних і дитячих органі
зацій запроваджено пільгові транспорт
ні тарифи.

У ході всенародного обговорення 
проекту Конституції СРСР трудящі ви
словили численні пропозиції, спрямова
ні й на те, щоб у галузі забезпечення 
права на відпочинок ще повніше втілю
вались принципи соціальної спразедли- 
вості. Так, пропонувалося запровадити 
як заохочення збільшені відпустки для 
передовиків виробництва, для тих, хто 
тривалий час сумлінно й ефективно пра
цює на благо суспільства. І, навпаки, ско
рочувати відпустку тим, хто ледарює, 
прогулює, іншими словами, самочинно 
бере її за рахунок робочого часу. Як 
відзначалося в доповіді товариша Л. І. 
Брежнєва на позачерговій сьомій сесії 
Верховної Ради СРСР дев’ятого скликан
ня, ці міркування повинні бути врахо
вані при підготовці заходів по вдоско
наленню системи відпусток.

Проголошене Конституцією СРСР пра
во на відпочинок забезпечуєтеся всебіч
ною системою соціальних гарантій, які 
становлять характерну рису нашого ра
дянського соціалістичного способу 
життя.

В. РОГОВІН, 
кандидат філософських наук.

Цими днями за маршрутом Кіровоград - Одеса - Л-.піп - Івано-Франківськ — Київ — Кі- 
ровшрад іиДправився туристський поїзд і 125 юнаками І дівчаїам-.і — переможцями соціа.іістіїч- 
ноєс» змзгаїїни на честі. 60-річчя Всликоіо Жовтня. Молоді робітники, механі іаторн, доярки ін- 
жсисрио-тскіїічні працісніїки ознайомлніься з історнчипмн місцями, пам'ятниками міст України

’■ а з II І м к у: учасники турнсиї.кої подорожі. Фото В. КОВП АКА

І. НА РОЗГРОМ 
ЧОРНОГО БАРОНА

Середнього ;:|»осту, поривчаста у рухати 
жінка Молоді очі світяться допнтливіс- 
тк> lie віритьсй. що за її спиною двад
цять п'ять років учительської роботи, 
повнокровне, наповнене громадським 
змістом життя. Лілія Миколаївна Ма
зур — людина жвава, енергійна, това- 
риеької щирої вдачі.

— Наш кращий лектор. — відрекомен
дував учительку завуч Кіровської вось
мирічної школи Яків Дмитрович Павлов.

Саме такою пока І упалитаси. Відмінний 
педагог, полум'яний лектор. Вже те. що нона 
стільки років працює п школі, дає їй праві, 
на повагу односельчан, право давати поради 
життєві настанови. Ьо я селі Вільному вона 
зустрічає ик ні своїх учнів, то дітей своїх 
учнів Отже, учні для неї майже всі жителі 
села.

M-ібугь, саме тому з такою увагою стежап. 
слухачі за її розповіддю, коли Лілія Мико
лаївна виступає з лекцією в клубі чи па мо
лочнотоварній фермі, перед батьками в школі 
чи Іія птахофабриці. Лектор вона блискучий, 
людина широкої ерудиції. Слухачам здається, 
то немає такою запитання, на яке не могла б 
еідпопіств їх учителька.

Очна тільки Лілій Миколаївна знає, як 
нелегко досягти легкості у стосунках з асд.і- 
торісю. Адже ерудитами не народжуються, а 
робляться у щоденній копіткій праці. Щоб 
справді бути готовою дати відповіді, на запи
тання слухачів, Лілія Миколаївна система
тично працює над собою, прочитує иіімлло 
спеціальної літера туро, регулярно исредии- 
яимься періодику, конспектує, занотовує. Ви
вчає економіку радгоспу, цікаайться даними 
пре економічний розвиток району, області, 
країни, вивчає партійні та радянські доку- 
менгн, ,

СЬОГОДНІ — ЛЕКЦІЯ 

людини
Лілія Миколаївна — педагог за покликан

ням, тому лекції на молодіжні теми виходить 
у неї особливо актуальними, політично заго- 
стрсніми, жвавими. Виключний успіх у слу
хачів має лекція «Молодь і ідсо юііч.іа бо
ротьба». до якої лектор готувалася особливо 
ретельна. В ній вона використала допов.дь 
члена Плітбюро ЦК КПРС, першого секрета
ря ЦК Компартії України В. В. Щсрбицькоіо 
на Пленумі ЦК Компартії України 21 листо
пада І1Р7 року.

Лектор викрила гірагнеірг.і капіталістичних 
Ідеологів прйтупити класову свідомість моло
ді, посіяти недовір’я в комуністичні ідеали, 
інкопати траншею порожнечі між молодим І 
старшим ііоколіпні'м, прищепити ракову пух
лішу Індивідуалізму і нігілізму. Гангстери 
буржуазної пропаганди, користуючись сучас
ною технікою, пропагують демагогічні лозун
ги «безкрайньої демократії», «необмеженої 
свободи», «аседозволеності» іі таке інше. Лі
лія Миколаївна пояснила присутнім суть цих 
термінів, із знанням справи відповіла на без
ліч запитань, чкі ставили їй юнаки і дівчата.

Йде селом Вільним жінка, жг.аво ви
стукує підборами. У самій навіть ході 
відчувається чималий запас людської 
енергії. Односельчани підходять до псі 
пе тільки як до авторитетної вчительки, 
а й як до блискучого ерудоваиого лек
тора, який може прояснити будь-який 
сумнів. Лілія Миколаївка щедро діли
ться своїми знаннями. Організаторські 
здібності, найкращі почут і я віддає жін
ка своїм слухачам, бо смисл свого жит
тя бачить у вихованні новоі радянської 
ЛЮДНІШ.

в. ШАРІЙ.
Кфовсм радський район,

ПОРУДІЛІ, задимлені
теплушки суворою

двадцятого року. На сті
нах вагонів написи: «Всі— 
на білополякіз!» І пісня: 

«Смело мы в бой пойдем 
За власть Советов!..»

Лунко вистукували коле
са на стиках рейок. У ляз- 
коті буферів і тривожних 
паровозних гудках, які 
прокочувалися над заліз
ничною станцією Знам'ян
кою, відчувався зажкий 
подих буремної, вогнен
ної пори.

То був важкий для молодої 
Країни Рад час. Кавалерій
ські бригади і ескадрони Пер
шої Кінної армії, розвинувши 
навальний наступ проти ін
тервентів І петлюрівських 
банд, до середини 1920 року 
звільнили від них Правобе
режну Україну. Війська За
хідного фронту очистили від 
загарбників білоруську землю 
до Варшави. Так безславно 
закінчився ще один похід ім
періалістів Антанти проти мо
лодої Радянської республіки.

Та смертельна небезпека 
не минула. В Криму підняв 
голову інший ставленик Ан
танти — барон Врангель. При 
підтримці інозе .іііих контрре
волюційних елементів йому 
вдалося зібрати до купи біло
гвардійські полчіїша і на по
чатку черви» перейти в на
ступ, захопили Перекоп і Пів
нічну Таирію. Нависла заі ро
та над Донбасом. На заклик 
Центрального Комітету пар
тії. Володимира Ілліча Лені
ни українські робіт пики і се
ляни піднімаютіхя на двобій 

з останнім оплотом контрре
волюції. Проти зграй чорно:» 
барона виступають частини іі 
підроіділп Першої Кінної 
армії.

На Україну виїхав видат
ний пролетарський полко
водець М. В. Фрунзе, при
значений командуючим 
всіма військами Південно
го фронту. Перед відбут
тям у діючу армію його 
прийняз В. І. Ленін. Голова 
Раднаркому поставив пе
ред військами і команду
ванням невідкладне зав
дання — до початку зими 
будь-що визволити Крим. 
8. І. Ленін тоді сказав: 
«Ми не маємо права при
рікати народ на страхіття 
і страждання ще однієї 
зимової кампанії. Допо
можемо вам усім, що у 
нас є. На фронт до вас 
поїдуть Калінін і Луначар- 
ський... Політична робота 
буде забезпечена...»

У район зосередження 
військ для проведення се
ред ник пропагандистської 

і організаторської роботи 
вирушив агітаційно-ін
структорський поїзд «Ок
тябрьская резолюция» на 
чолі із Всеросійським ста
ростою, полум яним агі
татором, вірним ленінцем 
М. І. Калініним. Поїзд 
складався з 15-ти мальов
ничо оформлених вагонів 
з плакатами і закликами. 
Тут була бібліотека, кіно
залом, книжкозий кіоск і 
радіостанція. В пересувній 
друкарні випускалися га
зета «К победе!» та лис
тівки. Незтомна роз'ясню
вальна робота, цілеспря-

До 60-річчя встановлення 
Радянської влади на Україні

Р о н и 
боротьби
АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ 
РОЗПОВІДАЮТЬ

мозана агітація — такою 
була настійна потреба то
гочасного моменту.

Агітпоїзд «Октябрьская ре
волюция» за вказівкою ЦК 
партії і особиста В. І. Леніна 
направляється на найважливі
ші ділянки фронтів, у ті райо
ни, де в той складний період 
партійним і радянським орга
нам була особ.іііяо погрібна 
допомога, де і оту валися воєн
ні операції по розгрому виг.н- 
теля. За час іноземної інтер
венції < ВЦВК ни колесах», як 
шанобливо називали цей агіт
поїзд робітники і селяни, 
здійснив 12 рейсів у різних на
прямах.
ВЕЛИКА робота прово- 

дилась тоді зокрема 
на території Єписаветград- 
щини. Наприкінці травня 
состав «Октябрьская рево
люция» прослідував з 
Кременчука через Зна
м'янку на Умань. До міс
ця призначення він рухав
ся в супроводі почесного 
ескорта — бронепоїзда 
Першої Кінної армії. Про 
один з епізодів, пов'яза
них з перебуванням М, 1« 

Калініна в нашому краї 
розповідає червоноар- 
мієць першого особливо
го кавалерійського полку 
Г. Г. Научук. «З травні 
1920 року, — пригадує 
зін, — прибули ми в сели
ще Знам'янку Херсонської 
губернії, де простояли 
три доби, призодячи в по
рядок після тривалих по
хідних маршів зброю і 
спорядження. Тут. у Зна
м'янці; особливу кавбрига- 
ду відвідав Голова .ВЦВК 
М. І. Калінін у супроводі 
командира Першої Кінної 
товариша Будьонного і 

члена армійської Ревзій- 
ськради товариша Воро
шилова.

У розпал мітингу, звід
ки не візьмись, над нами 
з явився ворожий аеро
план і почав обстрілюва
ти натовп. Місцеві жителі 
кинулись врозтіч. Залиши
лась одна особлива кав- 
бригада і М. І. Калінін на 
тачанці.

Перший кааалерійський 
полк залповим вогнем із 
гвинтівок і двох кулеметів 
швидко примусив аеро
план забратися геть. М. І. 
Калінін весь час стояв не 
тачанці і спостерігав за 
Ц'єю перестрілкою. Вщ 
бачив, як бійці стійко від
бивають наліт ворога і 
весь час вигукував:

— Ну й хлопці... Ну й 
хороші, не любити їх не 
можна...

О. НАГОРНИ», 
директор обласнеє» 
держееиего архіву^
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fl ДОЗВОЛЮ собі почати з листа зовсім 
^■ншого, який теж надійшов до редакції 

; змпадок, описаний в котрому, схожий на 
*той, про яхий ідеться у листі матері Валі... 

сУ «ос в родині велике горе, — тяжко 
^акввріла нииіа 'дочка, Люба Письменна 

проживає в селі Іванківці Знам’янсько- 
м району, працює в колгоспі імені Шев
ченка на вівцефермі. Дочка захворіла, й 
)8вб діток (віком девяти і чотирьох ро- 
шт) залишились без догляду. Приїхати я, 
бачуся* їхня, не в змозі, аоже поруч зі 

чоловік — інвалід першої групи, до 
речі. учасник визволення Кіровограда, йомі/ 
■потрібен догляд. Серце розривалось, коли 
взналась, що дітки без догляду. І раптом 
якт з колгоспу, що діти і до ніколи хо- 
■jn! і. і доглянуті, і нагодовані. Хочу через 
famy газету передати низенький уклін ди- 
рекіору школи, і всім учителям за турботу 
про наших онуків, а також велике спасибі 

вчителям, правлінню колгоспу, що не 
залишили дітей сиротами. Велике спасибі 
рік добрим людям...»

Добрі люди, їх багато серед нас, і ми 
зввжди відчуваємо їхню підтримку; в лікар
ні, куди вони шлють нам листи, з автобусі, 
де поступаються нам місцем, на вулиці, ко
пи допомагають нам нести важку валізу.

Добрі люди, як часто зи зселяєте надію 
і зюу в щастя. Тих добрих людей виявилось 
багато поруч із Валею Мєзенцезою, вось
микласницею 27-ї школи міста Кіровограда, 
,<г з трагічної випадкозості потрапила в 
улове арію і одержала важку спинно-моз- 
•<озу -разму. ій дзвонять з лікарню чужі 
яюди, з котрими вона познайомилась під 
час бзгзточиспенних своїх мандріз по лі- 
кзоня* їй надсилають листи і статті з га
зет, свої послуги транспортузати її до Но
восибірська, до чергового світила ме
дицини. пропонують навіть льотчики Кі
ровоградського авіапідприсмства.

! раптом оцей лист, написаний до редак
ції її матір’ю Аллою Миколаївною Мезен- 
цсвою, котра, до речі, десять років була 
чяеном батьківського комітету школи. Ось 
він:

Ні", початку навчального року наша 
. еімя звернулась до директора школи № 27 

з проханням 'зарахувати Валю до 8 класу 
(оскільки через хворобу вона відстала від 

. своїх учнів на рік) і допомагати їй в на- 
1 вжіч.чї, щоб вона мала можливість закін

чити школу.
б своїй заяві ми просили бувати у доч~ 

; ш хоча б двічі протягом навчальної чвер
ті: один раз записати їй до щоденника 
програму навчання, другий — для перевір- 

атестації за чверть. Свою відмову 
ті'.ігелі пояснювали тим, що їм не оплачу
ють за навчання поза школою. Довелось 
неодноразова звертатись до Діровського 
райвно. Зрештою, в школу було передано 
(шкиз про оплату шести вчителям за по
зашкільне навчання. Однак, регулярно від- 
'зідуїоть Валю тільки кілька вчителів...

Через місяць закінчується півріччя, і Ва- 
т все частіше і частіше задає мені запи

тання:
— Невже я залишусь ще на один рік?

1 я хотіла за один рік закінчити два 
: класи, щоб разом зі своїми товаришами, з 
ї котрими я йшла поруч сім років, закінчи

ти школу?
Ним уже незручно звертатись до дирек

ції школи з проханням регулювати 
з‘е(ін‘:я про навчання нашої дочки і її 
зв'язок зі школою, з комсомольською орга
нізацією...»

Дійсно, незручно. Доброти, співучості в 
горі до себе, як і кохання, або поваги про
сити незручно. Просто неможливо. І навіть 
’’РИ'ИЗЛИвО. і вкотре принизливіше мусить 
себе почувати людина, у котрої доброти і 
співучасті в горі просять.

комсомол Валю прийняли в квітні ми- 
vffloro року. То був щасливий, щасливий 
час... А потім прийшла біда.

Членські внески вона заплатила ще 
орік з лікарні до вересня і 977 року. 

Чи цьому її зв’язок з комсомольською ор- 
тацізацією обірвався.

Я слухаю пояснення дирекції, виправ
дна про недооплачені години і чо- 
**У"ь весь час хочеться запитати, а чому, 
-пасне, за доброту треба оплачувати? Чому 
“я звикли вимагати оплату за зайву відпра
совану годину на заводі, коли «горить»

ТВій >
РОВЕСНИК 

ЗЛ РУБЕЖЕМ
зв и

ЬЕРЛігІ. Близько 90 проц. 
пи студентів, які закінчують 
1 Цьому році навчальні закла- 
** НДР, уже тепер знають, де 

працюватимуть. У вузах 
‘’^публіки укладаються до- 
'°»»ри між майбутніми вя- 
"ї-хиижами і підприємствами, 
^таноааЧІ) або ор:анізаніями 

Ризик галузях народного 
^•ю.тарства. Такий документ 

■у до іазершешія навчально- 
иі>оцесу дає ясну нерси'-К- 

•/ майбутньої трудової ді- ’-хресті студента.

Майбутніх ін
женері* учених, 
лікарів. педаго
гія та інших спе
ціалістів » НДІ* 
готують 53 уні
верситет» й Інсти
тут.і. За роки ни
нішньої п’яти
річки тут одер
жать дипломи 

250 тис. юнаківбільш як 
і дівчат.

БЛЕКПУЛ. Скорочення ««* 
трат на соціальні лотреоп, за- 
«рнття багатьох педагоїг.ч«и< 
коледжі*, тяжке матеріальне 
становите студентів - m * 
тання були в центрі уваги 
конференції “:'ЦІ0Мг1,»г^- 
спілкії студентів Всликоорига 
иії. яка тут Відоувзетьсв.

У своїх виступах 
вимагали від УРЯДУ < місхеА ’ 
властей невідкладних заходів

ГРАНІ МОРАЛІ —
план, за посмішку, якою треба зустоіги 
покупця, за добру пораду, дану перукарем.

вже зовсім абсурдно і, взажаю, амораль
но вимагати матеріальної винагороди за 
доРроту, за самопожертву...

А ще аморальніше, коли того вимагає 
вчитель. Як на мене, я б ввела з граматиці 
правило писати слово «вчитель» з великої 
літери. І хоча граматику змінюзати не вар
то, думаю, що кожному вчителеві треба жи
ти, треба думати, мріяти, чинити, любити, 
ненззидпи так, щоб твої учні писали тзос 
їм я з зеликоі літери. Щоб назавше воно 
вкарбувалось в пам’яті оте близьке і велич
не: вчитель.

Чи задумувались у школі, який урок 
байдужості і черствості еони піднесли сво
їм вихованцям. Адже рік тому бриніла Ва
лина кімната щебетом і останніми новина
ми її однокласників. Рік тому вони прийшли 
до неї прямо з демонстрації, принісши із 
сооою маєво червоних знамен і відлуння 

оетневих закликіз. Рік тому зони бігли за

УРОК
БАЙДУЖОСТІ
єагоном поїзда, який відвозив її безпоміч
не, тендітне тільце до Новосибірська, у ще 
одній немарній спробі позернути втрачене...

Цього року навіть у ювілейні свята Валя 
самотньо чекала їх. Бони не прийшли. Хто 
святкував у друзів, хто був з батьками. Хто 
де... Всі зони, міцні, здорові, щаслизі весе
лилися того дня, дарованого їм долею. Чи 
тільки долею? А за тим днем не одне скалі
чене життя, мільйони загинули, щоб був 
той день таким щасливим. Гинули в тюрмах, 
падали від куль у засніжену землю, закри
вали грудьми амбразуру ворожого дзота, 
сходили димом з концентраційних таборах...

І, не вимагали за те додаткової оплати.
ЙЯ £НІ хочеться повернутися до матеріалу, 

надрукованого з «Молодому комунарі» 
рік тому.

«Мерзла земля» — судовий нарис. Йшло
ся у ньому про злочин учня 10-А класу 
школи № 27 Сергія Петрова, про злочин, 
співучасником і очевидцем якого був ком
сорг класу Сергій Павлов. їоді, шукаючи 
пояснення злочинній бездумності Петрова— 
вбивці, незрозумілому ■ хуліганському вчин
кові Павлова — комсорга, автори нариса 
запропонували написати старшокласникам 
цієї школи маленькі твори на тему: «Що б 
я вчинив, якби на моїх очах ображали дів
чину?»

«Якби на моїх очах ображали дізчину, 
я б заступився за неї, коли б це було з мо
їх силах. Як це я зробив би, повністю собі 
не уявляю, але постарався б докласти мак
симум зусиль; коли б сам не зміг, покли
кав би на допомогу інших юнаків...»

Непогано, правда? Правильна відповідь 
І можна було б спокійно відкласти її вбік, 
якби не деякі деталі. На титульній сторінці 
аркуша написано: «Тзір учня 10 «А» класу 
школи N9 27 Павлова Сеогія». Яка разюча 
несхожість між завчено правильною відпо
віддю і дійсними вчинками самого Пазлоза 
9 липня!

Ще деталь. Ніхто з учнів десятого «А» не 
поцікавився тим, що написзв Пазлов, ніхто 
не сказаз йому: «Якщо ти, Пазлоз, чесна 
людина, ти повинен відмовитись від цієї 
теми, бо сам ображав дізчину злочинним 
невтручанням, сам бив незнайому беззинну 
людину». Чому ж вони були такими прин
циповими на комсомольських зборах і таки
ми байдужими пізніше? Чи не тому, що 
збори були спеціальними, а урок — звичай
ним? Настільки звичайним, що учні не помі
тили особливості заданої теми. Тому й не 
зв'язали її зі своїм реальним життям, з по
діями 9 липня. Майже всі відповіді неначе 
переписані з одного джерела: абсолютно

для поліпшення умов життя і 
навчання молоді.'

В одній і прийнятих резо
люцій делегати закликають 
молоді втяти активну участь 
у кампанії 1« скасування ско
рочень державних витрат на 
соціальні потреби. 8они вима
гають від уряду реальних 
кроків по зниженню рівня 
безробіття.

БОНН. «За право па освіту 
і прац.о!*. «За демократичну 
реформу!» — під такими ло
зунгами в центрі Бонна від
бувся МОЛОДІЖНИЙ МІІННГ. 
Промовці, які виступили на 
ньому, вимагали забезпечення 
соціальних прав молоді, і на
самперед права на одержання 
роботи.

Мітинг був органііования у 
рамках акцій протесту, що їх 
проводять у ці дні студенти 
вищих навчальних закладі* -ч 
усіх землях 

З стор. ———

правильні. Та хіба могли написати інакше в 
цьому зразковому класі?'

Мабуть, і сьогодні, коли б дати учням 
старших класіз 27-і школи завдання написа
ти тзір на тему «Як ти розумієш слова: 
дружба, товариськість, взаємовиручка», — 
еони б теж написали гарні твори, стилістич
но витримані, з меншою чи більшою кіль
кістю орфографічних помилок...

Просто і легко дискутувати, сперечатись 
про речі абстрактні, і виявляється набагато 
складніше, коли стикаєшся із конкретними 
обставинами, коли треба поступитися влас
ними інтересами, бажаннями, копи треба 
вирішувати самому.

Зарахувати до свого класу героя грома
дянської чи Великої вітчизняної війни — це 
почесно. А ось встановити чергування а лі
карні біля свого товариша, носити домашні 
завдання хоча б матері, яка живе поруч зі 
школою, це виявляється, набагато склад
ніше. Адже не замінять кілька подружок 
8алі колектив і комсомольську організацію 

Не треба бути лікарем-спеціалістом, щоб 
відзідазшм, Валю, побачити, що ліжко її не 
спеціалізували (виявляється, робити замоз- 
лення треба на заводі), що телевізор без 
дистанційного упразліня Валя включити не 
в змозі, що матері важко діставати їй жур
нали і книги. Хочеться запитати учнів Вали
ного класу, чи хоч один із них, прийшовши 
додому, запропонузав: «Тату, допоможи, у 
нас в класі дізчинка...»

У НИХ з класі мужня дівчинка. І жаль, 
що новий Валин класний керівник гак і 

не знайшла часу познайомитися з нею. Мо
же, зона прийшла б, коли почула б ті сло
ва, сказані медсестрою в коридорі:

— Тихо, там дівчинка вмирає...
Валя чула ті слоза. Вона залишилась на

одинці з тими слозами, і зі смертю, бо на
віть Валина матір не могла бути у ту хви
лину поруч — сама лежала у лікарні у 
важкему стані. Валя дійсно тоді вмира
ла, однак повторювала собі: я житиму. 
Житиму. Житиму...

І відступилась хвороба. Валя бореться з
нею, як може, хоча невдячна це справа — 
боротись з горем один на один, уперто від
роджувати в серці надію, покг.адаючись 
тільки на себе самого. Адже насамоті ста
ють значимішими нещастя, хвилювання. На
самоті страх стає гострішим, а небезпека 
загрозливішою.

Я бачила, як гарно вивчилась Валя писати 
лежачи, в’язати, і позаздрила її мужності, 
силі духу.

Три складні операції, коли лікарі бороли
ся за її життя. Десятки годин, прозедениу 
під наркозом, десятки днів у непритомно
му стані.

Валя хоче не просто жиги, а приносити 
користь людям, віддати себе людям. І саме 
від цього нестримного бажання бути разом 
з людьми оця мужня терплячість п'ятнадця
тилітньої дізчинки, оці 400 вправ (щоденної), 
якими вона вимотує себе, аби підкорити 
врешті своє тіло, колись таке міцне і силь
не, яке сьогодні зрадило її. Воьа твердо 
переконана, що зиплекані нею мрії не роз
віються. що зникне оця неміч, оцей, здас
ться, такий нездоланний біль.

Вона буде приносити користь людям. Во- 
нз буде потрійною їм! Ззідси оці самостій
ні уроки польської і німецької мов, які вона 
сама собі викладає, ззідси оці пошуки себе 
в малюванні, у вишиванні.. Вона, ще не так 
давио така дзвінкоголоса, заззяга, весела 
учениця музичної студії, закохана в профе
сії найромантичніші... шукає себе.

Нагадаю, що Валі тюки що не можна на- 
гіть сидіти, що їй всього тільки 15 років. Що 
півтора року з них зона прожила, не підні
маючись з ліжка.

Нагадаю, що валина матір тільки нещо
давно визнана працездатною, що батько її— 
інвалід, адже тоді, тога трагічного дня еони 
постраждали всі. І невідомо, хто і них кого 
більше підтримував і підбадьорював: бать
ки Валю, чи Валя — батьків.

Така у них з класі дізчинка...

ІП! 

’РЕЦЕНЗІЇ

ДЯНЇЕМО 
ЗА «БЛАКИТНУ 

ТРОЯНДУ»
Неквапно піднялася окі 

самитоаа завіса. Полилися 
свіжі і чарівні хвилі ка
мерного інструменталь
ного ансамблю. Жовтаві і 
лазурові промені юпітерів 
упали на простору сцену і 
раптом... все зникло.

За якусь мить ми пере
неслися в якийсь інший, 
ще незбагненний світ все
сильного, всепереможно
го і трагічного кохання. 
Перед глядачами перегор
нули живі сторінки своєї 
чистої любові, де жінка— 
як втілення краси і розу
му, найсвятіших почуттів, 
як — блакитна троянда, 
Любов Олександрівна 
(засл. артистка УРС? 
М. Яриш) і Орест Михай
лович (артист О. Климов).

Зі сліз головного героя 
Ореста глядач дізнається, 
що блакитна троянда — 
симг.ол високого і єдино
го кохання. Він говорить: 
«Се була любов часів 
«блакитної троянди», се 
любзз не наших часів і не 
нашої вдачі. Хоч, коли є- 
що в середніх віках, за 
чим можна пожалкувати, 
то, власне, за сею «бла
китною трояндою».

З драмі Л. Українки 
«Блакитна троянда» актори 
контрастно протиставили 
два погляди на кохання, 
погляди, що борються е 
душі самої Любові Олек
сандрівни — кохання Дан
те до Ьеатріче. «Блакитне 
кохання і земна любов 
двох пристрасних сер
дець».

Постановку цієї драми 
здійснив головний ре
жисер Кіровоградського 
музично-драматичного те
атру, заслужений діяч 
мистецтв УРСР М. Гіля- 
ровський. До речі, кро- 
пивничани поставили цю 
виставу другими на Украї
ні після львіз'ян.

У виставі підібраний чу
довий ансамбль акторів— 
народні артисти республі
ки Л. Тімош, Г. Семенов, 
заслужені артисти УРСР 
М. Яриш, Н. Ігнатьєва, 
А. Любенко, актори О. Кли
мов, Д. Киричок, А. Кося- 
ченко та інші.

В. СТАРЖИНСЬКИЙ, 
студент II! курсу фі
лологічного факульте
ту Кіровоградського 
недінсткіугу.

Л. КРАВЕЦЬ,
спецкор «Молодого комунара».

від редакції: Друкуючи цей матеріал, мі: 
маємо надію не тільки на допомогу вчите
лів і учнів школи де вчиться Валя Мезен
цева, а й на всіх.наших читачів.

ВІДЕНЬ. Тут відбувся IV 
з’їзд спілки _ сгудептів-кому- 
ністів Австрії.

Виступаючі: на »’їзді. і оло
ва комуністичної партії Ав
стрії Ф. Мурі підкреслив, що 
спілка с тудснтів-комуністів 
виконує важливі Ідеологічні 
завдання по поширенні» серед 
молоді ідей наукового соціа
лізму і є акт івною організую
чою силою в боротьбі за про
ведення я Австрії соціальних 
перетворень.

КОПЕНГАГЕН. Армія офі
ційно зареєстрованих молодих 
безробітних у Данії налічує 
Зі 408 чоловік, шо становить 
15,4 процента мотоді країни 
віком до 24 років. Де цієї *1- 
козої групи, відзначав газета 
«Лаид ог фольа». слід дода
ти ще 15 009 беїроГіітник юна
ків І дівчат, які відразу ж з 
шкільної лави поповнили ар
мій» «зайвих людей» Данії і

не одержують чіпкої допомо
ги. У цьому зв’яжу газета 
зазначає., шо безробітними 
стають щороку близько поло
вини всіх випускників серед
ніх шкіл країни

МАПУТУ. Перша установча 
конференція моламбікської 
молоді закінчили свою робо
ту. Конференцій проголосила 
створення Організації моїам- 
бікської молоді (ОММ). яка 
об'єднає у своїх рядах полі
тично свідомих І відданих 
справі соціалізму юнаків і 
дівчат Народної Республіки 
Мозамбік.

Делегати конференції прий
няли статуї і програму ООМ, 
обрали національний секрета
ріат. Геиеральїьім секретарем 
ООМ став член ЦК партії 
Фре.пмо Закаріас Кулеяд.

(ТАРС).

ЛЕЙШІАНА НА СЦЕНІ ТЮГУ 
До образу Володимира- 

Ілліча Леніна звернувся 
Ашхабадсьігіїй театр юно
го глядача, який здійсни», 
постановку п’єси М. Шат
рова «Ім'ям революції».

— Це — третій спек
такль Ленініані; тюгів- 
нів. — сказав головний ре
жисер театру, лауреат 
премії Ленінського ком
сомолу Туркменистану 
Д. Ораєв. — Ніс с період 
свого становлення театр 
поставив п’єси М. Приле- 
жаєвої «Чудовий рік» тв 
І. Попова «Сім’я». Публі
цистичне звучання і ро
мантична схвильованість 
постановок великою мі
рою визначили їх успіх. 
Образ В І. Леніна створив 
заслужений артист Турк
менської РСР А. Байрам- 
иердіієв. удостоєний за ці 
роботі: звання лауреата 
премії Ленінського ком
сомолу республіки. Він же 
зіграв головку роль у но
вій роботі ТІОГу.

(Кор. ТАРС).
Ашхабад,
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МИТЬ—
НА ВСЕ
ЖИТТЯ
ДЛЯ четвертокласника 

Кіровоградської се
редньої школи № 5 Толі 
Цуркана ця подія запам’я
тається назавжди. Ще ми
нулого тижня вчителька 
сказала:

— Ви будете присутніми 
на мітингу, присвяченому 
прийняттю військової при
сяги молодими воїнами 
місцевого гарнізону.

Одинадцятирічний хлопчик 
багато чув про мужність Ге- 
роїв-кіровограднів Г. В. Ба- 
лнц’.кого, В. М. Галушкіна. 
І. Р. Усенка, І. І. Фісановича,’ 
Г. О. Куроп’ятиикова. він 
знає про подвиг активної 
учасниці Кіровоградського 
підпілля в роки Великої Віт
чизняної війни О. 3. Бур’яно
вої. ім'я якої носить піонер
ська дружина його школи. 
Але які попи, солдати 70-х ро
ків. які їхні командири?

...І ось недільний день. 
Площа імені Кірова, у рів
них шеренгах перед пра
пором військової частини 
стоять молоді воїни, ко
мандири підрозділів. Толя 
Цуркан читає на червоно
му полотнищі напис: «Вій
ськова присяга — клятва 
воїна на вірність Батьків
щині». Толя бачить своїх 
друзів - старшокласників, 
які незабаром теж служи
тимуть у лавах Радянської 
Армії — в очах юнаків 
еогники доброї заздрості 
і захоплення. Бо справді, 
то велика честь — стояти 
на варті мирної праці сво
їх батьків.

Знову шикуються ше
ренги. Перед па/л’ятником 
С. М. Кірову, перед воїна- 
ми-ветеранами, перед мо
лодими робітниками і 
школярами. З уст ко
мандирів — слова про Ра
дянську Армію, непере

можну і легендарну, ар- 
мію-визволитепьку. Свят
ковий марш. Тиша. І чути 
команду:

— Відмінникам бойової 
і політичної підготовки пе
редати бойову зброю мо
лодим воїнам.

Урочиста мить. Із строю 
виходять юнаки у парад
них мундирах. І на всю 
площу звучить натхненна 
клятва:

— Я, громадянин Союзу 
Радянських Соціалістичних 
Республік, вступаючи в 
ряди Збройних Сил, прий
маю присягу і урочисто 
клянусь бути чесним, хо
робрим, дисциплінованим, 
пильним воїном...

Зачитує присягу випускник 
Кіровоградського МИТУ Аі 4 
Юрій Воронцов. А поруч з 
ним стоїть батько — Олексій 
Ілліч Воронцов. ветеран війни, 
підполковник у відставці.

— Я клянусь добросовісно 
вивчати військову справу...

— Я завжди готовий за на
казом Радянського уряду ви
ступити па захист моєї Бать
ківщини... ~ . •> /

Так, вони .ютові. попи бу
дуть справжніми воїнами. Той 
же Юрій Воронцов й тепер 
порадував своїх командирів— 
комсомолець, значківець ГПО. 
спортсмен - першорозрядник, 
член збірних команд області 
з війеьково.-технічннх видів 
спорту, він з перших днів ар
мійської служби показав себе 
активним І наполегливим, ди
сциплінованим солдатом. І 
Олексій Ілліч вірить, що такі, 
як його сип. будуть гідними 
'спадкоємцями слави своїх 
батьків..-.
Молодші офіцери допові

дають своїм командирам 
про те, що всі воїни прий
няли військову присягу. І 
Анатолій Цуркан зі своїми 
однокласниками біжить 
до солдатів, щоб вручити 
їм вітальні листіеки.

Починається мітинг. Ви
ступають колишні фронто
вики, відмінники бойової і 
політичної підготовки, ви
ступають батьки і матері 
воїнів, які тільки-но дали 
клятву на вірність Вітчизні. 
Був наказ синам — до кін
ця виконати свій священ
ний обов’язок перед Бать
ківщиною.

М. ВІНЦЕВИЙ.

БАСКЕТБОЛ. П'ять днів 
у молдавському місті Бен
дерах тривав всесоюзний 
турнір. У ньому взяли 
участь команди дівчат 
1961—1963 років народ

ПІСЛЯ тривалої перерви Централь
на рада сільського спортивного 

товариства «Колос».поновила прове
дення змагань самбістів наймолод
шого віку — 1962—1904 років на
родження. І приємно, що місцем 
цих змагань став Кіровоград. Цс не 
випадково, адже кіровоградські 
сільські самбісти та дзюдоїсти на
шої області, наставником яких є 
старший тренер обласної та Цент
ральної рад товариства 
«Колос» майстер спор
ту* В. Б. ГІокришкін, 
займають провідні по
зиції. в республіці.

11а розпграш пер
шості Центральної ра
ди «Колос» прибули 
спортсмени Донецької, 
З а пор ізької, Л ьві вс ьк ої. 
Дніпропетровської, Чер
каської, Миколаївської, 
Хмельницької, Івано- 
Франківської обл астс іі. 
Організатори змагань 
виставили па них дві 
команди, крім того 15 
юинх кіровоградців ви-

ппла співвідношення сил, пройшла 
при значній перевазі кіровоградців. 
Про цс свідчать підсумки змагань. 
Із 48 призових місць, що розігрува
лися в усіх вагових категоріях, 24 
завоювали організатори змагань. 
Рівно стільки, скільки прийшлось 
на долю восьми команд інших об
ластей, разом узятих. Такс ж спів
відношення і серед переможців — 
вісім кіровоградців і вісім пред-

ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ? яивви

ПЕРЕМОЖНИЙ 
ПОЧЕРК 
САМБІСТІВ

ступали в особистому""^""" 
заліку.

Змагання розпочали наймолодші. 
Здавалося, мало цікавого можуть 
показати 13-річні хлопчики, вага 
яких не перевищувала 35 кілогра
мів. Але так лише здавалсся. Вони 
робили блискавичні кидки, підсічки, 
сміливо, без роздумів йшли на інші 
борцівські прийоми. Правда. їм не 
вистачало досвіду, майстерності, 
але запалу, бажання, боротися було 
досить.

У перший день точилася боротьба 
за право виходу в фінал. Часті
ше за інших судді називали іме
на кіровоградців. І не тому, що 
їхня дружина була найбільш пред
ставницькою, а тому, щїг-вопп коло 
за колом перемагали своїх суперни
ків, рідко хто з них’ вибував із зма
гань. ■ . - ■

Завдяки ньому і фінальна части
на турніру, де були представлені 
найбільш підготовлені борці, пе змі-

ставпиків команд гостей.
Ось хто в порядку вагових кате

горій виборов звання найснльнішпх 
юних самбістів України: Олександр 
Корсаков (Миколаїв), Сергій Лиси
ця, Анатолій Семепов (Кіровоград), 
Валентнії Деркач (Миколаїв), Вале
рій Мельнпков (Кіровоград), Олек
сандр Сливко (Черкаси), Георгій 
Барський (Кіровоград). Сергій 
Дмитріев (Донецьк), Олександр 
Вороний (Кіровоград), Володимир 
Нощенко (Миколаїв), Віктор Ма- 
ландах (Івано-Франківськ), Ігор 
Папасепко, Сергій Табалов. Олек
сандр Прядуп (Кіровоград), Ігор 
Гладпр (/Дніпропетровськ). Генпа- 
дій Іщеико (Черкаси).

Слово «переможець» говорить са
мо за себе. Але й серед них варто 
декого відзначити. Па голову вище 
своїх суперників були кіровоградці 
Валерій Мсльинков і Сергій Таба-

лов. Вони обидва закінчили поєдин
ки з явною перевагою. Табалов 
ше 25 секунд у трьох поєдинках 
(замість 12 хвилині) побував па 
килимі по шляху до звання пай- 
сильнішого. Велику волю до пере
моги виявив Сергій Лисиця. В пер
ший день змагань він був травмо
ваний, і лікарі ледве допустили 
його до участі у фіналі. Але й тут 
піп виступив рівно і довів боротьбу, 
до переможного кінця. Похвали за- 
слугозує Віктор Маландах з Івано- 
Франківської області, який у фіналі 
подолав опір сильних претендентів.

І в командному заліку кірово
градці були пеперевершеннми. Пе
реможцем стала перша команда, 
яка набрала 260 очок. На ЗО очок 
менше у другої команди. 219 очок 
в активі третього призера — коман
ди Миколаївської області.

Юних кіровоградських борців го
тували до змагань В. С. Покрпшкіп, 
Л. М. Медведев і Т. А. Байрамоз.

М. КАЛ Я ПН.

ження — з Мінська, Алма- 
Ати, Кишинева, Одеси, Кі
ровограда і організатори 
змагань. Вдало виступили 
наші землячки — вихован
ки тренера Леоніда Бя- 
зовського з Кіровоград
ської ДЮСШ № 1. Після 
мінчанок і одеситок вони 
зайняли третє призове 
місце. Це була проба сил 

перед першістю України і 
підготовка до республі
канської спартакіади шко
лярів.

КУЛЬОВА СТРІЛЬБА. Пе
редостаннім видом облас
ної спартакіади-77 колек
тивів міських, сільських і 
селищних Рад народних 
депутатів була кульова

стрільба. Ці змагання пдег 
ходили в тирі Кіровограді 
ського товариства «Дина
мо». У командному заліку 
на вогневих рубежах у 
своїх групах сильнішими 
були стрільці обласного 
центру, Знам’янки, Усти- 
нівського та Гайворон- 
ського районів.

ПЛАНЕТА «МИ»

СВІТ ЧИ ТЬМА?
У Шанхаї недавно було влаштовано перевірку знань 

випускників спеціальних вищих навчальних закладів 
міста. Незвичайні екзамени проводились за програмою 
не вузу, а середньої школи. Результати виявились ра
зючими: 68 процентів молодих спеціалістів одержали 
«незадовільно» з математики, 70 процентів — з фізики, 
76 — з хімії. Багато випускників пе змогли відповісти 
на жодне запитання з своєї спеціальності. Газета 
«Женьміпь жібао», яка повідомила про цей факт, 
визнає вкрай низький рівень знань випускників вузів 
КІІР і вішу за таке становище покладає, як звичайно, 

на «банду чотирьох» па чолі з Цзяп Ціп — удовою 
Мао Цзе-дупа.

Нині в Пекіні прийнято списувати па рахунок горе 
звісної «четвірки» провали в будь-якій галузі життя 
країни, з тому числі і в освіті. Тим часом відомо, що 
справжня причина слабкої підготовки китайських спе
ціалістів криється в тому, що в ході т. зв. «культурної 
революції» було повністю зруйновано систему освіти, 
яка склалась у перші роки народної влади і яка пози
тивно зарекомендувала себе. Натхненником походу 
проти народної освіти був не хто інший, як сам Мао 
Цзе-дуи. Виконавці ного волі керувалися цілою серією 
вказівок тодішнього лідера щодо проведення так зва
ної революції у сфері освіти, де в той час нібито «пану
вала чорна лінія».

Викопуючи поради Мао Цзе-дуна, ЦК КПК і Дер 
жавиа Рада КНР закрили всі навчальні заклади краї
ни, і вени не діяли кілька років. Від китайців почали 
вимагати одного: сліпої вірності «великому кермани
чу». А тим часом набували поширення все нові афо
ризми Мао: «книг не можна читати надто багато», 
«чим більше людина читає, тим вона стає дурнішою», 
«хоч скільки книг прочитай, імператором не станеш»...

Усе не, як і слід було чекати, призвело до зриву на
міченої VIII з’їздом КПК в 1956 році, тобто до «куль
турно" революції», 12-річної програми ліквідації 
неписьменності. Десятки мільйонів юнаків і дівчат ли
шилися недоучками, а народне господарство недоодер
жало більш як 700 тисяч спеціалістів.

(ТАРС)

УЖИНОК „СІВАЧА“
Минулої неділі відбулось чергове за; 

І’ЯГТЯ міської молодіжної літстудії «Сі- 
гач». Своїм поетичним доробком звіту
вала методист обласного Будинку на
родної творчості Лариса Калюжна.

В обговоренні її віршів активну участь 
гзяли вчителька молодших класів Кіро
воградської середньої школи № 16 
С. Ярсшевська. лікар швидкої допомо
ги А. Кримський, студенти педінституту 
В. Бубир, Л. Юферова та інші.

Пропонуємо увазі читачів вірш Лари
си Калюжної.

НА СВИДАНЬЕ К ОТЦАМ
Расскажіпс нам степи, 

обо всем расскажите,

Сколько прожито было?
Сколько надо бы жить нм? 

По полынь над могилой
наклоняется низко.

Обо всем, том, что было 
говорить обелискам.

Этот первым поднялся 
в самый первый свой 

бой.
Этот первым пробился 

до границы 
чужой.

Этот первым отрезал 
путь отхода врагу.

Этот первым остался
на первом

снегу...

11 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 0.00 - 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка для дітей. 9.30 — К. т. 
«Будильник». 10.00 — «Служу 
Радянському Союзу!» 11.00 — 
К. т. «Театр — дітям». 12.00—

К. т. «Музичний кіоск». 12.30 
— К. т. «Сільська година».
13.30 — К. т. «За нашими лис
тами». 14.20 — К. т. Телефільм 
«Естафета». 14.45—К. т. «Між
народна панорама». 15.15 — 
К. т. Міжнародні змагання з 
фігурного катання на приз 
газети «Нувель де Моску». 
Жінки. 10.05 — К. т. «Клуб 
кіноподорожей». 17.05 — К. т. 
«Пригоди Незнайки та його 
друзів». Телевізійний мульт
фільм. 5 і 6 серії. 17.40 — К. т, 
«Парагвай: боротьба іриває». 
18.00 — К. т. Міжнародні зма
гання з фігурного катання на 
приз газети «Нувель де ЛІос- 
ку». Показові виступи. В пе
рерві — нопини. 21.00—«Час».
21.30 — К. т. Док. телефільм 
«Детектив без детектива». 
2 серія. 22.30 — К. т. «Роман
си П. Булахова». По закінчен
ні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 -ч 
«Телсшкола механізатора»'. 
10.30 — Художній фільм «Зиг» 
заг удачі». 12.00—«Екран мо
лодих», «Ііпсрклуб». 12.45 -4 
Для дітей. «Катрусин кіно« 
зал». 13.45 — «Слава солдат» 
ська». 14.45 — Г. ДоніцсгтІ. 
«Лючів де Ляммсрмур». Опер
на вистава. 18.20 — Для мо
лоді. «Орієнтир». 17.15 — «У 
світі рослин». 18.15 — «Так у 
нашому роду повелося». Вша
нування хліборобської динас
тії Зпоробітшочіп. 19.00 -•
Вісті. 19.30 — До 100-рІччя з 
дня народження М. Лсонтовн; 
ча. 20.00 — «Сторінки твор
чості». ІО. Чпоіііій-Дідснко. 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 — Фільм 
«Балтійське небо». 2 серія. 
22.50 — Естрадний концерт. 
По закінченні — новини.

р) Наша адреса і телефони Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградскою обкома 

ЛКСМУ, г. Кнропоград. 
Газета печатается 

па украинском языке.

ПОГОДА

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

Друкарня їм. Г. Л\. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

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

Вдень 8 грудня по території області і місту Кіровограду пе. 
редбьчаеться мінлива хмарність, невеликий сніг. Вітер пів
денно-східний 3—б метрів на секунду. Температура повітря 
по області 0—5. по місту І—3 градуси морозу.

За даними Українського бюро погоди 9-Ю грудня перед
бачається хмарна з проясненнями погода, без істотних опа
дів. Вітер східний 5-Ю метрів па секунду. Температура 
р.ночі І—б градусів морозу, вдень мінус І. плюс З градуси.
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