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АБИДВІ Валентини були 
одностайні •— знімати

муться в однакових хуст
ках, що подарувало їм па 
свято правління колгоспу, 
і обов’язково біля крини
ці. Поки вони збирались, 
я вирішив так: хай кожна 
з них скаже своє слово 
про іншу, адже вони су
перниці но змаганню, по
други, сусідки.

Валя Поклад пішла пс- 
Г роздягнутися, і Фоміннх 

почала складати на неї 
«характеристику»:

— Я посажаю, люблю її 
за щирість, привітність, од- 
вертість. Оце прийду до 
неї, то вона одразу замету
шиться на кухні — хоче 
чимось пригостити мене. 
Не випустить із хати, поки 
не пообідаю з нею. Збираю
ся йти додому, то моїм 
хлоп’ятам неодмінно гости
нець передасть — яблука, 
цукерки, чи свіжоспечені 
плачинди. Оце перед вашим 
приїздом теж нагадувала: 
«Сьогодні смажитиму кот
лети. приходьте всією 
сім’єю...» То от я й кажу: 
щира людина — найбагат- 
ша людина.

А потім про інше:
— Не заздрісна вона, доб. 

розичлива. Торій я мала на 
корову молока більше чо
тирьох тисяч кілограмів. А 
Валя трошки не добрала до 
цієї цифри, бо в неї ще мо
лоді норови. Вона першою 
прочитала інформацію в 
районці гро результати 
змагання доярок району. 
Прибігла до мене і аж слс: 
«Чула, що з нашого кол
госпу сім доярок у чо- 

. тиритисячниці вибилися? А 
ТРВербицька вісімдесят три 

кілограми не добрала до 
п’яти тисяч?» Що наших 
односельців найбільше се
ред переможців — то для 
неї он яна радість! Іще ось 
про що хочу. Кажуть, що 
нам, дояркам. потрібно 
якісь особливі нагороди 

і придумати за те, що рані
ше за всіх на селі прони- 
даємось — о четвертій ран
ку вже на ногах. Такій мс- 
лоденькій господині, як Ва
ля, звичайно, важко — тре
ба й сніданок для чоловіка 
зготувати, треба трирічну 
Наташку доглянути. Але 
вона не скаржиться, бо зі 
своїм Миколою всі турботи 
на двох ділять. Він V хаті 
псе чисто прибере, обід мо
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же зготувати, прання 
цурається, і вона все 
нього. От 1 легко так.

Після фотографування 
«характеристику» вже 
складала Валя Поклад:

— Моїй сусідці близько 
тридцяти, я за неї па« де
в’ять років молодша. Та 
ми — наче ровесниці. Валі 
важче, ніж мені — в неї 
двоє дітей, Володька вже 
другокласник. .

Хвилинку подумала та й 
знову:

— Знаєте, чому Фоміннх 
над нами верх взяла? Бона 
мас найміцніші руки і ве
лике терпіння, коли треба 
корми готувати для наших 
корівок. Нині, проти торіш
нього, ясла трохи бідні
ші — соломи більше, як сі
на. То вона ту січку так 
прифасонить, що аж пах
не — і теплою водичною, і 
розчином меляси, і розсо
лом. Прямо салат, — при 
цих словах Валя Поклад 
сміється в кулан і карав 
смутніє: — Ет. промахну
лись ми—треба було ЕСІСЮ 
фермою піти в плавні, бо 
на берегах нашої міленької 
Бонової он скільки трав та 
різного зеленого бадилля 
було. Це ж який харч для 
корівок узимку! Промахну
лись, а тепер сутужно. То 
треба старатись, як моя су
сідка... Ви питаєте про її 
секрети. А їх немає. Просто 
Валя пантрує, щоб, як ка
жуть, і з денця масельц? 
було в дійниці. У неї тепер 
тільки вісім корів дійних, 
решта в запуску, а в мене 
ж менше роботи — шість 
дають молоко. Але Балл 
Фомінйх часом швидше 
справляється — у неї біль
ший досвід...

Т ОСЬ воші вже сидять 
одна проти одної. Ва- 

Фоміппх, яка дещо чу- 
з того, що сказала По- 

аж зніяко- 

ля
ла
клад про неї, 
віла:

— Ну її наказала ти. ну н 
намалювала, хоч па ви
ставку посилай. А про се
бе-мовчиш. Як собі хочеш., 
а в тебе мороки таки біль
ше.

— Не мороки, а громад-, 
ськпх турбот, — вставив 
Микола, чоловік Палі По
клад. — Прибіжить із фер-

ми, причепуриться і — в 
контору чи в клуб, а у ви
хідні дні — в Долшіську 
Треба.

Так, у Валі Поклад 
справ вистачає. Була чле
ном райкому комсомолу, 
тепер ще й членом обкому 
ЛКСМУ обрали. І висуну
ли кандидатом у депутати 
обласної Ради народних 
депутатів. З того, що ска
зали про неї люди на пе
редвиборних зборах, Ва
лентина Поклад зрозуміла, 
що їй вірять, що па неї на
діються, що від неї чека
ють доброї віддачі — щоб 
і в праці могла взяти по
трібну висоту, щоб зуміла 
зробити все, що нака
жуть ті, хто виявив їй ви
соке довір’я.

От і попросила правлін
ня колгоспу:

— Та зробіть же вже, 
нарешті, ту повну мехачі- 
цію, бо вам, молодим, ще 
нічого, а літнім жінкам 
важко па руки. Та ще че
каємо ми того дня, коли до 
клубу прямо з ферми мож
на буде піти. Цс я про те, 
що і лазня, і душова має. 
бути. Щоб мали ми кімна
ту, де причепуритися мож
на було б.

...Сиділи поті за столом 
і робили підрахунки.

Валя Поклад:
— Сьогодні шість корів 

дали 80 кілограмів молока. 
Якщо й ті, що отеляться, 
так розщедряться, то буде 
десь по 13—14 кілограмів 
на кожну. А плітку, зви
чайно, надої зростуть. От
же...

Валя Фомінйх:
— Отже, тепер тн мене 

переганяєш, бо в мене нз 
два кілограмі! меншин по
казник.

— Все одно в обох буде 
більше чотирьох тисяч...

М. ВІНЦЕВИЙ.

НА ПОКЛИК 
«ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»

молодіжний
День суботника стане 

днем народження ком
сомольсько - молодіжно
го колективу на молоч
нотоварній фермі № 2 
— так вирішили на сво 
їх зборах спілчани кол
госпу імені Леніна Нет 
рівського району, де 
секретарем комсомоль
ської організації Ольга 
Бабенко.

Можливо, саме 19 
квітня доярки відзна
чать ще одну радісну 
подію — виконання п’я
тирічного плану по ви
робництву і продажу 
молока державі, адже 
зобов’язувались досягти 
цього рубежу до ПО ї 
річниці з дня пароджен 
ня В. І. Леніна.

Під час комуністич
ного суботника юнаки і 
дівчата господарства — 
а всього їх працювати
ме 162 чоловіка — під
готують два літніх табо 
ри для утримання худо
би, відремонтують ди
тячий садок і клуб трак
торної бригади. Мехапі 
затори 
показати 
зразки 
тивпої праці. А вині во 
ни ретельно готують 
техніку до посівної.

Всього в районі у 
день «червоної суботи:» 
трудитиметься близько 
3600 чоловік комсо 
мольців і нєспілкової 
молоді. 32 комсомоли 
сіжо-молодіжних колек 
типи змагатимуться за 
звання переможця су 
ботпнка.

Г. РОМАНОВ, 
перший сенрггар 
ПетрЇЕського рай
кому номсомспу.

зобов’язалися 
в цей день 

внеокопродук-

Недавно в гуртку комсо
мольської політосвіти «Ос
нови науковою атеїзму», 
що діє в ливарому цеху сі
рого чавуну заводу «Черво
на зірка», відбулося занят
тя па тему «Релігія і церк
ва в сучасному світі». По
чалося воно з огляду між
народних подій, який зро
бив пропагандист Г. Г. 
Ситник. Основну увагу Гри 
торій Гаврилович зосере- 
Лнн па питанні кризи релі
гії і церкви в сучасних умо
вах. Пропагандист підкрес
лив. що релігійна криза — 
явище не тимчасове, що во
на все більше посилюється 
і веде до занепаду релігії 
як форми суспільної свідо
мості. Цінним у бесіді було• 
тс. що пропагандист уміло, 
доступно пояснював нові мів релігії, поширених 
для слухачів терміни і сло- v"" '-
восполучення. Так. розкри
ваючи поняття «секуляри
зація», пропагандист зазна
чив, що воно є свідченням

В реалізації економічної 
політики партії бере активну 
участь більш як півмільйов- 
пшї. загін молодих учених і 
спеціалістів республіки. 
Дальший розвиток науково- 
технічного прогресу не тіль
ки сприяє підвищенню ефек
тивності суспільного вироб
ництва, вносячи корінні змі
ни в працю сталевара і тва
ринника, шахтаря і ткалі, а й 
створює сприятливі умови 
для творчого зростання мо
лоді, поглиблення її загаль
ноосвітньої і професійної 
підготовки.

Ця думка підкреслювалась 
па пленумі ЦК ЛКСМ Ук
раїни, що відбувся 16 люто
го в Києві. Його учасники 
обговорили завдання коміте
тів комсомолу республіки по 
підвищенню ролі комсомоль
ських організацій у боротьбі 
за прискорення науково-тех
нічного прогресу в світлі рі
шень листопадового (1979 р.) 
Пленуму 1ІК КПРС і груд
невого (1979 р.) Пленуму 
ЦК Компартії України. У 
доповіді першого секретаря 
ЦК ЛКСМУ А. І. Корпієпка 
і у виступах відзначалось, 
що юнаки і дівчата респуб
ліки, включцвшвсь у всена
родне соціалістичне змаган
ня за гідну зустріч 110-ї річ
ниці з дня народження В. І. 
Леніна, вносять вагомий 
вклад у виконання завдань 
десятої п’ятирічки.

Великого поширення на
брали конкурсі! молодих но
ваторів, виставки, огляд,!. 
Понад 2,5 мільйона чоловік 
беруть участь у Всесоюзно
му огляді науково-технічної 
творчості. Тільки в минулому 
році молоді виробничники 
внесли в раціоналізаторський 
фонд понад 200 мільйонів 
карбованців:

ІІа пленумі наводились 
численні приклади, що свід
чать про зростапня актив
ності юнаків і дівчат у роз
в'язанні соціально-економіч
них завдань. Чітка система 
для творчого пошуку моло
дих створена на ІІовокрама- 
торському машинобудівному 
заводі Донецької області, це 
кожний четвертий комсомо
лець — раціоналізатор. За 
активної участі молодих но
ваторів строки освоєння і 
впровадження нової техніки 
на підприємстві скорочені в 
два рази. У місті Києві, 
Дніпропетровській, Одеській, 
Харківській областях успіш- 

і комплексні 
залучення різних

по реалізуються 
програми 
категорії"! молоді до приско- 
рсшія науково-технічного 
проіресу.

Йшла мова про необхід
ність якнайбільшого пошн* 
решія ініціативи «Ручну пра
що — на плечі машин», пго 
народилась у Запорізькій об
ласті.

Разом з тим підкреслю
валось, що творча ініціатива 
молодих потребує більшої 
підтримки з боку комітетів

науково-технічного

ПІСЛЯМОВА ДО ПОЛІТЗАНЯТЬ

втрати релігією своїх по
зицій 1 підкреслив, що в со
ціалістичному світі цей 
пропсс вирізняється особ
ливою глибиною, широтою. 
Поряд із подоланням релі
гійних переконань відбу
вається утвердження на
уково-матеріалістичних по
глядів на світ, справді гу
маністичних норм 1 ціннос
тей у свідомості, поведінці 
та стосунках людей. Про
пагандист навів кілька міс
цевих прикладів відходу 
людей від релігії.

Па жаль, Г. Г. Ситник не 
дав характеристики основ
них сучасних релігій не 
пояснив соціальних причин 
їх вшшкйспня, не викори
став можливості дати кри
тику реакційної суті напря-
Україиі: православ'я, като
лицизму. іудаїзму, баптнз 
му. адвентизму, єговізму. 
п'ятидесятництва. старооб
рядництва. 

комсомолу, господарських 
органів. Усе ще слабо залу
чаються до технічного пошу
ку будівельники, молодь се
ла. школярі, учні ПТУ.

Проаналізувавши нагро
маджений досвід, учасники 
пленуму вказували на необ
хідність дальшого розвитку 
активності молоді у здійс
ненні рішень XXV з’їзду 
КПРС, завдань, поставлених 
у промові товариша Л. 1. 
Брежнєва на XVIII з’їзді 
ВЛКСМ. Відзначалося, що 
треба підвищити рівень ро
боти комсомольських органі
зацій по виявленню і вико
ристанню резервів, вдоско
наленню технології вироб
ництва, машин і устаткуван
ня, прискоренню впровад
ження результатів наукових 
досліджень, відкриттів і ви
находів. Цьому сприятиме 
щорічне проведения «Комсо
мольським п р ожекто р о. м » 
операції «Впровадження»,

Учасники пленуму від іме
ні молоді республіки говори
ли про одностайне схвален
ня і гарячу підтримку внут
рішньої і зовнішньої політи
ки рідної Комуністичної пар
тії, висловили сердечну вдяч
ність ленінському Централь
ному Комітету КПРС, його 
Політбюро на чолі з Гене
ральним секретарем 1ДК 
КПРС, Головою Президії 
Верховної Ради СРСР това
ришем Л. 1. Брежнєвим за 
невтомну діяльність, спря
мовану па зміцнення позицій 
соціалізму і справи миру, 
посилення могутності нашої 
соціалістичної Батьківщини, 
за батьківське піклування 
про молоде покоління краї- 
пи. Учасники пленуму запев
нили ПК КПРС, ЦК Ком
партії України, ЦК ВЛКСМ, 
що молодь Радянської Ук
раїни в завершальному році 
п’ятирічки працюватиме не
ударному, по-лєкінськн, но
вими успіхахяі зустріне юві
лей В. І. Леніна, 35-річчя 
Перемоги радянського наро
ду у Великій Вітчизняній 
війні, наступний XXVI з’їзд 
КПРС.

В обговореному питанні 
пленум прийняв постанову. 
Було розглянуто також ор
ганізаційне питання. Пленум 
увільнив С. П. Бабича від 
обов'язків секретаря і члена 
бюро ЦК ЛКСМУ у зв’язку 
з переходом на іншу роботу. 
Секретарем і членом бюро 
ЦК ЛКСМ України обраний 
В Я. Борзов.

У роботі пленуму взяв 
участь завідуючий відділом 
науки і учбових закладів ЦК 
Компартії України Ф. М, 
Р\’Д<ІЧ.

Учасппкп пленуму відвіда
ли Інститут електрозварю
вання імені Є. О. Патопа 
Академії наук УРСР. Перед 
ними виступив директор 
ституту, президент АІХ 
УРСР, академік, двічі Герой 
Соціалістичної Праці Б. Є. 
Патон. (РАТАУ).

Пропагандист пе пояснив 
внутрішньо? суперечливості 
релігійного модернізму, 00 
допомогою якого духовен
ство намагається подолати 
кризу віри.

Григорій Гаврилович до
пустив і кілька суттєвих 
методичних помилок: не 
організував повторення по
переднього .матеріалу, не 
дав можливості слухачам 
записати плану • викладу 
матеріалу і т. іп. На закін
чення він не запропонував 
слухачам питань та літера
тури для співбесіди, не дав 
індивідуальних завдань'; 
Пропагандист не подбав 
про ілюстративний мате
ріал. який би розкривав 
антинародну діяльність ре
лігійних течій у минулому, 
школу, якої вони завдають 
ще й сьогодні. Тому занят
тя пройшло нецікаво...

Б. КАСЯНЕНКО.
член науково-методич
ної ради по пропаган
ді науково-атеїстичних 
знань обласної органі
зації товариства «Знан
ня».



а стар „Молодий ковхунлр“

Діалог
з товаришем Леніним

ЮВІЛЕЮ НАЗУСТРІЧ

СТУДЕНТИ
ВИВЧАЮТЬ
СПАДЩИНУ

Недавно з педагогічно
му інституті відбулося 
(Об’єднане засідання ка
федри історії КПРС і ка
федр філологічного фа
культету, на якому обго
ворювалися завдання 
виховання студентської 
молоді на прикладі жит
тя й діяльності великого 
Леніна в світлі постано
ви ЦК КНРС «Про 110-у 
річницю з дня народжен
ня Володимира Ілліча 

і] Леніна®.
На засіданні вступне 

слово виголосиз завідую
чий кафедрою історії 
І\ПРС доцент П. М. Бе:- 
така. Було заслухано дві. 
співдоповіді: старшого
Викладача історії КПРС 
Т. І. Бабака «Про форми 
і методи виховання сту
дентської молоді на при 
кладі життя її діяльності 
В. І. Леніна.» та в. о. до
цента О. М. Цигульської 
«Роль ленінського при
кладу у формуванні ак
тивної життєвої позиції».

У своїх виступах до 
І центи !. ЛІ. Жарких, Л. І. 

Добржаїіська та В. П. 
І Марко поділилися досві 

дом виховання студентів 
па образах радянської 
літератури.

Для студентів читаю
ться лекції па ■ ленінську 
тематику, проводяться 
Ленінські уроки та зу
стрічі з ветеранами Ко
муністичної партії. В кін
ці грудня 1979 року пе
ред студентами і викла
дачами виступав ветеран 
партії Василь Юхимович 
Васильєв. Вії; розпозів 
про ті часи, коли був 
старшим загону по охо
роні членів Центрального 
Комітету партії і В. 1 
Леніна.

І Студенти - першокурс
ники під керівництвом 
викладачів кафедри істо
рії КПРС підготували 
реферати, в яких широко 
висвітлюється ' велика 
ідейна спадщина, життя 
її діяльність В. 1. Леніна. 
З цими рефератами попи 
за путівками Кіровоград
ських міськкому і райко
му ЛКСМУ в період зи
мових канікул виступали 
у трудових і учнівських 
колективах, на агітпунк
тах виборчих дільниць.

5. АРТЕМЕНКО, 
доцент кафедри істо
рії КПРС Кіровоград
ського педінституту 
імені О. С. Пушкіна.

Естафета
добрих
справ

Відбулося спільне _ 
дання представників Ком- 
паніївсьного районного 
комітету ЛНСМУ, колгоспу 
імені Тельмана, Зеленіз- 
ської середньої та Мар’їв- 
ської восьмирічної шкіл, 
присвячене Всесоюзній 
Ленінській повірці, яка 

під девізом;
Ленінській 
проходить

засі-

сандра Гончаренка завер- пінський комсомол* юна

Редакція от

римує багато

листів із поміт

кою на конвер

ті «Діалог з то

заришем Лені

ним». У сьогод

нішньому номе

рі про своз на

вчання, про рід

HS МІСТО, пре

езоб'х земляків

з теплотою : 

непідро б н о ю

дитячою щиріс-

тю розповіда

ють зождеаі уч

ні Нозоукрічн-

ської середньої

ШКОЛИ М2 6.

Виконуємо ваші заповіти!
«Якби я зустріла 8. І. 

Леніна, я б йому розпо
віла про бійців, які захи
щали Батьківщину, про 
юних піонерів і комсо
мольців, які боролися і 
полягли з боях за наше 
ЩаСЛИВе ДИТИНСТВО, ПрО 

те, як зміцніла іі.ішз 
країна після Великої Віт
чизняної війни. Пр j смі
ливих і працьозитих ком
сомольців, які проклада
ють БАМ, про відважних 
космонавтів, героїв пра
ці, цілини; про перемогу 
в’єтнамського народу 
над іноземними загарб
никами. Я б йому розка
зала про роботу нашого 
піонерського загону».

Любов КОЛОМІЄЦЬ, 
учениця 5-5 класу.

«Дорогий Іллічу! Ви 
заповідали нам, дітям: 
«Вчитись, змитись і вчи
тись». Моя бабусл зов
сім у школу не ходила, 
бо не було можливості. 
А мама і тато закінчили 
вуз. Я теж уже з п’ятому 
класі. Ми зсі вчимося у 
просторих теплих класах. 
У кожному селі с краси
ві, світлі шісоіи».

Наташа ІГ.НАТЕНКО, 
учениця 5 5 класу.

«Коли б я зустрів В. І. 
Леніна, то розповів би 
йому про те, як виросло

«Естафета ударних справ 
комсомольців і молоді на 
честь 110-ї річниці з дня 
народження В. і. Леніна».

Перший секретар рай
кому ЛКСМУ Сергій Верно 
передав учасникам зборів 
перехідний вимпел та що 
денник естафети.

Сьогодні тельмаиівці 
звіряють працю на кол
госпних ланах, фермах 
майстернях і шкільних 
класах по Леніну, широко 
розгортають соціалістич
не змагання під девізом 
«Ювілею В. І. Леніна — 
гідну зустріч, п'ятирічці — 
ударний фініші». Молоді 
механізатори за прикла-

Уся діяльність комітету 
комсомолу Зеленівської 
середньої школи підпо
рядкована Ленінській по 

дом комбайнера- Олек. нірці. У гуртку «Наш ле-

наше місто за роки Ра
дянської влади. Як пере
творюються наші села з 
маленьких хуторі", у зе- 
гикі і гарні селища мі
ського типу. Які в нас 
красиві і сзіт«*і школи, 
широкі вулиці, добротні 
теплі будинки. Розповів 
би про наших гарних лю
дей. Про Героїв Соціа
лістичної Праці, яких у 
нт.шому районі п'ять. Це 
О. В. Гіталоз, П. М. /<рзз- 
і-еько, К. Я. Степаненко, 
В. С. Андріям, М. М. 
Цертій. І про та, яких ве
ликих успіхів люди доби
ваються а сільськогоспо
дарському виробництві.

А ще я запросив би 
В. І. Леніна в нашу чудо
ву школу і запитав, 
таким хотіз би він 
чити наше життя, чи 
них дітей, радісних і 
міхнених, мріяв зустріти? 
І ще запитав би. чи почу
ває він ■ себе щаі?гивим 
від того, що стільки хо
рошого і прекрасного 
зробив для нашого на
роду, для нас, школярів? 
Ми зсі послухали б роз
повіді Ілліча з радістю».

Олександр ВРАДІИ, 
учень 5-Б клзсу.

«День зустрічі з Воло
димиром Іллічем Лені
ним запам’ятався б мені

чи 
ба
та- 
ус-

щують ремонт посівної та 
збиральної техніки. У них, 
напевне, знайдуться послі
довники у колгоспі, райо
ні та області.

Комітети комсомолу 
колгоспу і місцевих шкіл 
оголосили тиждень зби
рання макулатури та ме
талобрухту. ІІині у фонд 
естафети поступило 15 
тонн заліза 1 десятки кі
лограмів макулатури Три
ває розповсюдження се
ред населення творів 
вождя революції. 

на все життя, я була б 
найщасливішою в світі. 
Якби я зустріла Володи
мира Ілліча в автобусі, то 
привіталася б, звільнила 
йому місце, запитала’ про 
здоров'я.

А ще сказала б, що 
1979 рік буз на нашій 
планеті Міжнародним ро
ком дитин 4 /іля д'-те.» у 
Радянському Союзі ство
рено багаю гуртків, бу
динків піонерів, таборів. 
Запросила б Леніна з 
школу, у наш гарний 
клас із широкими вікна
ми. Я подякувала б до
рогому вождеві за ге, що 
зін борозся за наше щас
ливе дитинство, за його 
любов і ласку до дітей».

Анжела КОНОНЕНКО, 
учениця 5-Б класу.

«Коли б я зустріла Ле
ніна, то розповіла б йо
му про наше щаслизе 
дитинство, про радісне 
життя всього народу. Я б 
йому сказала: «Спасибі 
Вам за те, що Ви допо
могли робітникам і селя
нам визволити наш на
род з-під гніту багатіїв. 
Ми жиземо щасливо і 
виконуємо Ваші заповіти 
Іллічу».

Іетдна БІЛОУС, 
учениця 4-А класу.

ВВКЬміЯ ТПГГЬРГТЧ «Ті

ки та дівчата вивчають 
історію ВЛКСМ, героїчні 
справи перших комупа- 
рів-земляків. з допомогою 
ьчителів та сільських 
комсомольців проводять 
профорієнтаційну роботу, 
існують кращих піонерів 
до вступу у члени ВЛКСМ. 
У школі оголошено кон
курс на кращий твір за 
темами: «Ленін і діти». 
«Ленін заповідав нам мир 
берегти». Кожний учень 
радиться з Іллічем, роз
повідає про своїх друзів, 
про зміни, що сталися у 
нашій країні після Істо
ричного пострілу «Авро
ри».

В. БУХТІЯРОВ.

____ 1& лютого 1&80 року

ЗУСТРІЧ У РЕДАКЦІЇ
У редакції компаніївської 

районної газети «Прапор 
Леніна» відбулася зустріч із 
кавалерами ордена Леніна.

Почалася вона прослухо- 
вуванням платівки із запи
сом голосу зождя, його 
промови «Що таке Радян
ська влада?» На зустрічі ви
ступили Герой Соціалістич
ної Праці голова колгоспу 
«Комуніст» В. П. Вернигора, 
голова колгоспу імені Дзер- 
жинського В. В. Тесля, бри
гадири тракторних бригад: 
з колгоспу «Комуніст» — 
Р. Г. Судорженко, П. О. Ліс-

НАКАЗ

У ЄДИНОМУ СТРОЮ
М ‘Д?йні й організацій

ні основи юнацьких ор
ганізацій нового тилу було 
визначено 8. І. Леніним, на
шою партією ще на початну 
XX століття. На відміну від 
більшості західноєвропей
ських^ соціал-демонратичних 
партій Р.СДРП однією з пер
ших поставила і розв’язала 
теоретичні й практичні пи
тання розвитку революційно
го юнацького руху з марк
систських позицій. У дні пер
шої російської буржуазно-де
мократичної резолюції В. І. 
Ленін не раз підкреслював 
необхідність єдності молодих 
революціонерів, їх об’єднан
ня навколо партії робітничо
го класу для спільної полі
тичної та економічної бо
ротьби проти царизму і капі
талізму. Володимир Ілліч 
визначив революційну спіл- 
ну молоді, як школу вихован
ня активних будівників но 
вого суспільства і одним з її 
найважливіших завдань вва
жав «готувати працівників 
соціалістичних партій».

Відданість справі комуніз
му, знеокий бойовий дух, ре 
волюційна пристрасність у 
боротьбі, принциповість, го
товність до самопожертви 
заради спільної справи, вчив 
В. і. Ленін, — усі ці якості, 
властиві молодим револю
ціонера?.'!, не можуть бути 
виховані без додержання єд
ності волі і дій членів кому
ністичних спілок молоді.

Із самого народження ком
сомолу Володимир Ілліч, Ко
муністична партія вели без
перервну боротьбу за ство
рення міцної організації, 
здатної діяти, як одна лю
дина. Ленін писав, що «тако
го об’єднання не можна не 
тільки декретувати, його не 
можна і створити відразу, са
мими резолюціями зібраних 
делегатів, його треба систе
матично й поступово підго
тувати і виробити...»

Один із шляхів до цьо
го — озброєння підро
стаючого покоління знан
нями марксистсько ле
нінської теорії. ДОСВІДОМ 
революційної боротьбі. 
Комуністичної партії. 
Перші школи ПОЛІТИЧНОЇ 
грамоти комсомольців ви
никли 1918 року. Із за
провадженням (1923 р.) 
єдиної всесоюзної систе
ми політичної освіти мо
лоді число юнаків і дів 
чат. охоплених навчан
ням. значно зросло. Ііа 
січень 1921 року в політ- 
гуртках уже навчалося 
80 процентів комсомоль
ців міста і більше поло
вини — села. І падалі ця 
система вдосконалюва
лась. Тепер абсолютна 
більшість молодих людей 
осягає марксистсько-ле
нінську теорію в серед
ній і вищій школі, у від
повідних гуртках і семі
нарах. Вивчення ленініз
му і політики КПРС — 
один із найважливішії/, 
обов'язків кожного члена 
ВЛКСМ.

Одначе самої лише спорід
неності ідей не досить, щоб 
стати бойовим авангардом 
ватажком радянської молоді. 
«Організація — подесятеряє 
сили», — писав 5. І. Ленін. 
Саме ідейна єдність плюс 
згуртованість, спільна робо
та в організації, підкорення 
обов’язковій для всіх дис
ципліні, готовність боротися 
за виконання рішень спілки 
перетворюють МОЛОДИХ бор
ців у суспільно-політичну й 
свідому силу. Ці умови зна
йшли своє втілення в Ста
туті ВЛКСМ, у принципах і 
нормах комсомольського 
життя.

Впродовж усісї історії Ле
нінський комсомол не тільки 
ідейно, а й організаційно-по
літично зміцнював свої лави, 
уберігав їх від проникнення 
класово-чужих елемент іи, 
звільнявся від тих, хто своєю 
поведінкою порушував ком
сомольську дисципліну, ДС- 
зорганізовував роботу, гань- 

і бив почесне звання члена 

ничий, з колгоспу «Друж. 
ба» — В. А. Чернов, пташни
ця М. І. Брелаха з колгоспу 
імені Ілліча, телятниця В. М. 
Федорова з колгоспу імені 
Урицького, завідуючий фер
мою О. С. Казиміров з цьо
го ж господарства, фельд
шер Р. М. Сидоренко з кол
госпу «Україна» та Інші.

Орденоносці прийняли 
звернення до всіх трудівни
ків району, закликаючи зу
стріти ленінський ювілеї- 
ударною працею.

п. ВОЛОЩУК.

Важливе значення має за
провадження 1932 року єди
ного комсомольського квиї- 
ка. Відіграли свою роль у 
зміцненні внутріспілкової 
дисципліни регулярні обміни 
членських квитків.

ГІЛКА молоді зросла і 
зміцніла з ході боротьби 

з різними антипартійними 
групами і фракція?лн. Під ке
рівництвом і з активною до
помогою комуністів ВЛКСМ 
відбила атаки троцькістів, 
правих капітулянтів, націо
налістів та інших опортуніс
тів, які намагалися поруши
ти або принаймні ослабити 
єдність комсомольських лав. 

В. І. Ленін казав: «Кожно
му вільно писати і говорити 
все, що йому завгодно, без 
найменших обмежень. Але 
ножному вільному союзові (а 
тому числі партії! вільно та
кож прогнати таких членів, 
які користуються фірмою 
партії для проповіді антипар- 
тійних поглядів». Ці поради 
Володимира Ілліча мали пра 
ме відношення до діяльності 
комсомолу, збереження і ] 
зміцнення його лав.

В умозах розвинутого со
ціалістичного суспільства до 
сягнута і міцніє соціальна н 
ідейно-політична єдність на
роду, в тому числі й молодо
го покоління. Спільність 
ідей, моральних принципів 
створює міцну основу для 
дальшого згуртування спіл
ки молоді, забезпечення єд
ності волі і дій комсомольців.

Водночас помилково ду
мати, ніби вона складає
ться автоматично, завдя
ки наявності лише об'єк
тивних умов життя. її 
треба й сьогодні забезпе
чити ідейно, організацій
но, політично. Щороку до 
лав ВЛКСМ вступає кіль
ка мільйонів юнаків 1 дів
чат. Понад 80 процентів 
із них — це підлітки. То
му-то особливо важливо 
виховувати у новачків 
почуття відповідальності 
за єдність комсомоль
ських лав. передавати ї?т 
досвід боротьби, славні І 
традиції Ленінського ком- • 
сомолу.

Цс викликано н зовпіиі- 
г.імн обставинами: заго
стренням ідеологічної бо
ротьби на міжнародній 
арені, частими спробами 
імперіалістичної пропа
ганди впливати на мо
лодь соціалістичних кра-

Що Значить конкретно 
.для комсомольців берег
ти і зміцнювати єдність сво

їх лав сьогодні? Чи заважа
ють суперечки, критика, ви
словлювання різних точок 
-ЗОРУ спільності дій? Ні, не і 
заважають. Навпаки, активне 
обговорення допомагає ви
робити найбільш правильний 
ПіДХід. Па_сивність же, мов
чання, байдуже «угодовство» 
3 будь-якою постановкою пи
тання не допомагають єд
ності, оскільки мовчальнини, 
пасивні, по суті, відходять 
від своєї організації.

За останні роки ВЛНСМ 
ужив ряд організаційно-по
літичних заходів для поліп
шення свого якісного скла
ду. Зріс приплив у комсо
мол молодих робітників, по
силено вимоги до вступнинів 
(запроваджено їх перевірку 
на практичних ділах і дору
ченнях, підвищено відпові
дальність рекомендуючих). 
Важливим засобом зміцнен
ня єдності комсомолу стали 
Ленінські заліки, Ленінські 
уроки, громадська атестація 
юнаків і дівчат.

«Зростаючі масштаби прак
тичних справ комсомолу, 
важливість завдань вихован
ня нової людини, — підкрес
лено У ЗВІТНІЙ ДОПОВІДІ Ц8 
ВЛКСМ XVIII з’їздові комсо
молу, — диктує необхідність 
постійного організаційно-по
літичного зміцнення ножної 
ланни комсомолу, вдоскона
лення керівництва комсо
мольськими організаціями».

Л. КОНОНЕНКО, 
кандидат історичних наук.I
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І
. ІЛЯ хвіртки стоїть ста-і 
** ренька бабуся, тулить] 
зузлуваті руки до дитячої! 
■олівки і сердечно промов-1 
пяє:

— Золотко ти моє, розум
нице, дитино людяна, чим 
тобі віддячити за таку доб
роту. Хіба що грушок дам 
чи медяного пряника?.. Ста
ра я вже, ой стара, не можу 
піти до крамниці, щоб гос
тинців купити... — І вже до 
всіх:—Ось червінець, побі
жіть самі й на всю вашу лан
ку купіть, що забагнете...

— Що ви, бабунько, що 
ви, не треба так,.. Ми ж не за 
гостинцями прийшли... А 
щоб розвеселити вас, щоб 
самотину прогнати...

— Та ви ж он якого дива 
наробили в моєму обійсті! 1 
квіточки посадили, і повимі- 

І0 тали сміттячко з усіх закут
ий ків, і шибки протерли — те- 
« пер у хаті всі сонця і всі зо- 
55 рі... От спасибі! Перекажіть 
» вашим матерям мою подяку 
»за те, що назчили своїх дітей 
Ж чуйності...
» — Це нас не тільки мами..
» Це нас школа до бас по- 
» слала.

МІЖ ПОЛЮСАМИ
НАШОЇ ДОЛІ

і

Ж — І школі спасибі, всім 
вашим вчителям...

Ж А в сусідньому дзорі — а 
інша розмова: ’

Ж — Що то за дітлахи біля 
Ж вдовиної хати? Хіба з неї 
35 онуки є?
« — Кажуть, якісь слідопити
$2 з тимурівцями навідуються. 
І Узнали, що чоловік її заги

нув на фронті, що Євдокія 
Єлизарівна самотня, то й | 
прийшли...

Від хати Є. Є. Горбенко 
школярі попрямували далі. 
Зупинились біля садиби ко
лишнього фронтовика Мико
ли Павловича Сердюка і по
чепили на причілку його бу- 

« динку червону зірочку. Ва- 
ж тажок червоних слідопитів 
ж Світлана Москаленко сказа- 
ж ля тоді своїм одноліткам: 
« — Треба, мабуть, ще при
зе лаштувати й табличку з на- 
« лисом: «Тут живе воїн-вете- 
«ран, який обороняв Севзсто- 
Іполь від німецько-фашист

ських загарбників».

Ішли вони сільськими ву
лицями невеличкими група

ми — по двоє, по троє. Одні 
завернули до інваліда Велч- 

« кої Вітчизняної війни Федо- 
« ра Никифоровича Перев'яз
ей ка, щоб теж допомогти йо- 
»-му в господарстві і дізнатисо 
»про історію його бойових 
»нагород. Інші подались до 
«Григорія Дмитровича Неру- 
« ша, відставного офіцера Ра- 
52 дянської Армії, який також 

прийшов із війни з відзнака
ми, має трьох синів, що ста
ли прикордонниками.

Олег Харламов, Ірина Ку- 
лішенко, Віктор Сніжицький, 
Віктор Крисак, Сергій Бу- 
рейко повернулися до шко
ли, коли вже вечоріло. Світ

лана Москаленко доповідала 
старшій ліонервожатій Кі- 
« ровської середньої школи 
«Лідії Бугаєнко: 
« — Ось знайшли останній

« лист із фронту нашого зем- 
« ляка Івана Копайгори, дато- 

«заний двадцятим січня со- 
«рок п'ятого року. Маємо 
»комсомольський кзиток Ми
коли Олександровича Сер
дюка...

— У діда Галачівського аж 
два ордени Червоної Зір
ки, — додав Олег Харла- 
у. мов. — А Дмитро Олексійо-

зич Цвинда аж три річки О ОНИ 
Іиняй кінні

прокладають маршрут червоні І

назвала людяними дітьми І у па “ и і л

І вічний вогонь Слави? Неві-« 
““ / домим, але безсмертним...

І вони, ці людяні, «золоті» 
діти знову й знову писали ЇИ 
листи. їм відповідали хо- « 
лишні фронтовики, їм допо-« 
МАГАЛМ ПП І і янми м військко->2

Одер, п ять орденів і меда
лей мас. Каже, що медаль 
«За бойові заслуги» для ньо- 

. го найпам’ятніша, бо перша. 
Тоді зін пішов з фашистом 
один на один і заколов його 
багнетом...

Вони хотіли знати все про 
кожного із 650 жителів села, 
які брали участь у Великій 
Вітчизняній війні. Заходили у 
кожен дім фронтовика, за
писували розповіді ветера
нів про воєнні дороги, про
сили фотознімки для руко
писної книги «Вітчизни вірнії 
сини», матеріали для май
бутнього музею бойово 
слави. Матері загиблих вої
нів передавали їм листи сво
їх синіз, надіслані з передо
вої, вдови дарували їм наго
родні книжки і ордени та 
медалі своїх чоловіків, яких 
не стало вже після війни. 
Піонери і комсомольці писа
ли твори «Орден у ТВОЄ/Му 
домі», «Герої з моєї вулиці», 
записували оповіді своїх ді- 
дів-фронтовиків.

А на вечір бойової слави, 
на уроки мужності запроси
ли Миколу Петровича Сер
дюка. І він розповіз їм прз 
вікопомний подвиг маряків- 
севастопольців, які 250 днів 
і ночей утримували місто, 
обороняючи головну базу 
Чорноморського флоту. Вік
тор Сніжицький записав то
ді в своєму зошиті: «Наших 
там було лише 106 тисяч, а 
фашистів більше 204 тисяч. 
У нас — 53 літаки, а з них— 
600. Он скільки протрима
лись герої-севастопольці пе
ред такою силою! А з сорок 
четвертому радянські воїни 
оволоділи Севастополем за 
п’ять днів...»

* ♦
писали листи в усі цього обеліска в дні

лишпі іррип і иаипи, іга 

магали працівники військко-« 
матів і музеїв, їхніми порад-л 
никами були місцеві крає-» 
знавці... Ніхто не був байду-» 
жим, жодного разу такого« 
не було, щоб на їх запит не« 
відповіли. Бо те, що вони« 
робили — то свята і велика« 
справа. Була ж мета — всі а- л 
новити ім’я хоч одного воі- Л 
на, який поки що вважається» 
невідомим. »

І вони встановили. Ось па Ж 
надмогильній плиті біля обе-» 
ліска з центрі села Кірозого« 
свіжий напис: «

гв. ст. лейтенант Сухов» 
Ілля Іванович ’5;

лейт. Буров Іван Сер-ж 
гійович «

мол. л-т Волков Борис«
Степанович «

мол. л-т Соколовський« 
Іван Степанович »

Вони загинули в битзі з« 
ворогом навесні 1944-го. »

Четверо стали відомими! » 
Четверо — це вже багато.» 
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І

♦
»зич Цвинда аж три річки О ОНИ писали листи з усі цього ооеліска з дні зели- долинського району. « 
« форсував — Дніпро, Дунай, ° кінці країни, з музеї і ких сзят. А іншим червоні Фото В. ГРИБА. «

Маршрутами „Прометея“
Тисячі юних посланців з усіх союзних республік про

йшли маршрутами Всесоюзного патріотичного клубу 
трудової слави «Прометей». Рік тому він був створе
ний на Придніпров’ї для широкого ознайомлення молоді 
з історичними місцями і учасниками подій, описаних у

книгах товариша Л. І. Брежнєва «Мала земля», «Від
родження» і «Цілина».

Екскурсанти відвідують Дніпродзержпнськ, Кривий 
Ріг, Запоріжжя, зустрічаються з героями відродження 
індустріального краю. Завершується кожний маршрут 
вечором дружби з молодими учасниками ударних ком
сомольських будов, продовжувачами славних бойових і 
трудових традицій старших поколінь. Кор- РАТАУ. -

ЕКСПЕДИЦІЯ 
«ПОДВИГ»

ОПЕРАЦІЯ 
«ПАМ'ЯТЬ»

коялуклр**

слідопити заздалегідь пи- 
шуть листи. В альбомі, який « 
зберігається в піонерській» 
кімнаті, я знайшов лист дол 
сина загиблого воїна, щоХ* 
потім начисто був переписа-ж 
ний слідопитами і надісла-ж 
ний на Харківщину Олен-« 
сандрові Дудку: «Ми ніколи« 
не забуваємо тих, хто загм-« 
нув смертю хоробрих, захи- « 
щаючи Батьківщину від во-« 
рога. Серед них і Ваш бать-«! 
ко — Яків Афанасійович» 
Дудко, який похований в на-» 
шому селі. И

Тепер ми оновлюємо па-ж 
м’ятник, садимо тут гвозди-« 
ки, айстри, жоржини. А на-« 
весні носили сюди фіалки,« 
проліски. «

Приїжджайте до нас нзл 
свято. Приїздіть до свого % 
батька. «

Тільки позідомте, КОЛИ ВИ-« 
рушите в дорогу, яким по-Я 
їздом. Щоб ми зустріли« 
вас...» й

І вони чекали своїх гостей. Л 
Як рідних, як близьких...
І ДЕ чергове засідання« 
А штабу загону червоних!# 

слідопитів. Першою бере« 
слово старша піонервожата « 
Лідія Бугаєнко. «

— Уявімо собі, що десь на« 
Харківщині чи за Волгою по- « 
сивіла мати чекає свого сина« 
з далеких фронтових дор:г.« 

І Чекає й досі, отримавши бо « 
гато років тому звістку, ще « 
він пропав безвісти... І ми» 

І виконали свій обов’язок — « 
• повідомили цій вистражда- « 

ній жінці, де могила її Гри-« 
горія. Чекає свого сина й ба-« 
буся, що живе в-нашому се- « 
лі. І ми прийшли їй на поміч,« 
ми почали пошук, який увін-« 
чався успіхом. На цей раз » 
ми знали, кого шукаємо,» 
знали ім’я солдата-визволи-» 
теля. А як встановити ім’я« 
незідомого воїна? Знаєте,« 
кому найвищі обеліски спо -« 
руджено, на чиїх могилах«

З стор. <•

УМАНСЬКА
ІСТОРИЧНИЙ НАРИС

(Продовження. Поч. у «Молодому комунарі» 
за 14 лютого ц. р.|.

ОПЕРАЦІЯ «ТИША»

державні архіви. Вони шука
ли рідних загиблих бійців, 
які визволяли їхнє село від 
німецько-фашистських за
гарбників. Тут, у Кірозому, 
споруджено пам’ятник 176 
воїнам-зизволителям. Відомі 
імена лише 37. Завдяки ко
піткій роботі червоних слі
допитів знайдено 28 сімей, в 
яких тепер знають, де похо
вані їхні близькі... Дочка за
гиблого воїна Терентія Олек
сійовича Лісового, отримав
ши лист від учнів Кіровської 
школи, одразу відпозіла їм 
Вона повідомила, що її бать
ко, учасник громадянської 
війни, був тяжко поранений, 
став інвалідом. І все-таки 
1942 року потрапиз на 
фронт — спочатку з будбат, 
а потім у роззідку...

Приїхав у Кірове син Пет
ра Івановича Лукіна, якого 
було тяжко поранено на 
околиці села. Жителька Кі- 
рового Олена Козак уже не 
змогла врятувати його від 
смертельних ран... Син 
фронтовика поклав на моги
лу батька вузлик землі, при
везений із рідних країв. Він 
дякузаз червоним слідопи
там за те, що допомогли 
йому розшукати місце похо
вання батька, і стишено ка
зав:

— Чим мені віддячити вам 
за те, що ви так любозно і 
шанобливо доглядаєте це 
святе місце, що не забуває
те чужих для вас людей?... 
Ні, ні, вибачте, вони для вас 
теж рідні. Я бачу, я чую, я 
серцем теж з вами зрідни
тись хочу...

Приїжджають сюди звіду
сіль, Одні вже й без -запро
шень, бо були не раз біля 

зели-

четверо ----  ЦС оті -.- гж
Бо кожен із нас знає, як не'« 
просто розшукати чи вста-« 
повити ім’я хоч одного неві-« 
домого солдата, вірного си-« 
на Вітчизни, який у мільйон-« 
них лавах її захисників ішов« 
фронтовими плацдармами, л 
обороняв нашу землю зідл 
ворога. І подарував нам« 
весни. «

Ось чому так приязно зу-« 
стрічає з своїй хаті солдат- Л 
ська вдова червоних слідо-^ 
питів, цих золотих і людяних » 
дітей, доля яких зріднена з» 
долею всіх нас—дідів, бать-« 
ків, синіз, онукіз. «

М. ШЕВЧУК, « 
спецкор «Молодого » 
комунара». »

с. Кірове «
Долинського району. «

Начальник єлисаветградської ЧК X. Я. Леонюк си
дів у своєму невеличкому кабінеті і гортав папери... 
Шостак... Шосіак... Десь зустрічалось йол\у оце пріз
вище. Але де? Заколот Григор'єза? Ні, здається. Десь 
пізніше... Згадав! Шостак Терешко. Це ім'я вкарбува
лося з пам ять, а зустрічав він його, коли відпозідав 
на телефонограму з Києва... Точно! Командир якоїсь 
військової частини цікавився, що це за особа... Зна
чить, десь позинна бути копія нашої зідповіді... Ось 
же вона!

Хома Якимович присів на стілець біля одного з двох 
г.ікон кабінету і почав чигати.

«Терентій Шостак, уродженець с. Плетеного Таш- 
лика... Вчився у Єлисалетградському громадському 
комерційному училищі»... Так. Це не цікаво.., А ось і 
те, що треба... «У 1918 році очолив контрреволюцій
не повстання у рідьому селі.. Втік із петлюрізцями, 
служив у денікінсіїких карних органах... потрапив у 
полон. Написаз рапорт командуванню Червоної Ар
мії, у якому розкаювався, пропонував свої послуги...»: 

Леонюк відірвав погляд від паперу. Знав з досвіду: 
слизька постать. Від такого цілком можна чекати но
вої зради... Підвівся, підійшов до протилежного вік
на: «Гут своєї роботи по горло, та ще цей Шостак...» 
Хома Якимозич розумів, що гнівається він даремно, 
і Сергій Карін зчинив абсолютно правильно, вступив
ши в гру з Шс-стйксм, але ж вплутуватись у розсліду
вання сумнівної справи Леонюку не хотілось. Та він 
тамуваз у собі це і зателефонуваз до Миколаєва. 
Там, на диво, зацікавились повідомленням. Наступно
го ж дня до слисаветграда прибуз член колегії гу
бернської ЧК В. М. Горожанін. А вже через кілька 
годин Сергія Каоіна викликали до кабінету Леонюка.

— Розкажи ще раз про зсе. Якомога детальніше,— 
попрохав той.

Сергій зніковіло зиркнуз на присутнього Горожа- 
ніна.

— А що, власне, розповідати? Зустрівся я на вок
залі з однокашником Терентієм Шостаком. Здивува
ло мене, що він, колишній петлюрівець, красується у 
Формі командира Червоної Армії... Розговорилися...

— Як думаєте, Шостак, здогадується, що Сергій че
кіст? — запитаз Валерій Михайлович Горожанін.

— Ні. Він раніше знав мене як хорошого учня в 
училищі. Одягнений я був у студентську куртку, Те
решко подумав, що я вчуся у Київському університе
ті. Я його не розчаровував... Так-от, розговорилися. 
Бачу, він до Радянської влади зороже настроєний, 
ззажає, що і я повинен розділяти його думки. В 
основному він сам гозорив. Коли зайшла мова про 
майбутнє, у Шостака вирвалося: «Восени більшо
вицькому пануванню кінець...» І тут же став мене за
лякувати, що, мовляв, і тих, хто стоїть сьогодні осто
ронь боротьби з Радянською владою, тоді спитають— 
чому був байдужим спостерігачем? Натякнув, що та

ким, як я, «нейтралам», заборонять учитися в універ
ситеті. А щоб я мав шанс, саме так і сказав, то треба 
зробити йому одну дрібну послугу — написати спи
сок єлисазетградських військових частин, їх нумера
цію, якщо здасться — чисельність... Я спочатку ви
словив побоювання, то не справлюсь, а потім пого
дився...

— Коли ваша наступна зустріч?
— Шостак, переконаний, що я київський студент, 

сам має знайти мене в Києві.
— Як ви думаєте,Якимсвичу, чи варто з’їздити та

ки йому до Києва? До речі, де служить цей Терешко?
— У школі військових старшин, — відповів Карін.— 

Він приїздиз до Єлисаветграда вербувати курсантів.
Леонюк деякий час насуплено /довчав. Він уже 

каявся, що повідомив г-ро все Миколаїв. Треба було 
продзвонити де Києва, нехай би займалися там самі 
цим ділом, бо тут кожна людина дорожча від золота. 
Ось недавно знезу по-звірячому вбито біля Знам’ян
ки партійних працівників Черненка і Нетовкіна. Троє 
незнайомців назвалися охоронниками зі Знам'янки, 
запитали документи. Прочитали і... Треба негайно 
розшукати бандитів, а нікому навіть доручити 
справу...

Від цих важких думок Леонюка відірвав голос 
рожаніна:

— Ну, то що, Якимовичу? Підключимо Каріна 
розслідування ймовірного петлюрівського підпілля у 
Київській школі військових старшин?

Леонюк швидко і якось незвично замахав руками: 
— У нас тут у повіті своєї роботи по зав'язку. Не

хай кияни займаються...
і — Так... — проказав Горожанін, і з того, як посузо- 
I оішаз його погляд, Леонюк зрозумів, що він нездо- 
; волений такою відповіддю... — Значить, моя хата 
[ скраю... А пзза повітом що — Радянської влади не- 
! має? І ворогів у неї за Єлисаветградщиною теж не

має? Так виходить? — Він різко підвізся... — Треба 
їхати до Києва! Раз кінець нитки тримаємо з руках, 
розплутувати будемо до кінця. А кияни допоможуть. 
Готуйся, Сергію. Завдання Шостака виконаєш. Пове
зеш дані, які ми напишемо.

цю

Го-

до

Ю. ДМИТРЕНКО. 
(Далі буде).



„Молоді! яомужлр" 19 лютого 1980 poxy—-

Немає тепер більш попу
лярної людини на Олімпі«- 
ДІ-80, ніж її перший чемпіон 
Микола Знмятов. Хоч як 
він прагнув до цього успі
ху. але тепер трохи ніяко
віє і навіть дещо збентеже
ний популярністю, яка ви
пала па його долю. Пого 
чекала гаряча зустріч в 
олімпійському селнші. 24- 
річного студента з Красно- 
горська поздоровляють пе
реможені суперники.

Через відсутність снігу 
організатори підготували 
тільки 10-кілометрове «иіль-

На Іграх у Лейк-Плесіді
це» дистанції для жінок, лем вона була дещо прості- 
яка в перший день гонок 1 ша, але коли випав свіжий 
стала трасою змагань іачо- сніг, стала важкою. Це по- 
віків. Можливо, за профі- казав біг таких асів, як

фіни Юха Місто, а «сенса
ція* Олімпіади-76 америка
нець Біля Кох, від якого 
земляки чекали нового ус 
піху, взагалі не витримав, 
зійшов з дистанції на 
25-ому кілометрі.

Микола Зимятов ішов 
по важкій лижні чудово, на 
фініші навіть зумівши 
збільшити швидкість.

Приблизно за таким же 
графіком біг і Василь Ро- 
чєб із Сиктивкара, на се
редині дистанції він пока
зував лише п’ятий резуль
тат. але на останніх кіло
метрах усе надолужив 1 за
воював «срібло*.

Обидві перші медалі на
шої команди «оселяться* в 
олімпійському селищі в од
ній кімнаті, оскільки Зимя
тов і Ро.чев — сусіди.

Вівторок, 19 лютого

И Замгнпиео! І незвичайно!
На зн їм ках: у польоті — учасники 

Е«““ції дельтапланеризму Кіровоградсько- 
інституту сільськогосподарського ма- 
чобудування; першокурсний ремонтно- 
кологічного факультету Олексій СТОЙ- 
— вже справжній ас.

Фото В. ГРИБА.

МИ — 
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

КІДу-
20 РОКІВ
Ось уже двадцять років 

діє у Кіровоградській се
редній школі № 14 клуб 
інтернаціональної дружби. 
Його незмінний керівник — 
Борис Іванович Фсдороз. 
Це вій колись організував 
у кабінеті історії куточок 
інтернаціональної друж
би. А через два роки ця 
робота стала справою всіх 
учнів і вчителів школи. То
ді ж на засіданні клубу 
було вирішено колективно 
вступити у Товариство ра
дянсько-болгарської друж
би.

Скільки цікавих справ 
зроблено кідівцями за ці 
роки! Хлопці й дівчата'зі- 
бралп багатий матеріал 
яро союзні й автономні 
республіки, встановили тіс
ні зв’язки зі своїми ровес
никами з Волгоградської 
середньої школи № 14, які 
прислали їм цікаві мате
ріали про будинок-музей 
Павлова. А коли учні 
Бакинської школи імені 
Т. Г. Шевченка попросили 
своїх українських друзів

допомогти оформити му
зей Кобзаря, відправили в 
Азербайджан твори Шев-1 
ченка, портрет поста.

...Переступаючи поріг 
шкільного музею інтерна
ціональної дружби, мимо
волі захоплюєшся різно- 
мавітігістю його матеріа
лів. На стінах — яскраві 
плакати, стенди, їло розпо
відають про життя радян
ських республік. А ось — 
стос альбомів. Цікаво, ще 
в них? Беру верхній. На 
титулі великими літерами 
написано: «Молдавія». Різ
номанітні фотографії, порт
рети відомих на всю краї
ну виноградарів, хліборо
бів. тваринників...

Інший присвячений Бол
гарії. З нею давні її міцні 
зв’язки. Школярі листую
ться з ровесниками з учи
лища імені Хрнсто Ботева 
з міста Балчпка. А учи
тельські організації школи 
й учйлища обмінюються 
матеріалами по інтерпаиіо- 
пальному вихованню учнів.

...У ці дві в клубі особ
ливе пожвавлення. До Дня 
юного героя-аптнфашнета 
хлопці і дівчата послали 
дітям В’єтнаму шість по
силок із шкільним прилад
дям. Такі ж подарунки бу
де відправлено у Кампу- 
чію.

О. ТУЛАКШИНА, 
десятикласниця.

ВІДКРИВАЄТЬСЯ
І

КЛУБ
Старшокласники — найак

тивніший і найчисел ьніший 
загін читачів нашої бібліоте
ки. Тому свою діяльність ми 
спрямовуємо на організацію 
їх дозвілля, поєднуючи клуб
ні форми роботи з прог.аган 
дою книги. Значною мірою 
успіх тематичних Еечоріо, 
читацьких конференцій, ве
чорі в-зустрічей з кращими 
людьми міста забезпечується 
творчими взаємозв'язками 
бібліотеки з міськкомом ком
сомолу, організаціями това
риства «Знання», книголю
бами, Центральним лекторієм.

Спільно з комсомольськи
ми організаціями шкіл, гро 
мадсьністю бібліотека вихо
вує в юнаків і дівчат любос 
до праці, вивчає та розвиває 
їх професійні інтереси. Біб
ліографічні огляди «З шкіль
ного класу — в робітничий», 
«Ним бути?», бесіди «Горде 
ім’я — робітник», «Обслуго
вувати — значить служити 
людям» вже стали традицій
ними.

Враховуючи зростаючі го- 
треби молоді в безпосеред
ньому спілкуванні між со
бою, невимушеній розмові з 
дорослими, наставниками, 
бібліотека спільно з міськко
мом комсомолу організовує 
члуб професійної орієнтації 
старшокласників «Орієнтир», 
який незабаром гостинно від
чинить двері у кінотеатрі 
«Мир».

3. ШУШКЕТ, 
заступник директора об
ласної бібліотеки для 
юнацтва імені О. М. Бой- 
ченка.

ДЛЯ МРТІЙШ ЯМ ПІВНИКІВ ІЛКТИВУ
Із січня 1980 р. Видавництво політичної 

літератури ЦІЇ КПРС випускає і розпо
всюджує по передплаті серію брошур 
«Библиотека парткйного работннка». її 
періодичність — шість назв на рік. пе
редплатна ціна: ид 2 місяці — 15 копійок, 
на 4 місяці — ЗО копійок, на півроку — 
45 копійок, на рік--90 копійок Бібліотеці 
присвоєно індекс 70088 у каталозі «Союз- друку».

На сторінках видань бібліотеки широко 
розкриватимуться принципи, форми і ме 
тоди партійної роботи, висвітлюватиме
ться досвід організаційно партійої, ідеоло
гічної діяльності партії на сучасному ста. 
пі. партійного керівництва господарським 
1 культурним будівництвом, державними і

громадськими організаціями.
Па 1880 р. заплановано випуск брошур: 

«Демократический централизм в жизни 
партии и государства». «Комплексны)! 
подход в идейио-воспитательпой работе». 
«Пропаганда передовых методов труда». 

«Чувство нового в партийно!! работе», 
«Контроль и проверка исполнения», 
«Нравственное воспитание трудящихся», 
їх авторами виступають партійні праців
ники і публіцисти.

Передплату можна оформити у відді
леннях зв'язку, у пунктах прийому пе
редплати «Союздруку». у громадських 
розповсюджувачів преси за місцем ро
боти.

ОБЛАСНЕ АГЕНТСТВО «СОЮЗДРУК».

Перша програма
8.00 — «Час». 8.50 — Па 

XIII зимових Олімпійських 
іграх. 9.10 — Телефільм 
«Червоні погоїш». 1 серія. 
10.20 — Па ХШ Олімпій
ських іграх. Гірськолиж
ний спорт. Слапом-гігапт. 
Чоловіки. Лижний спорт. 
10 км. Жінки. По закінчен
ні — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Док. теле
фільми про народних депу
татів. 15.55 — Рідна приро
да. 16.20 — Бесіди про пра
во. 16.50 — Док. телефільм 
«Підмосков'я. Рік 1979-й». 
17.50 — Фільм - концерт.
«Солдат без пісні не сол
дат». 18.15 — Людина і за
кон. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Па XIII зимо
вих Олімпійських іграх. 
Хокей. Збірна СРСР—збір
на Фінляндії. 21.00—«Час». 
21.45 — Па ХНІ зимових 
Олімпійських іграх. 22.00 — 
Телефільм «Червоні пого
ни». 2 серія. ІІо закінченні
— 23.15 — Сьогодні у світі.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

Художній телефільм «Ад'.ю- 
тапт його превосходитель
ства». 2 сері;!. 11.40 —
«Шкільний скрап». 9 клас. 
Історія. 16.00 — Новини, 
16.10 — Для малят. «Сріб
ний дзвіночок». 16.35 — 
«Господарський механізм: 
особливості і проблеми». 
17.05 — «Палітра». 18.00 — 
«День за днем». (К-д). 18.15
— Маленький концерт. 
(К-д). 18.30 — «Народні та
ланти». 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — Док. 
фільм «У памілті народ
ній». 19.50 — На здобуття 
Державної премії УРСР 
ім. Т. Г. Шевченка. А. Пет
ров. «Петро Перший». Ви
става. 20.45 — «Па добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час». 
21.45 — Продовження ви
стави -Петро Перший». У 
перерві — Новини.

Середа, 20 лютого

ськнх іграх». Гірськолиж
ний спорт. Слалом-гігант. 
Чоловіки. 19.30—«Актуаль
на камера». 20.00 — Кон
церт української радян
ської пісні. 20.45 — «Па 
добраній, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.45 — Продовжен
ня концерту ____ '.'
радянської пісні. По закін
ченні — Новини.

пи. 16.05 — Док. фільм «Не
забутні зустрічі». (Про пе
ребування т. Л. І. Брежнє
ва у Дніпропетровській об
ласті восени 1979 року). 
16.25 — «Сонячне коло». 
Концерт дитячої художньої 
самодіяльності. 16.55 — Зу
стріч виборців Баумапсько- 
го виборчого округу м. Мо
скви з кандидатом у депу
тати Верховної Ради 
РРФСР товаришем Л. І. 
Брежнєвим. 19.00 — Всесо
юзний зимовий турнір в хо
кею: «Сокіл» (Київ) — *-• 1- 
мік» (Воскресенськ). 1, 2 пе
ріоди. 20.25 — «Актуальна 
камера». 20.50 — «На деб- 

..._ _______ раніч, діти!» 21.00 — «Час»,
української 22.00 — Всесоюзний зимо

вий турнір з хокею: <Сс

Четвер, 21 лютого
вий турнір з хокею: «Со
кіл» (Київ) — «Хімік» (Во- 
скресснсьи). З період. (В1- 
пеозапне). 22.35 — Вальси 
Ф. Шопена. По закінчен
ні — Новини.

Перша програма
8.00 — «Час». 8.50 — Па, 

ХІП зимових Олімпійських 
Іграх. 0.10 — Телефільм’
«Червоні погони». З серія. 
10.15 — Па ХІП зимових 
Олімпійських іграх. Лиж
ний спорт. Естафета 4X10 
км. Чоловіки. По закінчен
ні — Новини. 14.30 — Но
вішії. 14.50 — На XIII зимо
вих Олімпійських іграх. 
Хокей. Збірна СРСР —збір
на Швеції. 16.35 — Т. Хрсп- 
пикев. Симфонія № 3. 16.55 
— Зустріч виборців Фруц- 
вепського виборчого окру
гу м. Москви з кандидатом 
в депутати Верховної Ради 
РРФСР товаришем О. М. 
Косигіним. Концерт. Транс
ляція з Державного акаде
мічного Великого театру 
Союзу РСР. 21.00 — «Час».
21.45 — ІІа XIII зимових 
Олімпійських іграх. 22.00— 
Хокей: Збірна СРСР —збір
на Канаді!. В перерві —
22.45 — Сьогодні у світі.

Субота, 23 лютого
Перша програма

Перша програма
Я.00 — «Час». 8.50 — Па 

XIII зимових Олімпійських 
іграх. 9.10 — Телефільм
«Червоні погони». 2 серія. 
10.15 — Па ХІП зимових 
Олімпійських іграх. Біат
лон. 10 км. Ковзанярський 
спорт. 1000 м. Чоловіки. По 
закінченні — Повний. 14.30
— Новини. 14.50 — Док. те
лефільми. 15.35 — Грає
лауреат міжнародних кон
курсів II. Гаврнлова. 15.45
— «Знай і умій». 16.30 — 
Російська мова. 17.00 -■ 
Ф. Шуберг. Симфонія ! 
сі бемоль мажор. 17.30 — 
Відгукніться. сурмачі! 18.00
— Народні мелодії. 13.15— 
Ленінський університет 
мільйонів. «З ім’енем Лені
на». 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Від виборів 
до виборів. 19.30 — Па ХНІ 
зимових Олімпійських іг
рах. Фігурне иаташгр. 
Спортивні танці. Довільна 
програма. 21.00 — «Час». 
21.45 — 11а ХШ зимових 
Олімпійських іграх. 22.00 — 
Телефільм «Червоні пого
їш». З серія. По закінченні
— 23.05 — Сьогодні у світі.

Друга програма
16.00 — Повніш. 16.10 — 

Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.30 — Муз. теле
фільм «Сибірський суве
нір». 16.55 — Зустріч ви
борці!! Фруизенського ви
борчого округу м. Москви з 
кандидатом 
Верховної
товаришем 
нігм. 19.00 
камера». 19. 
бу гти Г

V депутати 
Ради РРФСР 
О. М. КосвгІ- 
— «Актуальна 

... ........... . 30 •— «На здо
буття Державної премії 
УРСР ім. Т. І’. Шевченка» 
■Камерні твори композитора 
Г. Ляшепка. 20.15 — Док. 
телефільм «Дга атестати». 
20.<15 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 22.45 — 
Худ. Фільм «Вихори воро
жі». По закінченні — К. т. 
«День за ’шсч». (К-д).

8.00 — «Час». 9.00 — На 
XIII зимових Олімпійських 
іграх. 9.20 — Пісні грома- 
папської війни. 9.50 — Для 
пас. батьки. 10.20 — Радян
ській Армії присвячується. 
Вірші. 10.30 — Па ХІП зи
мових Олімпійських іграх. 
Хокей. Матч учасників фі
нальної групи. 12.45 — Ти
раж- «Спортлото». 13.00 — 
«Переможці». Клуб фрон
тових друзів. Зустріч вете
ранів 18-ї армії. 14.30 — 
Новини. 14.45 — Фільм
«Живі і мертві». 1 і 2 серії. 
17.50 — Па XIII зимових 
Олімпійських іграх. Хокей. 
Матч учасників фінальної 
групи. 19.45 — Сьогодні — 
День Радянської Армії і 
Військово-Морського Фло
ту. Виступ заступника мі
ністра оборони СРСР гене 
рала армії С. К. Нурноткі- 
иа. 20.00 — Святковий ве
чір у Концертній студії 

21.00 — «Час».
На XIII зимових 

■ьиих іграх. 21.45 — 
:ения святкового 

По закінченні —

Остапкіпо. 
21.30 -- 
Олімпійс 
Продовж 
вечора. 
Певні щ.

Друга програма

^П’ятниця, 22 лютого

Друга програма
1С.00 — Повний. 10.15 —’ 

Художній телефільм «-Ад'ю
тант його превосходитель
ства». 3. 4 серії. 12.50 — 
«Життя — подвиг». Телена
рис про льотчика Шкляру- 
ка. 16.00 — Новини. 16.10— 
Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.30 — Для школя
рів. «Ю’Г-80». 17.00 — «Го
лосую за професію». Вихо
вателі дитячих дошкільних 
закладів. 17.45 — До 110-ї 
річниці з дня народженні! 
В. Т. Леніна. Док. цикл «Ле- 
ніпський альбом». Фільм 
«Ленінські міспл в Казані». 
18.00 — К. т. Мультфільм. 
(К-д). 18.15 — К. т.«Депь за 
днем». (К-д). 18.30 — К. т.
«Палітпа», (К-д). 19.00 —
«Па XIII зимових Олімпій

Перше програма
я 00 — «Час». 8.50 — На 

ХШ зимових Олімпійських 
іграх. 9.10 — Клуб иіпопо- 
дорожей. 10.15—Па ХШ зи
мових Олімпійських іграх. 
Лижний спорт. Естафета 
4X5 км. Жінки. Ковзаняр
ський спорт. 1500 м. Чоло
віки. По закінченні — Пи
вші’. 14.30 — Новини. 14.50 
•— Док. фільм «Край, наці
лений у майбутнє». 15 30— 
ІПпхопа школа. 16.00 —•
«Москва і москвичі». 16.20 
—П. Чайкопсьний. Концерт 
для скрипки з оркестром. 
16.55 — Зустріч виборців 
Баумапсьиого виборчого 
округу и. Москви з канди
датом в депутати Верхов
ної Ради РРФСР товари
шем Л. 1. Брежнєвим. Кон
церт. Трансляція з Крем
лівського Палану з’їздів. 
21.00 — «Час». 22.00 — На 
XIII зимових Олімпійських 
іграх. 22.15 — Фігмрне ка
тання. Чоловіки. Довільна 
програма.

Друга програма
10.00 — Повний. 10.15 —’ 

Художній телефільм «Ад’ю
тант йою превосходитель
ства». 5 серія. 11.30 — Кон
церт. 11.40 — «Шкільний 
екран». 10 клас. Російська 
література. 15.55 — ІІовн-

10.00 — Новини. 10.20 — 
«Легендарна і неперемож
на». Концерт ансамблю піс
ні і танцю Чсрвопопрапор- 
ного Прикарпатського вій
ськового округу. 11.00 — 
Для дітей. Художній теле
фільм «Вершники». 1 серія. 
12.05 — «Адреса досвіду — 
ордена Жовтневої Револю
ції радгосп «Плосківськіїй» 
Київської області. 12.35 — 
Фільм-копцсрт «Грає духо
вий оркестр». 12.50—В. Сте
панюк. «Комісарове поле». 
Літературний театр.
— «Па XIII зимових 
пінських іграх». Біатлон. 
Естафета 4X7.5 кілометра. 
15 05' — «Вперед, орлята!> 
15.35 — «Тобі, солдате, на
ша пісня». Музична пере
дача. 16.05 — «Єднання по
колінь». Зустріч ветеранів 
Великої Вітчизняної війни 
з молодими воїнами. 17.20
— Ю. Виноградов. «Як ви
няток». Вистава. 19.10 — 
«Актуальна камера». 19.50
— Всесоюзний турнір з хо
кею: «Сокіл» (Київ) — «Ди
намо» (Москва). 2 період. 
20.45 — «Па добраніч, ді
ти!» 21.00 — "
Всесоюзний 
нею: «Сокіл» . 
иамо» (Москва), 
лис). З період. 22.50 -

13.30
Олім-

«Час». 21.30— 
туппір з хо- 
(Київ) — «Дн- 

(Відеоза- 
____________ _ ? — Худ. 
телефільм «У зоні особли
вої уваги». По закінченні— 
Новини.
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рідним та близьким по
кійної.
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