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ПЕРША КОЛОНКА

НА ПРАВИЙ
ФЛАНГ 
ЗМАГАННЯ!
Сьогодні, юний друже, на робочому 

календарі закінчується третій трудовий 
тиждень нового року. Особливого ро
ку — третього року п’ятирічки, року 
комсомольських з'їздів, 60-річчя Ленін
ського комсомолу. Тисячі твоїх ровесни
ків почали його по-ударному, намітив
ши на старті високі рубежі та взявши 
високі темпи. Надпланову продукцію ви
пустили комсомольсько-молодіжні ко
лективи Кіровоградського заводу радіо- 
виробіз, перші тонни зекономленого ме
талу записали на свій рахунок члени 
комсомольсько - молодіжної бригади 
Л. Артеменка із заводу «Червона зірка», 
молоді механізатори області за почином 
знам’янціс по-господарському готують 
техніку до весни, дбають про високу 
врожайність кожного гектара.

Для себе ти, молодий трударю, кон
статуєш: за верстатом, у полі, у бригаді, 
на фермі хочеться зробити сьогодні 
більше, ніж учора, краще, ніж напере
додні. Це патріотичне почуття піднімає 
в тобі і твоїх доузях по змаганню Лист 
ЦК КПРС, Ради' Міністрів СРСР, ВЦРПС 
і ЦК ВЛКСМ «Про розгортання соціаліс
тичного змагання за виконання і пере
виконання плану 1978 року і посилення 
боротьби за підвищення ефективності 
виробництва і якості роботи». Адже цей 
важливий документ кличе радянських 
людей ще ширше розгортати соціаліс
тичне змагання, бути активним1, в поході 
за ефективність і якість нашої роботи. 
Ечитайся уважно в кожен рядок Листа. 
Це програма дій для тебе і твоїх супер
ників по змаганню, для комітетів комсо
молу, для всіх комсомольських активіс
тів. Відповісти ділом — конкретним, гід
ним звання молодого будівника кому
нізму, — завдання кожного молодого 
трудівника.

Саме так відповідають на ЛиОт ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і 
ЦК ВЛКСМ комсомольці і молодь Кіро- 
воградщини. На мітингах, присвячених 
обговоренню цього документа, молоді 
трудівники беруть підвищені зобов’я
зання, зустрічні плани на 1978 рік. Ком
сомольсько-молодіжні бригади Сеітло- 
еодськсго заводу чистих металів дали 
слово річний план виконати до річниці 
прийняття нової Конституції СРСР, а пів
річний — до дня відкриття XVIII з’їзду 
ЕЛКСМ. «Якості роботи — комсомоль
ську гарантію!» — оголосили на мітингу 
комсомольці Долинського цукрового за
ходу і взяли шефство над якістю ре
монту і модернізацією підприємства на 
час підготовки до нового сезону цукро
варіння.

Найважливіший обов'язок комітетів 
комсомолу — очолити соціалістичне 
змагання. Всюди, де працює молодь, не
обхідно повести широке роз’яснення по
ложень і завдань, які ставить Лист ЦК 
КГІРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ Потрібно допомогти кожному 
молодому трудівникові знайти резерзи 
для подолання високих рубежів. А для 
цього підвищувати виховну роль зма
гання, наставництва, давати дорогу пере
довому досвідові, добиватися, щоб ком
сомольці йшли в авангарді боротьби з& 
комуністичне ставлення до праці.

Такі завдання ставить Лист ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСм'

СТАНЬ В РЯДИ УЧАСШІІ 
ВСЕНАРВДНЙ БОРОТЬБИ

ЗА ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

І ЯКОСТІ РОБОТИ!

Делегати XVIII з’їзду ВЛКСМ
Леонід ЛРТІМЕНКО очолює комсомольсько-молодіжну бригаду різальників 

металу ковальсько-пресового цеху Кіровоградського заподу «Червона зірках.
Зббов’язаіиііі'сь напередодні Нового року план 3,9 року викопати до 7 жовт

ію — річниці попої Конституції СРСР, а чотирирічне »подання — до йО-рІччп 
Ленінського комсомолу, йою бригада успішно почала третій рік десятої п’я- 
тирічкн.

Ударною працею відповідають члени бригади на Лист ЦК КПРС. Ради Мі
ністрів СРСР. ВЦШіС і ЦК ВЛКСМ. На трудовому календарі бригадо — 
серпень I07S реку.

Леоніда 'кртсмеїіка на XX обласній комсомольській конференції обрали де
легатом XVII і з’їзду ВЛКСМ.

Фото В. КОВПАКА.

ЛИВАРНИКИ:
У нашому цеху відбувся мітинг колективу ли- 

варіїнкіи у зв’язку з Листом UK КПРС, Ради Мі
ністрів СРСР. ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про розгор
тання соціалістичного змагання за підвищсіпгя 
ефективності і якості роботи. Висловлюючи 
думку молоді, бригадир нашого юмсомольсіло- 
молодіжпою колективу Валерій Олефіренко за
певнив, що бригада зробить 1978 н роком ударної 
праці. Ми маємо намір шляхом мобілізації внут
рішніх резервів, скорочення внутр ІЗ МІННИХ про
стоїв, поліпшення якості продукції ПІДВИЩИТИ 
продуктивність праці на 8 процентів проти досяг
нутої торік. Зобов’язалися завдяки точному до
триманню технологічного пронесу. ПІДЕШЦЄПВЮ 
своєї кваліфікації в школі передового досвіду зни
зити випуск недоброякісної продукті на 6 про 
центів.

Нас у бригаді дванадцятеро. Стенай Заеєдко, 
Михайло Зуєв, Валерій Олефіренко та ївші всім 
серцем сприйняли заклик парчі до радянєшшх 
трудівників. Дали слово до перімо» річниці нової 
Конституції СРСР виконати 3.5 річної норми, ви
готовити понад завдання не менше 40 гнепч форм 
на деталі посівних машин.

О. ДАЦЕНКО, 
бригадир комсомольсько-молодіжної брпаа- 
д» формувальників ливарного цеху сірого - 
чавуну заводу «Червона зірка».

ЗВЯЗКІВЦІ:
У відповідь на .Лист НК КПРС Ради Міністрів 

СРСР, ВЦРПС ї Ц!< ВЛКСМ комсомольці район
ного вузла зв’язку, які підвищують свій ідейно- 
політичний рівень у гуртку «Політика КПРС — 
марксизм-ленінізм у дії», дели слово активно бо
ротися за підвищення ефективності виробництва 
Члени ВЛКСМ Ольга Пінькоеська. Галина Бон
дар. Леонід Прокопенко Микола Матвієнко та 
інші зобов’язались зекономити електроенергії. |.а- 
дісвиробів та інших матеріалі» на суму п’ятсот 
карбованців. •

. П. СИНИЦЯ, 
пропагандист.

м. Ульяновка.

ШВЕЙНИКИ:

16 січня 1978 року після вико
нання запланованих досліджень 
і експериментів на борту орбі
тального науково - дослідного 
комплексу «Салют-6» — «Союз- 
26» — «Союз-27» космонавти то
вариші Джанібекоіз Володимир 
Олександоович і Макаров Олег 
Григорович, як і було передба
чено програмою польоту, по
вернулись на Землю. Роботу на 
орбітальній станції «Салют-6» 
продовжують космонавти товари
ші Романенко Юрій Вікторович 
і Гречко Георгій Михайлович.

Спускний апарат космічного 
корабля «Союз-26» здійснив м’я
ку посадку в заданому районі 
території Радянського Союзу зв 
310 кілометрів на захід від міс
та Цілинограда.

Самопочуття космонавтів після 
приземлення добре.

У спускному апараті корабля 
«Союз-26» доставлено на Землю 
матеріали з результатами до
сліджень і експериментів, вико
наних під час польоту орбіталь
ної станції «Салют-6» протягом 
більш як тоьох місяців.

Унікальний космічний експери
мент успішно завершений.

Вперше в історії космонавтики 
протягом п’яти днів на станції

«Салют-6» одночасно працювали 
екіпажі деох космічних кораблів 
«Союз-26» і «Союз-27». Чотири 
космонавти виконали цілий ряд 
важливих науково-технічних та 
(.едико-біологічних досліджень 
і експерих/.ентів, у тому числі 
радянсько-французький біоло
гічний експеримент «Цитос». Ус
пішно проеедено опрацювання 
методів керування рухом склад
ного орбітального комплексу, 
який включає пілотовану науко
ву станцію другого покоління і 
два космічних кораблі.

Політ радянського пілотовано
го науково-дослідного комплек
су «Салют-6» — «Союз-26» — 
«Союз-27» — надзвичайно важ
ливий крос на шляху створення 
постійно діючих пілотованих ор
бітальних станцій із змінювани
ми екіпажами.

Ноеє велике досягнення ра
дянської космонавтики — яскра
ве свідчення успішного втілення 
в життя рішень XXV з’їзду КП₽С 
про дальше розширення дослід
жень по застосуванню космічної 
техніки в інтересах науки і для 
потреб народного господарства.(ТАРС).

Всім серцем сприйняла молодь КірОЕОградсьиєї- 
го виробничого швейного об’єднання Лист ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ЕЛКСМ. 
На мітингах, що відбулися в цехах голодного під
приємства, мова йшла про конкретні пропозиції, 
спрямовані на дострокове виконання плэноеих 
завдань року. Комсомолка Опеча Єсипака вирі
шила із завданням шести місяців справитись до 
дня відкриття XVIII з’їзду Ленінського комсомолу. 
Про це вона сказала на мітингу в цеху № 2 і за
кликала всіх комсомольців і молодь підтримати 
її ініціативу.

Олена Єсипака вже працює в рахунок березня 
цього реку, щозмінний виробіток у неї становить 
123—125 процентів норми, всю продукцію вона 
здзє з першого пред’явлення. Не таких рівняю
ться інші.

В. ТКАЧЕНКО, 
секретар комітету комсомолу Кіровсн раб
ського виробничого швейного об’єднання.

ПЛАВИЛЬНИКИ:
Понад 1200 трудівників нашого міста і району 

вже виступили на мітингах і зборах, присвячених 
обговоренню Листа ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про розгортання со
ціалістичного змагання в 1978 році. Перші їхні 
слова — про те. що у відповідь на закпи» партії 
та уряду вони беруть підеищєчі соціалістичні зо
бов’язання.

— Наша бригада, — сказав на мітингу груп ком
сорг комсомольсько-молодіжної бригади плавиль
ників цеху № 8 заводу чистих металів Василь Ра
тушний, — до 7 жовтня — річниці нове’) Кекс і и- 
туції СРСР зобов язується виконаїи річний план 
Особисто я з піврічним планом справлюся дє 
відкриття XVIII з’їзду ВЛКСМ.

с. тишко,
плавильник заводу чистих металі».

м. СьИловодст.н.
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ЯКІСТЬ НАШОЇ 
РОБОТИ

Молодіжна лекція: 
досвід, проблеми, 
пошук

КОМУ
ЧИТАТИ

лектора багато важить 
уміння вибирати тему для 
кожної молодіжної ауди
торії, орієнтуватися в за
питах юнаків і дівчат, ви
користовувати місцевий 
матеріал. Так, як це роб
лять, наприклад, члени 
лекторської групи Мало- 
висківського райкому ком
сомолу — молоді вчителі 
середньої школи № 3. Під 
керівництвом Директора

ЛЩЮ!
школи, заслуженого вчи
теля УРСР Г. Перебийноса 
вони розробили ряд лек
цій, що здобули популяр
ність серед молоді. Серед

І9 січня Ї.&?& року„Молодий конхуилр“

конвейер по ремонту пускачів 
випередженням виробничої о

Фото М. ГЕЛЬМАНА.

2.
Однією з важливих 

проблем лекційної про
паганди серед молоді за
лишається підготовка кад
рів. Школи молодого лек- 

Ітора існують, на жаль, не 
при всіх райкомах і міськ
комах комсомолу, а якщо 
й існують, то тільки й того. 
Бо взірцевих — на паль
цях перелічити. Добре 
працює, наприклад, Світ- 
ловодськ^ школа молодо
го лектора, створена мі
ськкомом комсомолу ра
зом з міською організа
цією товариства «Знання». 
Заняття — раз на місяць. 
Навчається в школі 65 
юнаків і дівчат, з них по
ловина комсомольців. Про 
ефективність роботи цієї 
школи говорить і той факт, 
що всі слухачі минулого 
року взяли участь у кон
курсі на кращий тексі 
лекції про соціалістичний 
спосіб життя. Юрист-кон
сультант виробничого 
об’єднання «Дніпроенер- 
гобудіндустрія» В. Шляхо
ва за лекцію «Роль сім’ї в 
роззитку та утвердженні 
соціалістичного способу 
життя» і секретар комітету 

[і комсомолу С. Місюра за 
І лекцію «Формування ко

муністичної моралі і пи
тання ідеологічної бороть
би на сучасному етапі» 
визнані переможцями кон
курсу. Отже, завдання на 
сьогодні чітке: створити 
при кожному райкомі 

|| комсомолу школу моло- 
I] дого лектора, продумати 

програму навчання. Трохи 
іі змінить напрялл своєї ро- 
й боти школа лекторської 

майстерності обкому ком
сомолу. Цього року на 
двох факультетах вивча
тимемо теми «Соціалістич
ний спосіб життя» і «Мо
лодь та ідеологічна бо
ротьба».

Ще одна грань пробле
ми. Самостійна робота 
лектора. Працювати над 
собою треба постійно. 
Стимулюють до цього й 
конкурси, подібні до зга
даного вище. Минулого 
року обком комсомолу 
спільно з організацією то
вариства «Знання» провів 
конкурс на кращий текст 
лекції. Незабаром з кра
щими лекціями ознайом
ляться в усіх районних 
школах молодого лектора.

Нинішнього року плану
ємо провести конкурс на 
кращу лекцію, присвячену 
історії комсомолу Кірово- 
градщини.

У самостійній роботі

них — «Сучасне музичне 
мистецтво», «В. І. Ленін і 
музика», «Сучасна мода», 
«Сім я сьогодні». Читаючи 
лекції під час тематичних 
вечорів, усних журналів, І 
диспутів члени групи зумі- Г 
ли досягти високої ЇХ й 
ефективності.

Але про яку самостійну і 
роботу лектора можна го
ворити тоді, коли він чи
тає для наспіх скликаної, 
абсолютно непідготовле- 
ної аудиторії текст, при
сланий з обкому комсо
молу? А такі випадки ще є.

Невже не зрозуміло, що 
ми посилаємо матеріали, 
котрі повинні стати кістя-1 
ком майбутньої лекції, її о 
ідейною основою. Тобто 
відтоді, як лектор отримав 
надіслану лекцію, власне, 
й починається самостійна 
робота лектора. Це добре 
розуміє С. Туровський з 
Новомиргорода. В лекцій
ній пропаганді він вико
ристовує унаочнення, пра
гне розкрити будь-яку те
му передусім з допомо
гою місцевих матеріалів.

І, нарешті, ще одна 
проблема молодіжної лек-1 
ції. Проблема аудиторії. 
Ми переконалися, що ду
же часто її вирішують так: 
читають лекцію лише там, 
де можна швидко й легко 
зібрати слухачів, — в учи
лищах, школах, гуртожит
ках. А ось молодь зі сфе
ри обслуговування, буді
вельники, юнаки і дівчата 
з віддалених сіл практич
но зостаються без уваги. 
Звичайно, наше завдан
ня — боротися з такою 
практикою і контролювати 
роботу районних лектор
ських груп, щоб лектори 
приділяли увагу насампе
ред тим категоріям моло
ді, які її справді потребу
ють. Тому це питання буде 
нині в центрі уваги лек
торської групи обкому 
комсомолу.

Слід, певно, відродити 
славні традиції агітпоїздів, 
агітбригад, які б улашто
вували рейди в найвідда- 
лєніші села району, на 
ферми, в тракторні брига
ди. Певний досвід таких 
агітпоходів мають, на
приклад, у Новоукраїн- 
ському та Онуфріївському 
районах (узяти хоча б по
хід «Вершники револю
ції»). Нам здається, що це 
один з дійових методів 
лекційної, навіть ширше — 
пропагандистської роботи.

Б. ЖЕБРОВСЬКИ Й, 
завідуючий лектор
ською групою обко
му комсомолу.

На ф о т с: дружно йде робота на конвейєрі.

У майстерні Нозомиріородського районного об’єднання «Сільгосптехніка» став до ладу 
до тракторних двигунів. Колектив майстерні в третьому році десятої п’ятирічки працює з 
графіка.
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„УРОКОМ НЕ СТАЛА"

У матеріалі під таким заю- 
ловком 6 грудня минулого ро
ку «Молодші комунар» піддав 
гострій критиці стиль робоїи 
Маловнсківського районного 
штабу «Комсомольського про
жектора».

Як повідомив редакцію пер
ший секретар райкому комсо
молу Олександр Мартишок, 
критику визнано правильною. 
Справді, погоджується він, у 
роботі районного штабу мали 
місце прояви формалізму, ра-

2.
НАЙБІЛЬШИМ завоюванням со 
** ціалізму в нашій країні є вику
вана партією ленінська дружба на
родів. «Сила зі \ ртованосгі і взаємо
допомоги народів дала небачене 
прискорення розвиткові всіх рес
публік, — відзначив товариш </1. І. 
Брежнєв па урочистому засіданні 
ЦК К11РС, Верховної Ради СРСР і 
Верховної Ради РРФСР, присвяче
ному 50-річчю Великого Жовтня. — 
Ворожнеча і недовір’я у відносинах 
між націями поступились^ місцем 
дружбі і взаємній повазі. Там, де 
віками насаджувалася психологія 
національного егоїзму, міцно утвер
дився інтернаціоналізм».

Рівність, бр?терство, нерушима 
єдність усіх 120 націй, народностей, 
національних та етнічних груп Ра
дянської країни — все це стало фак
том. Наростаючий процес їхнього 
зближення пронизує всі сфери жит
тя нашого суспільства. Зміцнення і 
розвиток радянського народу як по
гої історичної спільності не веде,од
нак, до ослаблення соціальної ролі 
чи тим більш зникнення спільностей, 
що його складають. Л. 1. Брежнєв 
у доповіді па позачерговій сьомій 
сесії Верховної Ради СРСР дев’яю- 
іо скликання охарактеризував як 
помилкові позиції деяких товаришів 
(яких, як він підкреслив, було, 
правда, небагато), котрі пропонува
ли ввзсти в нову Конституцію по
няття «єдиної радянської нації», 
ліквідувати союзні й автономні рес
публіки або різко обмежити сувере
нітет союзних республік, позбавив
ши їх права виходу з СРСР, права 
па зовнішні зносини, скасувати Ра
ду Національностей Верховної Ра
ди СРСР. Штучно форсувати об’єк
тивний процес зближення націй — 
значить стати на неправильний 
шлях. Від цього наполегливо засте
рігав В. 1. Ленін.

Комуністична партія і Радянська дер
жава забезпечують розквіт народів на
самперед, звичайно, тому, що в ньому 
якнайкраще втілюються демократичні й 
гуманістичні ідеали і підвалини соціаліз
му. Водночас послідовне дбання про 
створення максимально сприятливих 
умов для розквіту кожної нації і народ
ності — не також обов’язкова умова і 
закладка фундаменту для прогресу всьо- 
ю радянського суспільства.

Збільшення масштабів і зростання тем
пів, глибина і всебічність неухильного 
зближення націй, народностей — цс, як 
казав Л. і. Брежнєв, генеральний напрям 
розвитку нашого суспільства, який відпо
відає інтернаціоналістським ідеалам та 
ідеології комуністів, інтересам комуніс
тичного будівництва.

Вирішальне значення у зміцненні єд
ності народів, що населяють Країну Рад, 
відіграє спільно створена ними економі
ка. Тепер вона являє собою, як говори
ться в статті 10 Конституції СРСР, єди
ний народногосподарський комплекс, 
який охоплює всі ланки суспільного ви
робництва. розподілу та обміну на тери
торії країни В економіці Естонської 
РСР, наприклад, 150 галузей, причому 
тільки 18 і> них розвиваються самостійно, 
без кооперації з підприємствами братніх 
республік. Туркменська РСР щороку 
одержує з інших республік продукцію 
приблизно 120 тисяч найменувань.
ЕКОНОМІЧНІ зв’язки республік з 

кожним роком стають тісніши

ми. Так, Латвійська РСР іще па 
початку 60-х років вивозила у брат
ні республіки менше третини своєї 
промислової продукції, а тепер — 
більше двох п’ятих. Казахська РСР 
задовольняє свої потреби у продук
ції промисловості більш як на одну 
третину ввозом з інших республік.

У новій Конституції СРСР законодавчо 
закріплено також єдність соціальної 
основи прогресу всіх народів, політичної 
системи суспільства, торжество марксист
сько-ленінського світоіляду і зростаючу 
роль багатонаціональної цадяпської 
культури.

В умовах зростання ролі трудових ко
лективів важливе значення має їхній ба
гатонаціональний склад. Так, на будів
ництві БАМу склався колектив з трудів
ників 80 національностей. КамАЗу — 61. 
Нурекської ГЕС — 48.

У зміцненні інтернаціональної єдності 
народів СРСР важливу роль відіграє об
мін духовними цінностями. 1976 року, на-

ВИВЧАЄМО 
КОНСТИТУЦІЮ СРСР

МОНОЛІТНА 
ЄДНІСТЬ 
РАДЯНСЬКОГО 
НАРОДУ 
приклад, книги іа брошури перекладали
ся з 63 мов народів СРСР. Питома вага 
перекладної літератури в загальному ти
ражі становила па Україні 28,7 проценті, 
в республіках Закавказзя — 37,9, Серед
ньої Азії — 39,8. Прибалтики — 44.5. У 
ході Всесоюзного фестивалю драматургії 
і театрального мистецтва народів СРСР, 
шо завершився недавно, тільки па сценах 
театрів РРФСР було поставлено понад 
200 творів авторів з інших союзних, а та
кож з автономних республік, областей та 
округів.

Надзвичайно важливе значення 
для поглиблення прецесій всебічно
го розквіту і неухильно прогресую
чого зближення націй має послідов
не втілення в життя головної особ
ливості всього того нового, що несе 
в собі зміст нової Конституції 
СРСР. — розширення і поглиблен
ня соціалістичної демократії. Один 
з найголовніших її виявів — бага
тонаціональний склад практично 
гсіх органів влади та управління. 
Так, до місцевих Рад обрано депу
татів понад 100 національностей, до 
Верховних Рад союзних та автоном
них республік — 72, до Верховної 
Ради СРСР — 61.

ОДНІЄЮ з головних умов і вод
ночас передумовою розквіту і 

зближення націй, народностей є на
ціонально-державне будівництво. 
Нова Конституція СРСР виходить

із досвіду здійснення партією — в 
ючній відповідності з ленінськими 
вказівками — національно-держав
ного устрою Країни Рад, правиль
ність якою підтверджено поперед- 
І’ІМІІ десятиріччями і досвідом усіх 
народів, що її населяють. Союз РСР, 
говориться в стати 70, — «єдина 
союзна багатонаціональна держава, 
утворена на основі принципу соціа
лістичного федералізму, в резуль
таті вільною самовизначення націй 
і добровільного оо єднання рівно
правних радянських соціалістичних 
республік»

У сгаггі ьі Конституції СРСР указує
ться, що суверенні права союзних рес
публік охороняються союзом РСР. Цс 
знаходить своє втілення, но-нершс, в 
наданні їй права участі в рози яіанні 
союзними органами питань, віднесених 
до відання союзу РСР. по-друге, за 
найвищими органами влади союзних рес- 
нуо.нк закріпляється право законодавчої 
ініціативи у Верховній Раді СРСР. У 
присвячених цим та іншим питанням 
зміцнення і розвитку радянської націо
нальної державності статтях Конституції 
народи СРСР оачать переконливе під
твердження піклування парти про задо
волення їхніх національних інтересів, 
незаперечний показник справжньої нон- 
поправності кожного в дружній сім’ї (f 
братніх народів.

Радянська держава, будучи головним 
знаряддям будівництва комунізму, вод
ночас виступає і як найважливіший за
сіб наукового керівництва парти розпит
ком націй і національних відноснії. Дер
жава, говориться в статті 19 Конституції, 
сприяє всеоічному розвиткові і зближен
ню всіх націй і народностей СРСР. Про- 
іолошсння рівних прав громадян СРСР 
усіх рас і національностей доповнюєтеся 
в Конституції вказівкою на те, що здійс
нення цих прав забезпечується вихован
ням громадян у дусі радянського патріо
тизму і соціалістичного інтернаціоналіз
му, можливістю користуватися рідною 
мовою і .мовами інших народів СРСР.

Закріплення в Конституції СРСР 
непорушності прав усіх націй і на
родностей, усіх громадян, незалеж
но від національності, поєднується 
з чітким формулюванням їхніх обо
в’язків. Стаття 64 юворить: «Обо
в’язок кожного громадянина СРСР 
— поважати національну гідність ін
ших громадян, зміцнювати дружбу 
націй і народностей Радянської ба- 
і інонаціональної держави».

Палко схвалюючи нову Конститу
цію СРСР, мільйонні маси трудя
щих з особливою одностайністю під
тримують статтю 6 Основного Зако
ну, де говориться, що керівною і 
спрямовуючою сплою радянського 
суспільства, ядром його політичної 
системи, державних і громадських 
срганізацііі є КПРС, яка існує для 
народу і служить його інтересам. 
Об’єктивна потреба зростання ке
рівної ролі партії в житті суспіль
ства, в комуніст іншому будівництві 
зумовлюється також процесами 
розвитку націй і національних від
носнії. У розквіті націй, у зміцненні 
їхньої дружби і співробітництва 
КПРС бачить найважливіший, пе
ревірений багаторічним досвідом — 
засіб примноження сил і джерело 
нових перемог будівників кому
нізму'.

М. КУЛИЧЕНКО, 
доктор історичних наук, 
професор.

йоншій штаб не завжди по-ді
ловому розв’язував покладені 
на нього завдання, не аналізу
вав діяльності штабіп і постів 
«КП» в первинних комсомоль
ських організаціях.

Для усуненій цих недоліків 
райком комсомолу намітив ряд 
заходів. Більш конкретно, з 
урахуванням місцевих особли
востей складено план роботи 
районного штабу «Комсомоль
ського прожектора», спланова
но навчання «прожекторис
тів».

Питання поліпшення роботи 
штабіп і постів «Комсомоль
ського прожектора» було те
мою предметної розмови на 
черговому семінарі секретарів 
первинних комсомольських ор
гані іацій.

Проведено збори активу на
родного контролю і «Комсо
мольського прожектора», на 
яких затверджено заходи на 
1978 рік. З наміченого вже 
влаштовано рейд-перевірку 
якості ремонту техніки в ра
йонному об’єднанні «Сільгосп
техніка».

„Нелегкі ВІДПОВІДІ 
на легкі запитання“

Іак називалася кореспонден
ція, вміщена в номері «Моло
дого комунара» за 22 листопа
да 1977 року. Як повідомив ре
дакцію перший секретар Віль- 
іианського райкому комсомолу 
В. ГОНЧАРЕНКО, факти, ви
кладені в матеріалі, підтвер
дились.
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Бюро райкому комсомолу 
намітило заходи, спрямовані 
на усунення недоліків, зазна
чених у кореспонденції. Цей 
матеріал обговорено також, на 
семінарі комсомольських сек
ретарів та в організаціях ра
йонної лікарні і побуткомбіна- 
ту. Обговорити виступ газети 
рекомендовано всім комітетам 
комсомолу.

ВІДДІЛ учнівської молоді 
райкому комсомолу розробив 
тематику навчання вожатих- 
вироб.пічнтіків.
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Згадаймо, товаришуі
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страшенних злиднях, 
му разом з жителями Но- 
вогеоргіївська всім сер
цем сприйняв п’ятнадця
тирічний Віктор звістку 
про революцію і владу 
Рад. Вони відразу стали 
йому рідними, своїми. 
Тривожного 1918 року 
обставини склалися так, 
що червоногвардійським 
загонам, якими команду
вали Мангустов і Акимов, 
довелося відходити з Но- 
вогеоргіївська на схід.

Віктор і його товари
ші вирішили відступати 
разом з червоногвардій- 
цями. Під Кременчуком 
хлопця прийняли до лав 
соцмолу (соціалістичної 
молоді). Згодом Вікторо
ві доручили зв’язатися з 
підпільниками Новогеор- 
гіївська і виконувати їхні 
доручення, розповсюджу
вати листівки, брати 
участь у підготовці насе
лення до розгрому нім
ців, австрійців та їх геть
манських посіпак.

Юнак, якому випало 
бути першим комсомоль
цем у рідному містечку, 
став і першим комсо
мольським ватажком сво
їх ровесників - земляків.

Новогеоргіївськ був 
для гетьманців та австра- 
угорців неспокійним ра
йоном. Підпільники до
сить часто «турбували» їх: 
то роззброять «варту», то 
ліквідують заставу, то по
б’ють охоронників і виз
волять арештованих...

Сили прихильників 
дянської влади стали 
стільки значними, що', 
ставши повідомлення про 
визволення Червоною 
Армією Харкова і Полта
ви, новогеоргіївці вигна-

Ра- 
на- 
Ді-

м. Світловодськ.

В11ПРПГгЛм1И пуБЛіКУЄМО ФОТОГРАФІЮ П1ЛОТА- 
учлсннк-?мЧ4 Л Д'бровського. пропонуємо 
ТО ТЮ птАЛЛЬкСП"Д ици ПРОСТЕЖ1ІТ11 ПОДАЛЬШУ 
РовсюгпС,Г-Яч1ОНЛІ<Л ВІДОМО, ІДО АРКАД1П ДіЬ- 
Зірк-?КІ;.И-К°ЛИШШЙ РОБІТНИК ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА 
мінкл< ЧЛЕН ВЛКСМ З 1920 РОКУ.

обласна краєзнавча 
експедиція

ЗАКІНЧИВСЯ ПЕРШИЙ ЕТАП ОБЛАСНОЇ КРАЄЗНАВЧОЇ 
ЕКСПЕДИЦІЇ «ПОШУК — 60 КОМСОМОЛЬСЬКИХ ЛІТ». 
СЬОГОДНІ МИ ПРОПОНУЄМО ЧИТАЧАМ ДЕЯКІ МАТЕРІАЛИ, 
ПРИСЛАНІ ПОШУКОВИМИ ЗАГОНАМИ, ОКРЕМИМИ 
КРАЄЗНАВЦЯМИ.

На першому етапі особлизо від
значилися глодоські школярі, які 
розшукали чимало матеріалів про 
перших комсомольців Глодос, запи
сали їхні спогади.

Дванадцять пошукових загонів се
редньої школи № 13 м. Олександрії 
еключилися в експедицію. Масо
вість — безумовно, хороший показ
ник, але рапортам, надісланим до 
обласного штабу (за винятком двох- 
трьох), на жаль, бракує конкрет
ності. Так, наприклад, розповідь 
Т. Сидуна про одного з перших 
комсомольців Аджамки М. Смирно
ва звелась до безпристрасної бю-

графічної довідки. А ми перекона
ні, що в житті Михайла Кириловича 
було чимало цікавого, про що мож
на і слід було б розповісти. Споді
ваємося, що ми одержимо незаба
ром такий матеріал.

Активно включилися в роботу 
краєзнавці. Серед присланих можна 
відзначити матеріали М. Шварцбур- 
га, І. Караята, І. Бойка, Ю. Матіво- 
са, Д. Полозюка та інших.

Нагадуємо, що хоча перший етап 
експедиції і завершився, та це не 
означає, що пошукові роботи мате
ріалів, спогадів учасників грома
дянської сійни, документів цього

ГОВОРИТЬ
ІСТОРІЯ

з московським 
більшовика 

нове завдання: 
сформувати в 

ка-

ли окупантів і гетьманців 
з рідного містечка.

1919 рік був особливо 
радісним для юного бій
ця революції, 
організація 
ної
України, що 
підпілля, 8 лютого 
року приймала 
цятирічного Віктора Кор- 
шенка до своїх лав.

У лютому 1919 року 
Віктор Коршенко викону
вав перше доручення 
партії комуністів: створю
вав
комсомольську 
цію. Одними 
стали комсомольцями, 
потім і членами 
Петро Кодьєв і 
Зайцев.

Незабаром комсомоль
ський осередок дістав від 
прибулого 
мандатом 
Беспалова 
допомогти 
місті з добровольців 
валерійський полк. Військ- 
комісар і голова Новоге- 
оргіївськогс 
партії Фока 
зауважив при цьому: «Як
що молодь піде в полк і 
його буде сформовано за 
два тижні, ви, комсомолі я, 
витримаєте екзамен».

Полк виступив на виз
волення від гетьманців 
Знам’янки, Єлисаветгра- 
да і Помічної через де
сять днів. Він був оснаще
ний усім необхідним, бо 
добровольці прийшли зі 
зброєю, зі своїми кіньми, 
сідлами та іншою 
цією...

Комсомольці 
оргіївська склали 
мен на зрілість!

Буремні роки своєї бо
йової юності згадує ве
теран партії, персональ-

Місцева 
Комуністич- 

партії (більшовиків) 
вийшла з 

1919 
шістнад-

у Новогеоргіївську 
організа- 

з перших 
а 

партії 
Василь

комітету 
Карпоганов

амуні-

Новоге- 
екза-

(Фото 20-х років 
і наших днів).

Н а фото: В. КОРШЕНКО

не 
земляків.
з ними 

його ди- 
А може,

ний пенсіонер Віктор 
Дмитрович Коршенко. Він 
уже розміняв восьмий 
десяток. І хоча давно на 
заслуженому відпочинку, 
та веде велику громад
ську роботу. Віктор Дмит
рович — голова Київської 
ради ветеранів комсомо
лу, заступник голови ради 
старих більшовиків Мос
ковського району столиці 
України.

Віктор Дмитрович 
забуває своїх 
Може, тому, що 
пов’язані роки 
тинства і юності, 
тому, що на все життя йо
му запам’ятався той да
лекий вечір літа 1918 ро
ку, коли в маленькій кім
натці з щільно завішени
ми віконцями 
його до Спілки 
тичної молоді і вся 
мова велася пошепки, бо 
на вулиці гуркотіли чобо
ти ворожого нічного пат
руля...

приймали 
соціаліс- 

роз-

І. КАРАНТ, 
учитель.

Відгриміли бої громадян
ської війни, і на зміну комсо
мольцю з гвинтівкою в руках, 
переперезаному кулеметною 
стрічкою, прийшов у рооїтни- 
чіи спецівці або робітфахів- 
сьпому піджаку мужній, часом 
наїїіві олодний комсомолець 
відбудоиного періоду, із за
палом приступила комсомолів 
Кіровоградщини до відбудови 
зруйнованої о війною іосно- 
дарсіва.

1921 року в &лисавегграді 
створюється два райкоми, в 
травні наступного року вини
кає комсомольський осередок 
на заводі «Червона зірка», 
очолив ного Іваненко. В черв
ні 1922 року відбулася міська 
конференція молодих металіс
тів. Це наблизило комсомол 
до робітничої молоді, сприяло 
зростанню комсомольських 
осередків.

Комсомольці сіл у цей час 
збирали продукти харчування 
для жителів голодуючих пів
нічних районів країни.

1923 року відбувся окружний 
з’їзд молодих наймитів, який 
виявив, чим живе сільська мо
лодь, показав необхідність 
тісного спілкування її з робіт
никами.

У ті роки комсомол прова
див- велику виховну роооту. 
Концентрувалась вона в ком
сомольських клубах та в 
сільбудах, якими керували й 
організовували в них усі за
ходи комсомольці.

* » е
На комсомольських зборах 

Куколівської о волосередку- 
(Олександрійський район) у 
січні 1923 року було вирішено 
створити марксистський гур
ток. А до цього молодь вивча
ла книгу політграмоти «Азбу
ка комунізму».

* * •
Кілька рядків зі звіту секре

таря Нові сродківської о осе
редку т. ІІаііченка (грудень 
1922 року): «Дисципліна міц
на, поставлено 4 вистави, про
ведено 6 бесід, два суботники 
по обладнанню сільбуду...»

» » ♦
На І січня 192-1 року ком

сомольська організація Олек
сандрійського округу (нинішні 
Олександрійський, Знам’яв- 
ський Світловодський, Опуф- 
ріївськнй, Новгородківський 
райони і частина Нстрівсько- 
го) об’єднувала 42 осередки, 
в яких було 665 членів і 159 
кандидатів у члени КОМУ. В 
грудні цього ж року в окрузі 
вже налічувалося 117 осеред
ків, з них 14 промислових, 160 
сільських, 3 учнівських. Ком
сомольців у них було 3458, 
кандидатів — 303. Таким чи
ном. Олександрійська окруж
на організація тільки за один 
1924 рік зросла майже в 7 ра
зів, а кількістю осередків — 
у три рази

* * *
Єлисаветградська газета 

«Червоний шлях» писала то
ді: «Спілка перебудовує спою 
виховну роботу під кутом ви
вчення ленінізму, а головне — 
бере і здійснює вірний курс 
на згуртування навколо себе 
пролетарської молоді...»

У той же період під безпосе
реднім керівництвом комсомо
лу на Єлисаветградщнні ство
рюються перші загони юних 
піонерів.

(З фондів архіву Кі
ровоградського обко
му КП України).

періоду закінчилися. Пошук трива
тиме протягом усіх етапів. Після ка
лендарного закінчення кожного 
етапу редакція газети «Молодий ко
мунар» чекатиме рапортів про тс, 
що зроблено за цей час. Матеріали 
про особливо цікаві знахідки, від
криття, що стосуються будь-якого 
етапу експедиції, треба надсилати 
негайно. Протягом подальшого пе
ріоду ви можете доповнювати їх у 
міру того, як посуватиметься ваша 
пошукова робота.

Звичайно, основний наголос сьо- 
іодні треба побити на виконанні 
завдань другого етапу пошуку «Зо
ря соціалізму. Комсомольські ор

ганізації в період колективізації, ін
дустріалізації, перших п’ятирічок» 
(дивись «Молодий комунар» за 29 
жовтня 1977 року і за 3 січня 1978 
року).

IV

З рапорту краєзнавчого 
експедиційного загону 

«ПОШУК-60»
ПРИ ГЛОДОСЬКІИ СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ

У кімнаті бойової слави ішаб клубу «Пошук* 
улаштував виставку документів, фотографій комсо
мольців 20-.Х років. Є тут і розповідь першого секре
таря комсомольської о осередку і'лодос М. С. Іванова 
гро комсомольців 20-х років, які вели боротьбу про 
ти банди Заболотного і петлюрівців. Нині Микола 
Степанович проживає в селі Козаковій Балці, час і о 
зустрічається з учнями, ділиться з ними своїми 
спогадами.

Юні слідопити розшукали організатора комсомоль
ського осередку Ілодос у 1920 році А. О. Рацула. Він 
повідомив двадцять п’ять прізвищ комсомольців села.

Комсомолець 20 х років Д. 1. Калюжний, що про
живає в Кіровограді, прислав спогади про роботу 
комсомольських груп у селі.

Пошуковий загін також установив зв’язок з ком
сомольцями 20-х років М. С. Капінусом, Г. А. Мунтя
ном, М. Л. Бур япською. які проживають у Кірово
граді, 1. 1. Бережним з Чернівців, 11. А. Баланов- 
ською з Москви.

У кімнаті бойової і трудової слави штаб клубу 
оформив місце для куточка комсомольської слави. 
Зібраний матеріал використовують для проведения 
тематичних вечорів, уроків мужності, політінформа- 
цій, па уроках історії і літератури.

Слідопити влаштували зу
стрічі з комсомольцями 20-х 
років М. С. Івановим, Г. В. 
Мартін, М. Г. Козинцем та 

-іншими.
Пошук триває. Пині екс

педиційний загін «Пошук- 
60» приступив до збирання 
матеріалу другого етапу 
експедиції — «Зоря сота 
ліз.му».

Н а 
одна 
села.

ого: Євгенія ПОВАР 
перших КОМСОМОЛОК

(Фото 60-х років).
Перепустка однієї з перши? 

комсомолок Віри 
(Сснько) до штабу 
иої армії, де вона 
року) служила.

ЕКРАН
ПОШУКУ“

ф 
з
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МАРИНИ1 
Першої Кін 
.згодом (І!Г?

У кожному селі були перші орга
нізатори комсомольських осередків, 
їм було найважче, бо йшли вони 
до нового життя псптороііаннми 
шляхами. У спини їм хижо диви
лися холодні стволи бандитських 
обрізів...

Розшукайте цих людей. Устано
віть їхні імена, розкажіть про них 
ровесникам, землякам. Про декою 
з них, як, наприклад, про Герасима 
Омельчснка збереглися деякі відо
мості. Публікуючи сьогодні фото
графію комсомольця з ЗО березня 
1’22 року Г. II. Омельчснка, орга
нізатора комсомольського осередку 
в селі КрасносіллІ Олександрійсько
го району, ми сподіваємося, шо 
сільські краєзнавці довідаються 
про його життєвий шлях, зберуть 
цікаві матеріали з історії комсо
мольської організації Красносілля.

Цс останнє ерою Омеляна ьоі-іги- 
репка. Випадково випала йому на
года сфотографуватися и Малій 
Висці, де зупинився па короткии 
перепочинок його продзаііп. По-, 
дальший шлях червоноармійців 
проліг через рідне село Богатпрсн- 
ка, Ердслівку (нині ЛеНІно). 1 оді и 
залишив Омелян, заскочивши на 
хвилину додому, матері цс фото. А 
наступної о дня червоний командир 
загинув у нерівному бою з^бандита
ми хмсліоського куркуля Залізняка 
(Коваленка).

Два молодші брати Омеляна і»о 
іатнрспка — комсомольці трндця 
тих років, учасники Великої Вітчи' 
іншої війни. Як склалися їхні долі
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Ю. ДМИТРЕНКО.

(Продовження. Поч. див. «Молодий комунар» за 5. 10. 12 січі я ц. р ).

Волів знав, то дороге простому селянинові. Розраховуючи на 
одвічне прагнення людини до свободи, він складав тексти відозв. Про
понуючи «батькові» приєднати ілодеських повстанців до своєї ар
мії, Волів міркував так. З донесень начальника розвідки Левка За- 
дова, який устиг дещо взнати про глодоськи.х партизанів, Волів зро
зумів, шо на '•території Єлнсавстградщипн, зокрема в районах Гло- 
дос, Добровелпчківки. Злинки, Хмельового, де розмістилися нині 
основні сили «повстанської» армії, глодосяип мають авторитет.

Знесилені довгим переходем, махновці потребували перепочинку. 
Тему сутички з партизанами або ж частинами Червоної Армії вони 
боялися.

Задову вдалося переконати Воліна, що поява Махна па Слива- 
вемрадщині цілком несподівана для червоних. Це слід використати. 
Чому б не почати переговорів з глодоськимн партизанами?

Задов не помилявся. Мьхцоічііе справді не чекали па Правобе
режжі. Але про те, що Махно зрадив Червону Армію, в Новоуксаївцк 
де стояв червоноїварлійськнй батальйон, знали.

Митрофан Калько ваіався. Ще вчора прочитав він одну з махнов
ських листівок. Тепер, знову діставши її з кишені, вчитувався в дру
ковані літери: /

«Вперед, труженик!
Гудит набат. Мощный и тревожный гул его, громовым .раскатом 

эха отдаваясь в сердцах угнетенных, зовет тебя вперед. Встань, 
проснись, угнетенный! Твой заклятый враг — Капитал не'спит. Сгу
щаются и растут над .тобой черные тучи мировой контрреволюции ..»

Митрофан відригає погляд від листівки. У пам’яті спливають вій
ськова служба, розповіді товариша про анархіс.тів-револіоціопсрів 
Бакуніпа, Крспоткіца. Лпетізкп з такими ж красивими тривожними 
словами... Суперечки про державу... Анархісти вважають будь-яку 
владу насильством вад особою. Вони боролися проти царизму, вбива
ли царських генералів... «Батько» .Махпо — комбриг Червоної Армії... 
Чому ж до нього зібралися ватажки анархізму Волів. Суховоль- 
ськвй?.. Думки плуталися, згважалп одна одній. Уперше за останні 
роки. Митрофан не знав, що робити. Як ставитись до махновців? А що, 
коли чутка про зраду Махна правильна і це зіжни не рейд но дсні- 
кінських тилах?

«Неужели гы забыл потоки невинной кровя н слез? Неужели ты 
забыл кошмарно-кровавую уличную расправу, чинимую над взбунто
вавшимися рабами? Неужели ты не видишь приготовленного ярма па 
твою окровавлен! ую шею? Проснись, труженик в угнетенный! Все, 
кто может, — за оружие! Революционные повстаины-махповпы зо
вут тебя вперед из Деникина!.. Пусть угнетатели н поработители, 
пусть черные силы реакцнв разобьются о неприступную мощь єдиної) 
трудовой армии!»

Все правильно. Проти Дспікіпа б’ється нині н Червона Армія. 
Схоже на те, що чутки про зраду Махна — провокація. Ось тільки 
лозунги наприкінці якісь незрозумілі. ІЦо значить «подлинная со
циальная революция»? Чому не соціалістична, а соціальна? І який це 
ще «подлинный безвластный советский строй»? Тут щось не те... Піду 
дізнаюся, то хоче Волів, може ясніше стане. І Митрофан поспішав 
до Тріщольськнх, порадитися з Іваном. «Він більшовик, політично 
грамотніший за мене, можливо, щось удвох швидше придумаємо»,— 
міркував дорогою.

...Нічого нього Паг.ло Зоря не знав. На вулицю його впштовхпув 
жіночий крик. Неподалік школи Зоря побачив г\рт махновців. Воші 
були п’яні, сиділи на колоді і грали в карти... Із саду вийшов іще 
один.’Чубатий, розхристаний. Па ходу застібав штани.

Павло зрозумів усе. Шарпнувся до тину, став судорожно висмику
вати з нього кілок.

«Ех, зброя вдома», — встиг подумати з жалем.
Кілок не піддаваЕся. Тіш заходив ходуном. Махновці повернули 

до Зорі п’яні обличчя.
— Ти чого?
— П’яний, чи що?
— Яшка. заспокой молокососа!
— Чого тип трясеш?
Жіночий зойк вихопився із сяду, из якусь мить відірвав уиагу 

всіх. Тим часом Павлові клалось-таки витягти з типу кілок. Тієї ж 
хвилини із саду з оголеною шаблею вийшов ще один махновець.

У глибині Зоря помітив розпластану постать учительки Берест... 
Хрип тяжкопораненого звіра вирвався з грудей Павла. Не тямля

чи себе, він затиснув над головою кілок і через вулицю кинуася па 
махновців. Ті отетеріли.

— Варварі;! — хрипів Павло. — У-у, варвари!..
Він іще встиг просі«'Читі! відстань у п'ятнадцять кроків, котра 

відділяла Зорю від чубатого. Безладний револьверний залп не зупи
нив його, але кілок опустився па голову чубатого безсило, майже по 
інерції. Кулі прошили Павлові груди, і віч упав посеред вулиці, 
ткнувшись обличчям у теплу пилюку.

• « «

Про цей випадок Трилольський і Калько довідались невдовзі після 
переговорів з Воліпим. Махновці не втрималися більше двох днів, 
почалися грабежі, пслюггпня па жінок, дівчат. «Революційні повстан
ці» почали поволі показувати своє справжнє обличчя.

У штабі Махна Калько і Трипольський намагалися менше говори
ти, а більше слухати. Насторожувала вимога анархіст ів подати спи
сок загону, назвати більшовиків. 11а пропозицію вліпись у лави ре
волюційних повстанців Трі польський дипломатично відповів, що 
треба порадитися з командирами. Відповісти пообіцяли наступного 
ранку.

— Не подобаються мені ці переговори, — сказав Трипольський 
Калькові, коли обоє з полегшенням залишили резиденцію «батька».— 
Будемо відходити в Новоукраїнку. Треба оповістити людей... Діста
неться нам від товаришів за оці переговори...

— Не ми ж ініціатори..,
(Далі буде).
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23 СІЧНЯ ПОЧНЕТЬСЯ ВСЕСОЮЗНИЙ 
Місячник оборонно-масової 
РОБОТИ, ПРИСВЯЧЕНИЙ 60-Р1ЧЧЮ 
РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ
І ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ.

Він проводитиметься з метою дальшого 
зміцнення сдності армії і народу, поліпшен
ня військово-патріотичної та оборонно-ма
сової роботи серед населення.

Радам і комітетам профспілок, комітетам 
комсомолу і ДТСААФ рекомендовано від
крити місячник в урочистій обстановці — 
в обласному й районних центрах, у містах і 
селах. —

У період місячника влаштовуватимуться 
масові організаційні, пропагандистські, вій
ськово-патріотичні й спортивні заходи, що 
сприятимуть дальшому поліпшенню діяль
ності первинних організацій оборонного то
вариства, підвищенню якості та ефективнос
ті всієї оборонно-масової роботи.

Необхідно ще більш посилити роботу по 
вихованню молодого покоління в дусі ра
дянського патріотизму і соціалістичного 
інтернаціоналізму, революційної пильності 
і готовності до збоойного захисту завою
вань Великого Жовтня.

В області повсюдно розгорнулася підго
товка до місячника. Секретар Онуфріїв-

ПЕРЕД 
УРОКОМ 

МУЖНОСТІ 
ського райкому комсомолу К. Данов пові
домив редакцію: \

— Лін провели нараду з участю .працівників 
райкому комсомолу, військкомату, спорткомитету 
відділу народної освіти. Склали план спільних за*- 
ходів, присвячених 60-річчю Збройних Сил СІЧнЧу 
Уже маємо сценарій конкурсу патріотичної пісні, 
па черзі — змагання з пійськоро-технічпого три
борства серед іірпзопііої молоді косДипки на при* 
зи героїв-темляків, апїлоходп/\ypoiuj мужності. 
В день свята и районному Будинку культури від
будеться конкурс-гра «ІІумо, хлопці!», під час* 
якого ми виявимо знання майбутніх воїнів з істот 
ріі Радянської Армії, юнаки продемонструють 
свою майстерність з військово-технічних нидін 
спорту. В кожному селі комсомольські активісти 
роз'яснять молоді заповіт В. і. Леніна про зміц
нення обороно здатності країни, положения нової 
Конституції СРСР про захист соціалістичної Bn? 
чнзпн. В ході місячника проведемо огляд роботи 
дтсаафіпських колективів та комітетів комсомолу 
по військово-патріотичному вихованню молоді.

• СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ

ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ?

МЕДАЛІ ВАДИМА ЛЕСЮНА

Закінчився чемпіонат України з на- 
сгі.'іьііуго тенісу серед юніорів, що про
ходив у приміщенні дитячо-юнацької 

‘спортивної школи обласного спорткемі- 
тсту. «Молодий комунар» уже повідом
ляв і'ро результати командної першості.

Уперті поєдинки точилися за перемогу 
в особистому заліку. Чемпіонами рес
публіки в одиночних парних розрядах 
стали кияни .Михайло Овчароз, Лідія 
Боріїсова і Дмитро Лєвсрко, спортсмени 
з Львівської області Любов Деркач і 
Марія Преії :.

Успішно виступив кірогоградепь Ва
дим Лесгон. До бронзової медалі в 
командному заліку він додав ще дві та
кого ж гатунку.

По закінченні змагань наш кореспон
дент утяв кілька коротких інтерв’ю.

— Якого значення надає республікан
ська федерація з настільного тенісу цим 
.змаганням?

А. ЛІ. БАС!НА, голова федерації:
— Вперше після десятирічної перерви 

республіканські змагання проводяться 
не серед команд спортні-.ішх товариств і 
відомств, а на рівні збірних областей і 
міста Києва. Це дає змогу найбільш пов
но виявити наші резерви для наступної 
першості країни. Змагання показали 
зрослу майстерність юних тенісистів, 
сссблпго спортсменів молодшої вікової 
групи, які успішно суперничали зі своїми 
старшими товаришами.

— Чи задоволені ви виступом кірово
градських тенісистів?

Е. П. СТЕПАНОВ, старший тренер 
команди Кірової радщини:

— Сьоме загальнокомандне місце, яке 
посіли паші спортсмени серед 11 иай- 
сильпішлх команд республіки, — крок 
уперед. Особливо порадував учень 10-го 
класу школ» № 27 Вадим Лесюи. Він 
завоював бронзові медалі за треті місця 
в командному заліку серед юнаків ра
зом з Юрієм Лнхачбвнм. в одиночному 
розряді і в змішаному парному, де ви
ступав з одеситкою Ольгою Куличеико. 
Нам приємно, що Вадима включили кан
дидатом до збірної команди республіки.

— Як тобі вдається поєднувати великі 
навантаження у спорті з навчанням у ви
пускному класі?

В. ЛЕСЮН, тричі бронзовий призер >* 
чемпіонату:

— Навчання в десятому класі вимагає 
великих зусиль, навантаження не менше, : 
ріж у спор і і. 1 саме спорт допомагає 
успішно долати труднощі. Бо він вихо
вує наполегливість, дисциплінованість, 
волю. Вважаю, що саме ці. якості допо
магають мені непогано вчитися За пер
шу половину навчального року з усіх 
дисциплін маю тільки добрі оцінки.

— Твої плани на найближче майбутнє?
— Передусім — успішно закінчити се

редню школу і вступити до вищою на
вчального закладу. У спорті — закріпи
тися в складі збірної республік!), добре 
виступити па чемпіонаті країни ниніш
нього року.

МОРОЗ І СОНЦЕ...

Ксезанка на стадіоні «Зірка».
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

Стадіон спортклубу «Зіркая 
розширяє «кордони»

ковзанів. Цього разу залито не за
пасне футбольне поле, а бігову 
доріжку і легкоатлетичні сектори.

Цс створило неабиякі зручності

для відвідувачів. Відпала потреб« 
долати відстань через увесь-тї*1' 
діои і трибуни на каток, відразу 
з роздягальні ковзанярі потрапля
ють па лід. Під боком, як кажуть, 
і місце для обігрівання. До послуг 
ніровоградців — прокатний пункт, 
де е 400 пар ковзанів, гардеробна.

Каток вже відвідало понад 
*5 тисяч чоловік. Такого не було 
жодної зими за всю історію існу
вання стадіону.

Напружені баталії між юними 
".'ієнами клубу «Золота шайба» 
точаться на хокейному полі, то 
поруч основного катка. За призи 
клубу змагаються команди жит- 
лово-ексіїлуатаційііііх контор, ди- 
тячо-юпапькнх спортивних шкіл.

Уже сьогодні керівництво ста
діону дбає про ессіиіііо-ліТііій пе
ріод. Вирішено створити трав’яно 
покриття на запасному футболь
ному полі, де щороку нроходять- 
ііершість заводу «Червона зірка» 
з футболу, ротиграш кубка та ін
ші змагання. З цією мстою Д&ДО'- 
лено іі розкидаї/о по полю 
хідиу кількість чорнозему, піску, 
і пою, мінеральних добрив. При
дбано насінин трав, яке навесні 
буде висіяно в грунт. НронсдснО 
ремонт основного футбольного по
ля, на -тому виступає команда 
класу «А» «Зірка».

М. ПИЛИПЧУК. .

У перших числах грудня мину
лою року кіровоградський стадіон 
♦Зірка» (директор В. М. Харчен
ко) запросив па лід любителів
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ПОГОДА
Вдень 19 січня по терп Юрії області і місту КіроЦнр.-іДУ 

передбачаси ся мінлива хмарність, п східних район.Іх ».їй ни
ми невеликий сніг. Вітер східний 5—10 метрів зп< Чхїкуш’,?'. 
Температура повітря по області 4-9. но .місту б-^/’Шдуїів 
морозу. , ...

За даними Українського бюро погоди 2О--21 січня псрсдба< 
маться хмзрил прояснениями погодя, без ІСТОТНИХ ОПЯДц»/ 
».■ісі.ямн туман. Вітер ііівдснно-східіїий 3-7 метрів за секу&Г 
ду. Температура повітря вночі II —їй, вдень 3—8 градусів 
морозу.
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