
НА ФЕРМАХ — МОЛОДІ ГОСПОДАРІ

1® квітують
Позаторік, напередодні ювілею ВЛКСМ, комсо

мольсько-молодіжному колективові молочнотовар
ної ферми колгоспу «Мир» Гайворонського району 
за успіхи в соціалістичному змаганні рішенням бю
ро обкому ЛКСМ України було присуджено звання 
колективу імені 60-річчя ВЛКСМ. Сьогодні також 
молоді тваринники можуть похвалитися своїми тру
довими здобуткам^.

ГВОЗДИКИ...
0 П’ЯТІЙ ранку на фер

мі тварини вже «сніда
ють» — корми підготовле
ні звечора: силос чи буря
кова гичка змішані з по
дрібненою соломою, здоб
рені мелясою. І хоч кормів 
менше, ніж минулої зими, 
все ж у колгоспі «Мир» 
розрахували: до вступу е 
дію «зеленого конвейєра» є 
повна можливість підтри
мувати сталі надої. Нині в 
середньому по фермі одер
жують по 0,5 кілограма на 
корову, а кращі доярки Га
лина Савчснко, Валентина 
Купер, Людмила Джмс- 
люк, Наталія Рогожина га 
інші — по 10—11 кілогра
мів. Правда, жирність мо
лока пе завжди стала — у 
раціоні все-таки малувато 
білка; кормова бідність ро
ку минулого відчутна сьо
годні.

— Доводиться бути 
ощадливим, — розповідає 
заступник голови но кор
мовиробництву, секретар 
комітету комсомолу кол
госпу Олександр Вовк. •— 
Ведемо чіткий облік кор
мів. Щодекади завідуючий 
фермою виписує потрібну 
кількість, а потім щодня 
кормовози отримують їх 
тільки через вагову. Зва
жується все: концентровані 
корми, сіно, силос, солома, 
гичка. Нестачу тих чи ін
ші:.'; речовин у раціоні ком
пенсуємо мінеральними до
мішками, мікроелемента
ми: концкорми запарюємо. 
ґМіЕРМЛ — ііс поле, що в 
*** жарку двину чекає до
щу, а холодної весни -- 
теплого сонця. Якщо кор
мова база добра, то по
годці умови взимку не від
биваються на надоях. Па 
фермі успіх справи вирішу
ють люди. їх дбайливість, 
хазяйновитість — перша 
запорука того, що па фер
мі буде лад, зростатиме 
продуктивність стада. Але 
для нього треба, щоб від
повідними були й виробни
чо-побутові умови для пра
цівників ферм.

Ось із цього й виходило 
правління колгоспу, ухва
ливши спорудити будинок 
тваринника.

Торік він був зданий в 
експлуатацію. Звичайніш 
зовні, він вражає порядком 
і чистотою всередині. У 
просторому залі, де прово
дяться збори, підбиваю
ться підсумки соціалістич
ного змагання, відбуваю
ться вечори відпочинку, 
тут усі підвіконня застав
лені горщиками з кімнат
ними квітами. Палахкотять 
кетяги герані, гордо трима
ють голівки принцссп-кал- 
лн, є лілії, хризантеми, 
кактуси. А в одному з ва
зонів розпустилося кілька 
бутонів рожевої гвоздики...

Затишно тут. Після доїн
ня, пообідавши в їдальні 
(тут же, в будинку тварин
ника; недорого, всього 20 
копійок, але смачно і зруч
но),* доярки охоче навідую
ться в зал, де й почитати є 
що, і телевізор можна по
дивитися, а то й просто по
сидіти, поговорити. Одна 
заходиться поливати квіти, 
ішла землю в горщиках 
спушить. А щоп’ятниці всі 
чекають туг бібліотекаря 
Валентину Сікорську— во
на приносить нові книги, 
проводить обмін літерату
ри, розповідає дояркам 
про нові твори сучасних 
авторів.

Ферма — одна з голов

них адрес і працівників 
прилавка. Вони прибува
ють тоді, коли всі тварин
ники в зборі — у день від
биття підсумків змагання 
за декаду, місяць. Особли
во часто навідується сюди 
продавець сільського мага
зину Ольга Тпмарська.

Аз 18 до 21 години до 
послуг працівників фер
ми — профілакторій, де по
рядкує досвідчений фельд
шер Олексій Антонович Ча
бан. Тут проводяться ме
дичні обстеження, масажі, 
тут же діє апарат УВЧ.

Стало традицією у бу
динку тваринника відзна
чати свята. Ось і новоріч
ний «вогник» запам’ятався: 
був естрадний ансамбль, 
приїжджали амаї ори сцени 
з Хащуватого. Тепер готує
ться вечір до Дня Радян
ської Армії і Військово- 
Морського Флоту, а там і 
до 8 Березня...

— Хороше проходять ці 
вечори, — розповідає зоо
технік по племсправі На
дія Островерчук. — Скіль
ки потім вражені.! 1 вза
галі: життя тут змістов
не й Цікаве. Очевидно, й во
но відіграє свою роль в тім, 
що паша молодь тримає
ться на фермі. Услід за ма
терями приходять сюди 
дочки й сини. Ось і ніші 
працюють доярками зов
сім юні Рая і Люда Лпхсн- 
ко (їхня мати теж довге 
трудилась тут). їхній брат 
Віктор — апаратник, він 
же — керівник самодіяль
ного. естрадного ансамблю.

— Кадри у нас стабільні, 
маємо Гі підмінних доя
рок, — додає групкомсорі 
комсомольсько - молодіж
ного Марфа Савченко. - 
Роздоїв групи давно не
має. Тож і продуктивність 
стада висока, і заробітки 
добрі. Я особисто за мину
лий рік одержала близько 
4500 карбованців. Думаю, 
умови праці й відпочинку 
відіграють не останню роль 
у ппганні закріплення мо
лоді на селі, зокрема пг 
фермах. І в нашому госпо 
дарстві ппр цс подбали.
ПРОТЕ було б далеко не 
** правильним думати, 

що ферма колгоспу «Мир» 
досягла апогею у своєму 
розвиткові. Проблеми є. Та 
ж кормова база: торік, як
би ііа повну потужність 
працювала поливна уста
новка, мали б значно ви
щий урожай зеленої маси, 
більше б соковитого корму 
заготували на зиму. Цс — 
визнання заступника голо
ви колгоспу но кормови
робництву. Треба б ширше 
використовувати такі ре
зерви, як ущільнення посі
вів кукурудзи білковими 
культурами, гарбузами, 
ранніх зернових — багато
річними травами... • 1 про
такс думають у господар
стві. У деяких’ колгоспах 
практикували й підсів 
моркви під ранні зернові; 
то чому б не спробувати цс 
і в себе?

Словом, і очевидних про
блем, і простору для експе
риментів вистачає. На це іі 
спрямовуватиме свою ді
яльність служба по кормо
виробництву. Адже комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив щороку ставить пе
ред собою все вищі рубежі 
і успішно їх долає.

Р. МАРЧЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Гайворонський район.

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Виходить
з 5 грудня 1939 р.

я РАЦЮВАТИ ударне, по- 
ленінськи! Цей заклик

Центрального Комітету 
партії на листопадовому 
(1979 р.) Пленумі стаЕ ке
рівництвом до дії для мо
лодих трударів країни. У 
тому числі й для юнаків та 
дівчат Кіровоградської об
ласті.

І

Вступивши б останній рік 
п’ятирічки, який включає в 
себе підготовку і святку
вання славного ювілею — 
110-ї річниці з дня народ
ження В. І. Леніна, XXVI 
з’їзду КПРС, молодь об
ласті засвідчує вірність 
справі партії, заповітам 
Ілліча ударними ділами. 
Прагне до зміцнення тру
дової дисципліни, до по
ліпшення організаторської 
і політико-вихевної робо
ти, раціонального викори
стання у всіх сферах ви
робництва робочого часу, 
трудових ресурсів, форму
вання стабільних колекти
вів, з тим, щоб упевнено 
втілювати у життя соціаль
ну і економічну політику 
партії, підвищувати ефек
тивність виробництва, вихо
вувати комуністичне став
лення до праці.

Ініціативи, почини, з яки
ми виступають' комсомоль
сько-молодіжні колективи 
і окремі передовики соціа
лістичного змагання облас
ті, знаходять широку під
тримку і схвалення в усіх 
КМК і ко/лссмольських ор
ганізаціях промисловості, 
будівництва, транспорту, 
сільськогосподарського ви
робництва, сфери обслуго
вування. А підвищені со
ціалістичні зобов’язання— 
ще одне свідчення бажан
ня молоді ударно труди
тися.

Так, 177 комсомольсько- 
молодіжних колективів об
ласті і понад 4400 вироб
ничників дали слово вико
нати п ятирічку до слав
ного Ленінського ювілею. 
Протягом року КМК ви
роблять додаткової про
дукції на 1 мільйон 783 ти
сячі карбованців. Майже 
900 юнаків і дівчат зобо- 
в язалися добитися права 
працювати з особистим 
клеймом. За цим, далеко
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В ОБКОМІ ЛКСМУ

Вчора відбувся обласний зліт молодих виробнич
ників — переможців соціалістичного змагання 
1979 року.

Про свої здобутни, плани на завершальний рік 
п’ятирічки говорили у своїх виступах дояр кол
госпу «Дружба» Олександріссьного району Олексій 
Буша, комбайнер радгоспу «П’ятихатський» Петрів- 
ського району Андрій Трюхан, бригадир комсомоль
сько-молодіжного колективу зварників кіровоград
ського заводу «Червона зірка» Олексій Попов, 
бригада якого виступила з ініціативою виконати до 
110-ї річниці з дня народження В. І. Леніна шість 
річних норм, інші учасники зльоту.

Кращим з кращих колективів, окремим трудівни
кам були вручені перехідні Червоні прапори, вим
пели, грамоти обкому комсомолу, цінні подарунки, 
туристичні путівки.

Учасники зльоту прийняли звернення до всіх 
юнаків і дівчат Кіровоградської області.

ЗВЕРНЕННЯ
учасників зльоту молодих переможців 

соціалістичного змагання Кіровоградіци- 
ни 1979 року до всіх комсомольців і мо
педі області

не повним переліком 
цифр, — прагнення молоді 
віддати ентузіазм і твор
чість на службу п’ятирічці.

Ми з гордістю говоримо 
гро комсомольсько-моло
діжну бригаду токарів 
Анатолія Скворцова з Кі
ровоградського заводу 
тракторних гідроагрегатів, 
зміну гіоників очисного ви
бою імені 60-річчя ВЛКСМ 
видобувної дільниці N° 1 
шахти «Світлопільська» ви
робничого об'єднання 
«О пександрі явугі лля», ке
рує якою гірничий майстер 
В. П. Шесто пал, комсо
мольсько-молодіжну ко
лону імені 60-річчя комсо
молу України (бригадир 
В. Шелест) із Знам’ян- 
ського локомотивного де
по, КМК молочнотоварної 
ферми колгоспу імені Ле
ніна Долинського району, 
майстрів машинного доїн
ня Олексія Бушу з Олек- 
сандрівського і Надію Вос- 
кобрунь із Маловисків- 
ського районів, а також

Ціна 
2 коп.
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впоовадження яких дасть 
відчутний результат. На 
прогресивні форми органі
зації праці у нинішньому 
році перейдуть 20 КМК. 
Серед них 7 будівельних 
бригад, які вперше труди- 
ти/луться за методом Зло- 
біна. Дві боротимуться за 
те, щоб стати нескрізни/ли 
колективами відмінної 
якості.

Вперше в практиці сіль
ськогосподарського вироб
ництва області буде засто
соване індустріальний ме
тод вирощування кукуруд
зи на 40 тисячах гектарах. 
Над половиною площ узя
ли шефство комсомольці. 
Новий метод потребує сер
йознішого ставлення до 
техніки, до агрономічних 
знань. А тому першочер
говим завданням є втілен
ня у життя лозунгу «Жи
веш на селі — знай техні
ку!». Саме під цим гаслом 
ЦК ВЛКСМ, Мінсільгосп, 
Мінводгосп СРСР, Держ- 
профосвіта СРСР постано
вили з 1 березня 1980 ро
ку по 1 травня 1981 року 
провести Всесоюзний ог
ляд технічної підготовки 
сільської молоді.

Ми закликаємо всіх юна-

про багатьох їхніх колег пс 
праці — лідерів обласного 
соціалістичного супер
ництва.

Всемірну підтримку у 
відповідь на постанову ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРС₽ 
і БЦРПС «Про дальше 
зміцнення трудової ди
сципліни і скорочення 
плинності кадрів у неред
кому господарстві» зна
йшла ініціатива комсомоль
сько-молодіжної бригади 
формувальників ливарного 
цеху сірого чавуну кірово
градського заводу «Черво
на зірка» (бригадир Олек
сандр Грищенко, групком- 
сорг Володимир Бойко) і 
бригади закрійників імені 
60-річчя ВЛКСМ Кірово
градської Езуттєвсї фаб
рики (бригадир Євдокія 
Скрипка, групкомсорг 
Людмила Будило), які за
кликали колег змагатися 
за звання бригади зразко
вої дисципліни.

Є ще в роботі молоді й 
невикористані резерви,

ків і дівчат Кірсвоградщи- 
ни з ПОЗИЦІЙ високої ком
сомольської вимогливості 
оцінити свій особистий вне
сок у трудові досягнення 
ударного року, підвищува
ти продуктивність праці 
боротися за ефективне ви
користання техніки, кож
ної хвилини робочого часу. 
Економити матеріали і 
енергоресурси, по-госпо- 
дарськи ставитися до на
родного добра, працювати 
під девізом. «Більше про
дукції, кращої якості, з 
найменшими затратами!» 
Добиватися, щоб серед 
молодих виробничників, 
комсомольсько - молодіж
них колективів не було 
жодного відстаючого. Не 
знижувати ударних темпів, 
нарощувати їх, щоб гідно 
зустріти 110-у річницю з 
дня народження В. І. Лені
на, успішно завершити п’я
тирічку.

Жити і працювати по-ле- 
нінськи, по-комуністично- 
му — еєління часу, справа 
честі молодих!

РОБІТНИЧА ЗМІНА ------ ------------ “ ------------- -------

ПОРУЧ-МАЙСТЕР
Любов ЛІТВІНЧУК, Марина СОРОКА, Любов ЧЕРНЕН- 

1(0, Євгенія МОЗГСВЕЦЬ. Тетяна ІЩЕНКО, Галина ГУ- 
БЕНЯ, Валентина ФОМИЦЬКА, яких ви бачите на знім
ку, навчаються в Кіровоградському ПТУ № 2 імені Ге
роя Радянського Союзу О. С. Єгорова. Вони — майбут
ні штукатури-гілнтковики-лицювальннни. А вчить їх 
цієї професії майстер виробничого навчання Лідія Ми
колаївна БОЙКО (на фото разом із дівчатами?;.

У них багато спільного. Лідія Миколаївна закінчила 
на «відмінно» це ж училище. Багаж знань, здобутий 
майстром пізніше у Харківському індустріально-педа
гогічному технікумі, тепер допомагає в роботі — вона 
завжди може дати ученицям кваліфіковану пораду. 
Вихованці попередніх випусків добре прижилися на 
будовах і стали передовими робітниками. Серед них — 
Любов Рябошапна, Людмила Сегеда із бригади кому
ністичної праці Надії Кравець першого будівельного 
управління тресту «Кіровоградміськбуд».

Сімнадцята група, в яній навчаються дівчата Л:ді 
Миколаївни Бойко, нині одна з кращих в училищі. Е 
цьому заслуга й майстра. Лідія Миколаївна нагород
жена знаком «Переможець соціалістичного змагання- 
Комсомолка і педагог, вона — антивний учасник житт- 
колективу. Тож дівчата й тягнуться до майстра. Щир< 
слово, увагу, допомогу — все це знаходить молодь У 
Лідії Миколаївни Бойко.

Я. ЛАПІНЬ.
Фото автора.
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24 лютого мільйони ра
дянських людей прийду ІЬ 
на виборчі дільниці, аби 
віддати спої голоси за кан
дидатів блоку комуністів і 
безпартійних, за дальший 
розквіт і зростання Бать
ківщини. Це — другі 
бори після прийнятій

800
ДО

(

І

ви
но

вої Конституції СРСР. 11а 
люди 

обирали laUU депутатів до 
найвищого органу держав 
ної влади країни — Вер 
ховпої Ради СРСР. Нині 
кандидатами в депутати 
Верховних Рад союзних і 
автономних республік, міс
цевих Рад народних депу
татів висувається понад 
два мільйони двісті тисяч 
чоловік-— робітників, се
лян, представників ііггслі- 
іопції. Серед них чимало 
молоді. Комсомолка сверд
лувальниця Людмила За- 
харова, малярії Тамара Бі- 
лостоцька і Світлана Бар- 
ііак, слюсар Володимир 
Архипов, робітниці Люба 
Ліітошок, Світлана Беске- 
вич, Ніна Мєшкова, Лідія 
Мазурепко, продавець Зіва 
Агаркова та десятки інших 
кандидатів були висуну її 
своїми колективами і за
реєстровані у виборчих ко
місіях своїх округів для 
виборів до Кіровоградської 
міської Ради. Представни
ки молоді, яким не випов
нилося ще й 3U років, сга- 

, мовлять значну частину 
кандидатів, яким виявлена 
висока довіра. Понад тре
тина усіх депутатів Вер
ховної Ради СРСР — ві
ком до тридцяти років. Ще 
більше молоді буде обрано 
до Рад па цьогорічних ви- 
оорах.

Це значить, що народ до
віряє молодим. Тому таке 
велике хвилювання канди
датів у депутати. Вони 
розуміють, що участі, в ро
боті сільських, селищних, 
районних, міських, облас
них Рад — це безпосеред
нє вирішення питань дер
жавності, господарського і 
культурного будівництва.

Переддень виборів по
значений активною, напру
женою, цілеспрямованою 
роботою всього нашого 
ідеологічного, активу — агі
таторів, політіїїформаторі'з, 
лекторів і пропагандистів. 
В області діє 1235 агії- 
дунктів, створено 177 клу
бів виборця, із них G8 — 
для тих, хто голосуватиме 
вперше. Комсомольські ак
тивісти проводять бесіди з 
гуртожитках і па підприєм
ствах. Відбуваються зустрі
чі з кандидатами в депута
ти, виробляються накази 
виборців своїм майбутнім 
обранцям, висловлюються 
критичні зауваження щодо 
роботи Рад. Важливо, щоб 
не залишились без
жодна 
порада, 
ня, які 
борці.

Цьогорічні вибори відбу
ваються напередодні зна
менного ювілею — 110-ї 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна. У нашій об
ласті 15 тисяч передовіїКІ'.І

перших радянські

уваги
пропозиція, жодна 
жодне заузажен- 
ШІСЛОВЛЮЮТЬ BU-

ЗУСТРІЧ
0 молодих виборців Кіров- 
Н сьного району м. Кіроьо- 
И града з членами бюро Кі- 

ровсьного рамному партії 
та депутатом Зерховної 

П Ради УРСР, шліфувальни
цею заводу тракторних 
гідроагрегатів Ю. 3. Єзгу- 
шенко відбулася 18 люто
го в антозому залі Кіро
воградського інституту 
сільськогосподарськ ого 
машинобудування.

Про економічне 
куч ьтуриє проста 11 н я 
часу останніх 
перспективи 
розвитку району 
лося у виступах

та 
з 

виборів, 
дальшого 

говори 
•'РУГОї о

виробництва, понад 
трудових колективів 
цієї дати зобов’язались 
виконати завдання десятої 
п’ятирічки. Серед 
соціалістичного 
перших шеренгах і 
кандидати в депутати 
Рад.

Все 
казує 
того 
го устрою над буржуаз
ним. Для прикладу кілька 
фактів: у США щороку 
значна частина виборців 
ухиляється від голосуван
ня. Так, у виборах прези
дента 1970 року взяло 
участь всього близько 54 
процентів виборців, а на 
проміжних виборах 1978 
року із числа зареєстрова
них не голосувало дві тре
тини! Цього року амери
канський президент • Кар-

лідерів 
імагашія в 

ідуть 
І до

по
ня

цс переконливо 
великі переваги 
суспілшю-нолітіїчно-

тер, щоб добитися свого 
обрання, затіяв аитирадяи- 
ську кампанію, прагне по
гіршити америкапо-радяп- 
ські відносини, отруїте 
американського обивателя 
чадом шовінізму і антико- 
мупізму, відвернути увагу 
трудящих від боротьби ЗЭ 
їхні корінні інтереси. Але 
факти розвінчують реак
ційну суть буржуазної де
мократії. Недавно газети 
СІНА повідомили про но
вий великий скандал — 
продажність десятків кон
гресменів і сенаторів; до 
негарних вчинків виявились 
причетними близькі до 
Каргера люди. У цьому не
має нічого дивного. Бур
жуазна демократія — де
мократія для багатих, во
ни використовують її на 
свій розсуд і найчастіше 
всупереч інтересам трудя
щих. 1 як не пнуться її 
пропагандисти, стаючи и 
позу борців за права люди
ни, за свободу і т. д., їм 
ніяк не вдається зробити 
з чорного біле. Класові ін
тереси військово-промисло
вого комплексу — ось кою 
насправді захищає буржу
азна демократія і весь ве
летенській! державний апа
рат.

Пашим обранцям дове
деться вирішувати свої від 
повідальпі державні спра
ви в умовах 
міжнародної
Але кожен виборець пере
конаний — при всенарод
ній підтримці народні 
путані гідно -----
усі поставлені 
завданнями.

загострення 
обстановки.

I ДС- 
рози’яжуть 
перед НИМИ

3. ЧИКІН, 
Кіроаоград- 
держазного

викладач 
ського 
педінституту імені О. С. 
Пушкіна.

секретаря райкому партії 
Г. 1. Климентьева, голови 
райвиконкому В. Є. Алек
сандровича. депутата Вер
ховної Ради УРСР 10. В. 
Євтушенко.

На зустрічі виступи.-.її 
робітник заводу радіови- 
робів Сері ій Лежні і і. сту
дент КІСМу. Ленінський 
стипендіат Сергій Лушни
ков. учень Кіровоград
ською ГУ № 1 Петро Си- 
МОІІЧІШ.

Із зверненням до всіх 
молодих виборців району 
в иступила слюсар-сг. ч;і-
дальник заводу 
ськпХ машин 
Ульяноха.

друкар- 
ііаталія

Т. СТОРОЖУК.

Депутат Верховної Ради 
СРСР майстер машинного 
доїння корів радгоспу Гло- 
бинського цунрокомбінату 
на Полтавщині Г. М. Сиво
лап впевнено у триглу є пер
шість у змаганні працівни
ків молочнотоварних ферм 
області на ударній перед
виборній вахті. Від кожної 
корови Ганна Миколаївна 
вже одержала по тисячі кі
лограмів молока — вдвое 
більше передбаченого гра
фіком. Тепер щодня надоює 
його на норову по 22 кіло
грами.

Г. М. Сиволап — неодно
разовий переможець облас
ного змагання. В минулому 
році, наприклад, одержала 
по 7111 кілограмів молока 
на корову. В нинішньо
му прагне примножити до
сягнуте. її успіхи — ре
зультат багаторічної копіт
кої роботи по вирощуван
ню і Добору молодняка від 
висонопродунтивнцх тва
рин, умілого роздоювання, 
застосування індивідуаль
них раціонів, дбайливого 
догляду. Досвід передоЬої 
трудівниці тепер беруть на 
озброєння всі доярки Пол
тавщини.

КООРДИНУЄ 
АПТЦЕНТР

В усіх, селах Кельменець- 
ного району Чернівецької

області відкрито агіт- 
центри, які координують 
діяльність агітаційних пунк
тів, створених на виборчих 
дільницях і деслгихатках. 
Агітатори і політінформа- 
торц одержують тут необ
хідну методичну і практич
ну допомогу у проведенні 
виховної роботи за місцем 
проживання трудящих.

Популярні тут вечори- 
портрети народних обран
ців і передовиків виробни
цтва, зустрічі з кавалерами 
ордена Леніна, усні журна
ли «Зід виборів до вибо
рів», «Я голосую вперше». 
Мають успіх українські ве
чорниці, на яких завжди 
багато музики, пісень, тан
ців. У них беруть участь 
депутати, ветерани війни і 
праці, а нерідко і побрат и- 
ми по соціалістичному зма
ганню з Ростовської облас- 
та та сусідньої Молдавії. 
Очолюють такі агітцентри 
ради, у енладі яких секре
тарі партійних організацій, 
керівники агітколективів.

Досвід кельменчан, що 
сприяє підвищенню ефек
тивності масово-політичної 
роботи серед виборців, бе
руть на озброєння ідеоло
гічні працівники усієї об
ласті.

(РАТАУ).

Діє клуб
для

Клуб молодого виоорця 
при агітпункті виборчої 
дільниці, що знаходиться с 
Будинку культури Олек
сандрійського електромеха
нічного заводу, став одним 
із центрів агітмасової ро
боти. Тут завжди багато 
відвідувачів.

— Ідея створення клубу 
не випадкова. — розпові
дає секретар комітету ком
сомолу підприємства Семен 
Кожа. — Адже 24 лютого 
па дільницю прийдуть 38 
виборців, які голосувати
муть уперше. Закономірно, 
що їм треба розказати про 
радянську виборчу систе
му — на»демократ ичпішу у 
світі, відповісти на запи
тання. КомГгег комсомолу, 
який створив клуб МОЛОДО
ГО виборця з цією метою 
організував аіітсек.ор. до 
нього увійшли 22 молодих 
активіст п.

У доробку 
пуск усного 
Піаністична 
найвищий 
тії», зусті 
виробнінником

клубу — ви- 
журналу tCu- 
демократіл — 

тип демокра-
1з передовим 

_____ ___елекгроме- 
ханічною заводу, бригадп-

.4

(

ром сяюеарів-складальиіь 
ків металевих конструкцій, 
кавалером орденів Леніна. 
Трудовою Червоною lipa, 
пора, делегатом XXV з'їзду 
1ІҐ1РС Миколою Миколийо. 
ничем Лаврспком. Микол« 
Миколайович розповів мо
лоді про здобутки свого ко
лективу, який уже виконай 
п’ятирічку, про плани па 
майбутнє.

_  у нинішніх виборах,— 
говорить електромонтажнії- 
ця-схемняця з електроме
ханічного (злена Іаровик. — 
я братиму участь уперше. 
Відвідуючи клуб молодого 
виборця, слухаючи висту
пи, консультації, зустрі
чаючись із ВІДОМИМИ ЛЮДЬ
МИ почерпнула багато. 1 не 
тільки збагатила свої зная, 
пя з питань радянської ви 
борчої системи, а іі розиіи 
рила кругозір. Переконала
ся. що у нашій країні го; 
повне — праця людини н < 
благо суспільства. Тому з 
великою радістю проводь 
сую за обранців народу.

8. МИКОЛЕНКО.

НАЗУСТРІЧ ВИБОРАМ
Розповідь про передову 

ланкову колгоспу імені Кі
рова Ноаоархангельського 
району, кандидата у депу
тати Кіровоградської об
ласної Ради народних де
путатів по Торговицькому 
виборчому округу Не 61 
Валентину Михайлівну За
паденко.

ЮНОСТІ властива мрійли
вість. Один хоче всту

пити до інституту, дру-

добру науку, — 
Валентина.

ВАСИЛЬ увійшов у її 
життя якось непоміт

но, але назавжди. Вони 
одружилися. Було весілля. 
За звичаєм, даючи батьків
ську настанову на спільне 
життя молодила, Валенти
нина маги, Тетяна Тихонів- 
на, казала:

— Живіть, діти, просто і 
чесно, як ми з батьком

розорить прожили. Як будете пра
цювати, таку й шану мати
мете від людей.

Материнські слова гли
боко запали з душу. Від- 
буяло весілля, і знов по
чалися будні й робота. Га 
от захворіла і не могла 
більше працювати на фер
мі. Гірко переживала це. 
Нудилася вдома, і хоча ви
стачало роботи і а домаш
ньому господарстві, ду-

ТВОРИТИ ДОБРО
КАНДИДАТИ НАРОДУ

джинси. Різного 
так би /ловити, 

Зони — як

гий — потрапиіи до між
планетної космічної екс
педиції, третій — зробити 
переворот у агрономічній 
науці, а для четвертого 
вершина мрії — новенькі 
модерні 
калібру,
мрії бувають.
свічадо, в якому відбиває
ться сутність людини.

Наша розмова 
денко, молодим 
том у депутати 
Ради народних 
почалося саме з

— Ще у школі я мріяла 
стати дояркою, 
здійснилося, 
бути хорошою 
/Лені здається, 
ти — це значить іти впе
ред, почувати себе відпо
відальним за завтрашній 
день.

Валентина згадує:
— У своему селі Торго

виці я подружилася з 
рою Федіченко. Вона 
ла на два роки старша 
/лене і вже працювала 
молочнотоварній фермі. 
Саме Віра допомогла мені 
здійснити мрію.

Подруга стала першою 
наставницею. Спочатку Ва
лентина просто приходила 
до неї на ферму і придив
лялася, вчилася, а за 
якийсь час прийняла групу 
корів. Не з кращих вони 
були, і перш ніж дсбиіися 
бід них гарних надоїв, не
мало поирацюєала.

Це там, на фермі, фор 
мувався її хірвттер. Там 
вона відчула і оцінила 
людську ь.ирісп» Параски 
Федорівни їкаченчо, пе
редової догрки і доброї 
горадниці, комуніст.

— Ми всі »і-тюбихи цю 
жінку, яка нині вже на 
пенсії, і дуже здяї'н’, їй за

з В. Запа- 
кандида- 
обласної 

депутатів, 
мрії.

а коли це 
захотілося 
дояркою...

що мрія-

Шофер ські 
5удні 
зодія 
«Зоря 
му> Василя ГО- 
РІЛЬСЬКОҐО не 
іегкі. Та хлопець 
по - <-------------
му 
свою 
ну, 
професію. _ 
сумлінну і чес- 

працю лю- 
говорять йо- 
Щире спаси- 
А цього ро- 

односельці 
виявили моло
дому комуністо
ві Василю Го- 
рільському ви- 
соне довір’я, ви
сунувши його 
кандидатом у 
депутати сіль
ської та район
ної Рад народ
них депутатів.

Фото 
С. ФЕНЕНКА.

г:

справжньо- 
пол юбиа 

> неспокій- 
важлиау 

’ . За

молодого 
колгоспу 
номуніз-

8*
І»

Слюсаря ремонтно-механічного цеху 
заводу виробничого об’єднання “ ', , головного

- . - _ — .......і «Дніпроенергобуд-
індустрія» Оленсандра ЧИЧЕУ (на фото зліва) вису
нуто кандидатом у депутати Власівської селищної 
Ради народних депутатів.

Світловодський район. Фото Л. ТАРАСЕНКА.

цією була серед людей, у 
колективі.

Коли мати запропонува
ла через якийсь час піти 
попрацювати до рільничої 
ланки, де трудилася сама, 
Валентина з радістю зго
дилася. Зразу ж узяла ці
лу норму, 
що нелегко 
наги.

А потім у 
народилася 
ла радість оселилася у ха
ті молодят.

— Тоді ми 
вирішили, що 
продовжувати 
згадує Валентина. — Всту
пила до дев ятого класу 
вечірньої школи.

Проте коло її інтересів 
не обмежилося роботою, 
школою та сім єю. Б\/ла ак
тивною у громадському 
житті, не раз виступала на 
колгоспних зборах, де до 
її голосу прислухалися... 
вОІДВЕНТО кажучи,—роз- 

и повідає вона, — тро
хи несподіваним було те, 
що 1971 року мене обра
ли депутатом Торговиць- 
кої сільської та Новоар- 
хангельської районної Рад 
народних депутатів, 
ночас це сповнило 
вірою у свої сили. І, 
чайно, у роботі на полі не 
могла задніх пасти...

З того часу Валентину 
Западенко знову й знову 
висували депутатом орга
нів народної влади. А во
на трудилася, не покла- 
даючи рук.

Уніє четвертий рік очо
лює ланку. За цей час уро
жайність цукристих досяг
ла в середньому 362 цент
нерів з гектара.

Добре складається і сі
мейне життя. Скоро піде 
до школи донька Світлан- 
ка. Василь завжди допо
магає по господарству. А 
вона, попри численні гро
мадські доручення, вміє 
бути гарною дружиною і 
матір’ю.

— Якщо раніше я мрія- 
, — говорить Валенти- 
і, — про те, ким стати, 

то нині дійшла висновку; 
де б ти не був, ким би не 
працював, найголовніше— 
бути корисним для лю
дей, творити добро. Про 
це нині мрію.

її мрія викристалізува
лася в палкому вогні що
денної натхненної праці.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

хоча й знала, 
буде її вико-

них із Василем 
донька. І сзіт-

З чоловіком 
мені треба 

навчання, —

Вод- 
мене 
зви-
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ЗА РУБЕЖЕМ
Ударною будовою чехо

словацької молоді ОГОЛи- 
шено будівництво ГІДРО- 
технічного комплексу І 
Габчнково — Надьмарош. ® 
Гідросистема, проект якої 
розроблено з участю ра
дянських спеціалістів, 
будується спільними зу
силлями двох братніх 
країн — Чехословаччапи 
і Уюрщини. Тут буде 
прокладено нове штучне 
русло Дунаю, яке ство
рить умови для безпере
шкодного проходження 
великих суден типу «Рі
ка—море». Найважливіші 
об'єкти будови — дві гід
роелектростанції. їх буде 
споруджено: одну — в
Гаочпково поблизу Gpa- 
тіслави. а друїу — в уіор 
ському місті Надьмарош 
з технічною допомогою 
Радянського Союзу.
Люксембург
Організація ішмунісч віч

на молодь Люксембургу 
прийняла звернення до 
всіх юнаків і дівчат краї
ни, закликавши їх активі
зувати боротьбу проти 

і безробіття, за мирне май
бутнє своєї батьківщини. 
У прийнятому ІІМ.1 доку
менті зазначається, що 
люксембурзька молодь 

І живе в обстановці невнеь. 
І иеноеті у завтрашньому 
І дні. Кожен, хто хоче бути 
І впевнений у своєму май

бутньому. повинен за 
нього боротись, иідкрес- 

I лтоєтьея в зверненні.

1 Тут відбулась молодіж-
■ на конференція Брмтаїї- 
Я ського конгресу тред-

юніонів. Молоді нрофспі.і-
■ козі активісти обговори

ли завдання боротьби ро
бітничого класу, роль мо-

| ЛОДОГО ПОКОЛІННЯ в цій
І боротьбі. Багато дслега-

■ ті в підкреслили, що мо-
■ лодим англійцям і англзй-
■ ким стає дедалі важче 
К. знайти місце в суспіль-
■ стві. Армія безробітних 

безперервно зростає і до
■ 1982 р. досягне, за про- 
I і позами, 3 мли. чоловік.

Промовці засудили ско- 
и рочешія урядових асніку

вань на соціальні по- 
'Л -і реби.

■ Організація «Молоді co
fl ціалісти», яка є склади-
■ вою частиною правлячої
■ еоціал-демократичної nap
fl тії. рішуче засуджує ію-
■ літнку тиску н шантажу 

щодо Радянського Союзу, 
заявив голова організації 
Г. Шредер.

Він підкреслив. що 
уряд ФР11 «ні в якому ра
зі не повинен виступи І я 
ЯК ПОМІЧНИК США в різ
них районах світу».

І’. 
що політика шантажу 
галузі торгівлі таїть 
безпеку для 
вона 
ності ___
говорів зі Сходом».
ЛІССабон яшажкл

З рішучим протестом 
проти економічної полі
тики уряду Са .Карнєйру 
виступила 
регіональна 
Соціалістична 
(CM). Молоді 
столиці закликали 
португальську 
зміцнювати єдність у бо
ротьбі за мир і свободи, 
«які поставлено під за- 
ірозу в результаті безвід
повідальної політики уря
ду*.

Лісабонська організа
ція CM виступила проти 
будь-яких угод соцпартії 
з «демократичним альян
сом» і політичними сила
ми, які входять до нього. 

(1АРС, 18 лютого).

Демократія
по

КаПОЬКОМу

ПЛАЦГЇЛ

КОМЕНТАР

ПОДІЇ,

ФАКТИ,

КОМЕНТАР

Жолоднй комунар"
ЕКСПЕРИМЕНТАЛ Ь- 
НИЙ СУПУТНИК 
ЯПОНІЇ

ТОКІО. В Японії з кос
мічного центру Утіноура 
здійснено запуск на на
вколоземну орбіту експе
риментального супутника 
«Танссй-4» вагою 185 кі> 
логра.мів. Супутник було 
виведено па орбіту з допо
могою триступінчастої 
ракеги-посія «М-38». Ос
новною метою запуску 
було випробування раке
ти, а також приладів, які 
буде встановлено па роз
роблюваному тепер в 

; супуг- 
іцо призна- 

для вивчення

Японії штучному 
пику Землі, 
чається
Сонця.

РЕПЛІКА

УРОК

(ТАРС).

СТУДЕНТАМ

3 стор

л

ІСТОРИЧНИЙ НАРИС

Шредер відзначив, 
в 

____ не-
Заходу. бо 

«обмежує можли- 
ПОЛІТИЧНИХ пере-

ліссабопсьіса 
організація 

молодь 
соціалісти 

всю 
молодь

Буржуазні ідеологи, та й самі керівники капіталіс
тичних держав не пропускають нагоди побалакати про 
«переваги» і «достоїнства» західної демократії, яка, 
мовляв, тільки й може по-справжньому забезпечити 
права людини, про «обранців народу», які нібито тіль
ки те й роблять, що дбають про народне благо. Чого 
варта насправді така «демократія» і яними є ці «обран
ці народу», стає ясно, якщо спиінмись хоча б на двох 
прикладах, взятих з американської дійсності.

Приклад перший. Два роки тому .в Сполучених Шта
тах з’явився якийсь назково багатий «арабський 
шейх», що заснував там власну фірму. Не шкодуючи 
витрат, він встановлював зв'язки з американськими 
конгресменами. Даючи їм великі хабарі, він вимагас, 
щоб вони, використовуючи своє становище законодав
ців, робили йому ті чи інші послуги. Загалом конгре
сменам було виплачено астрономічну суму — 400 міль
йонів доларів.

Згодом з'ясувалося, що за «шейха» видавав себе... 
замаскований агент Федерального бюро розслідувань 
(ФБР), яке протягом двох років проводило велику опе
рацію по викриттю корупції у виборних органах США. 
На гачок ФБР попалось понад три десятки конгресме
нів. Досить було їм почути запах наживи, як «народ
ні обранці» відразу ж забули і про свої обов’язки, і 
про «благо народу» і продались тому, хто їм запропо
нував ласий шматок.

У читачів може виникнути питання: чому ФБР, у 
якого і в самого «рильце 8 пушку», затіяло цю опера
цію? А тому й затіяло, що у нього нечиста совість. На 
думну багатьох політичних спостерігачів у Вашінгто- 
ні, ФБР викрило законодавців, щоб помститиіхя за те, 
що американський конгрес, розслідуючи раніше ан- 
тиконстигуційну діяльність бюро, викрив його брудні 
прийоми і кричущі порушення законів країни.

Словом, ФБР хотіло показати справжнє лице тих, хто 
його обвинувачував. А результат усього цього такни — 
ще раз з’ясувалося, що і лице вашінгтонськи’х законо
давців, і лице самого ФБР вкрай непривабливі, скрізь 
у Вашінгтоні панує продажність, корупція та безприн
ципність.

Приклад другий. Безпринципність характерна і для 
самого нинішнього президента Сполучених Штатів. 
Коли в 1976 році Джіммі Картер балотувався на пост 
президента, він наобіцяв своїм виборцям повний мі
шок: ліквідували безробіття, інфляцію, поліпшити г.и>- 
стему охорони здоров’я, зменшити воєнний бюджет, 
обмежити поставим озброєння за кордон. І що ж?

За роки перебування Картера в Білому домі безро
біття в США зросло до 10 мільйонів 'чоловік, темпи 
зростання інфлянції збільшились з 5 до 13 процентів, 
а в найближчі місяці досягнуть, мабуть, 15 — 20 про
центів. Замість обмеження озброєнь і скорочення во
єнних витрат нинішня адміністрація взяла курс на їх 
форсоване нарощування. П’ятирічна воєнна програма 
Вашінгтона передбачає щорічне зростання воєнних ви
трат на 5 процентів. Замість мирного врегулювання 
спірних питань взято курс на конфронтацію з соціа
лістичними країнами, на відродження «холодної вій
ни». Вашінгтон знову намагається грати роль світового 
жандарма.

Такою є в США ціна передвиборним обіцянкам. Та
ною є американська «демократія» насправді. Отож не 
дивно, що американці виявляють дедалі більшу пасив
ність на виборах, ставляться з усе більшим недовір'ям 
до виборних органів, до всіх буржуазних інститутів 
влади. Адже не випадково і сам президент Картер у 
своїх виступах не раз визнавав зростаюче серед аме
риканців «невір’я», «кризу віри» в американську дер
жавну систему. Це якраз той випадок, коли з ним мож
на погодитись

РАДЯТЬСЯ ВЧИТЕЛІ (

В. СЄРОВ.
(ТАРС).

ІУЇЕТОДИЧНИИ КА
БІНЕТ — 
ВІДДІЛУ 
ОСВІТИ 
І'РАДА
ВАВ СЕМІНАР ЗА
СТУПНИКІВ ДИРЕК
ТОРІВ І ОРГАНІЗАТО
РІВ ПОЗАКЛАСНОІ 
РОБОТИ ШКІЛ МІС 
ТА.

МІСЬКОГО 
НАРОДНОЇ 

м. КІРОВО 
ОРГАНІЗУ-

його тема: «З досві
ду роботи гуртків СШ 
№ ЗО по формуванню 
марксистсько - ленін 
ського світогляду шко 
лярій в Світлі вимог по 
станови ЦК КПРС «Про 
дальше поліпшення 
ідеологічної, політико 
виховної роботи».

Учителі побували на

засіданні ради геогра
фічного товариства 
«Глобус». Старшоклас 
іпіця Валентина Барко
ва ознайомила присут
ніх із результатами двч- 
нгдцятирічної науково- 
дослідницької роботи 
учнів по вивченню рід
ного краю.

Перед юними гсогра 
фами виступили канди 
дат геолого-мінерало 
гічних паук В. Г. Рут 
кевич і заступник го
ловного архітектора об
ласті В. А. Визняк.

p. ДАЙДАКУЛОВ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

І

І

На догоду міністрові 
оборони СшА Гарольду 
Брауну китайські власті 
заборонили напередодні 
його недавнього візиту в 
Пекін студентську де
монстрацію біля будинку 
американського посоль
ства. 11 ініціаторами 
ступили понад 300 
дентів-іноземців, що 
знаються в КНР. Демон
страцією вони мали намір 
виразити свій протест 
проти втручання США у 
внутрішні справи Ірану, 
підтримати вимоги вида
ти шаха і повернути на
грабоване ним багатство 
іранцям.

Замість цього студентів 
вирішили підбити па про
вокацію біля будинку по
сольства СРСР. Улашту
вати її китайські поліцаї 
взялися спільно з відпо
відними працівниками по
сольств США та інших за. 
хідних країн. На роль ор
ганізатора дібрали Маріта 
Еільхельмсена. як його 
називають тут, юнака з 
обличчям старця. Вік при
їхав сюди з Норвегії. За
бувши про участь цієї 
країни в агресивному ка
тівському блоці, китайці 
розрекламували цьою 
хлопця як представника 
«нейтральної держави».

Дивитися на спектакль 
зіїнали натовп зівак. Спе
ціально поставлені на цей 
випадок регулювальники 
відкрили «зелену вули
цю» для велорикш та ав
томобілів заздалегідь за- 
г.рошених західних ко
респондентів. що направ
лялися до місця події. 13 
багатьох із них. соромли
во прикриваючись і 
кінськими газетами. : 
валися дипломати, які 
пожадливістю наперед 
смакували аптирадяи- 
ськнй скандал.

Тим часом студенти з 
держав, що розвиваються, 
заявили пекінським влас
тям свій протест проти 
цьоіо фарсу 1 заборони 
антнамериканської демон
страції. Пекінський ре
жим. який на словах про
клинав імперіалізм, дав 
їм наочний урок 
ти перекопалися 
що китайське 
цгио блокується 
чорнішою реакцією 
ходу.

Ленінський урок буде 
присвячений річниці від
криття XXV з’їзду КПРС. 
Рекомендується розгля
нути на ньому такі пи
тання:

1. Гідна зустріч 110-ї 
річниці з дня народжен
ня В. І. Леніна — бойове 
завдання комсомольських 
організацій, обов’язок 
ножного комсомольця, 
всіх юнаків та дівчат.

Всесоюзна Ленінська 
ловірка — звіт комсо
мольців та молоді перед 
Комуністичною партією і 
радянським народом про 
іе, як виконується наказ 
В. І. Леніна «Вчитися ко
мунізму». про вклад кож
ного V виконання рішень 
XXV з’їзду КПРС, зав
дань. поставлених на 
XVIII з’їзді комсомолу то
варишем Л. І. Брежнєвим.

При підготовці цієї те 
ми треба звернути увагу 
на те. як виховується мо
лодь па прикладах житія 
і діяльності В. І. Леніна, в 
дусі комуністичної мора
лі. вірності комуністич
ним ідеалам, як виконує
ться у кожній комсомоль
ській організації постано
ва ЦК КПРС «Про дальше 
поліпшення Ідеологічної,

ви- 
сгу- 
на-

ие- 
хо- 

і з

зм.
Студел- 
наоїпо. 

керівии-
з иаіі- 

Зз

Б. АНТОНОВ.

(АПН).

(Продовження. Поч. у «Молодому комунарі» 
за 14, 19 лютого ц. р.).

ІЗ ЗВІТУ КАРІНА
«Вдалося встановити, що пропетлюрізсько підпілля 

у школі червоних старшин називається «Військова ор
ганізація січозих стрільців». Очолює її Туринський —■ 
писар стройової канцелярії, який нібито має повно
важення від Петлюри. Підпілля будується за принци
пом п’ятірок. До керівної п’ятірки входять: Дума — 
один із ідеологів так званого національного руху 
(служив в облоговому корпусі разом із Коноаальцем, 
тепер має партквиток, навіть проліз у члени Соло- 
м'янського райкому партії); Антон Решетуха, Недо
рослій — теж військовослужбовці школи... ВОСС го
тує київське позстання, план якого розробив петлю- 
рівсько-сазенковський координаційний штаб... Перед
бачено захопити зсі найзажливіші устанози, вузли 
зв’язку, склади боєприпасів заводу «Арсенал»... На 
топографічному плані Києва позначено місця, де про
водити масові розстріли комуністів та комсомольців. 
Це має виконати банда Зеленого, з якою підтримує 
тісні зв’язки Дума...»

Минав час. Завдяки Каріну чекісти змогли заслати 
з петлюрівське підпілля своїх людей. Кільком із них 
вдалося пробитися навіть у керівну п'ятірку. Член 
координаційного штабу ВОСС Василь Прядко, один 
із трьох, хто мав доступ до плану, навіть зумів на 
кілька годин викрасти його. В губчека виготовили 
фотокопію. Пояснення до плану робив і Сергій Карін. 
Виявилося, що ВССС — лише одна з кількох підпіль
них організацій так званого Центрального українсько
го повстанського комітету, який маз на меті повален
ня Радянської влади на Україні.

«Розробка» ЦУПкому — такий термін побутузаз се
ред чекістів — здійснювалася під керівництвом за
ступника голови Всеукраїнської надзвичайної комісії 
Ю. Г. Євдокимова. Непокоїло Юхима Гордійовича те, 
що за планом з позначками місцезнаходження по
встанських п’ятірок, який вдалося роздобути, в Умані 
значилася лише одна група... У це важко було пові
рити. Уманський повіт у свій час був чи не найбільш 
пропетлюрізськи настроєним. Але на розгадку уман
ської «аномалії», як охрестили чекісти білу пляму на 
карті ЦУПкому, часу не було.

Петлюрівські п'ятірки треба було знешкоджувати 
негайно. Євдокимов наказав приступити до ліквідації 
ЦУПкому. Операцію назвали «Тиша». Протягом ночі 
двадцять вісім озброєних груп чекістів та червоно-зр- 
мійців ліквідували антирадянське 
небагатьом змовникам пощастило 
був і один з ватажків — ‘Дума...

СПОГАД
Ми сидимо у київській квартирі

ставці, ветерана-чекіста С. Т. Каріна, за зікнами осінь 
І979 року. Тихо падає на брук пожозкле листя...

Вслухуючись у неквапну мову людини з дивовиж
ною біографією, не перестаю дизузагись — скільки 
зипробузань випало на її долю.

— А що було далі, Сергію Тарасовичу?
— Далі? Мені доручили займатися уманською «амо- 

малією».
Після операції «Тиша», довідавшись, що Думі, яко

го я зназ особисто як одного з петлюрівських керів
ників, вдалося зникнути, я довго розмірковував — 
куди він і йому подібні могли податися? За кордон? 
Це не так просто. Про те, що карта з тайниками у 
нас, адреси, списки відомі нам, петлюрівці, напевне, 
здогадувались. Чи не тому вони залишили на своїх 
планах Умань без будь-яких позначок, аби мати куди 
податися з разі провалу?

Поділився своїми підозрами з Дігтяренком, і він 
доручив мені розібратися; в чому справа. Для цього 
треба було будь-що добитися від арештованого Ту
ринського паролю для зустрічі з уманськими воссів- 
цями...

підпілля... Лише 
втекти, серед них

полковника у аід-

(Далі буде).
Ю. ДМИТРЕНКО.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО ЛЕНІНСЬКОГО УРОКУ «ПО-ЛЕНІНСЬКИ ВЧИ
МОСЯ КОМУНІЗМУ, БУДУЄМО КОМУНІЗМ». 
ЯКИМ У ВСІХ ПЕРВИННИХ КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЯХ ОБЛАСТІ 25 ЛЮТОГО 1980 РОКУ 
ПОЧНЕТЬСЯ ВСЕСОЮЗНА ЛЕНІНСЬКА ПОЗІРНА.

політнко-виховної робо
ти». як Ленінський залік 
використовується для за
безпечення єдності ідей
но- політичного. грудоно
го і морального вихован
ня молоді.

2. Ленінсьній повірці — 
високу трудову і суспіль
но політичну активність, 
глибокі й міцні знання, 
зразкову військову служ
бу.

Тут мова мас йти про 
дальше зростання ролі 
комсомольських організа
цій у боротьбі за підви
щення ефективності ви
робництва і якості робо
ти. економію І бережли
вість. високу дисципліну 
праці; про шефство моло
ді над впровадженням но
вої техніки, участь юна-

кіп і дівчат у рухах «Пра
цювати без відстаючих», 
«Пропагандист і 
тор — п’ятирічці 
тивиості І якості».
жеи слухач — передовик 
виробництва»...

3. Ленінський комсо
мол — школа комунізму 
радянської молоді.

Заповіти В. І. Леніна 
молоді: бути ударною гру
пою. проявляти ініціати
ву. передові починання, 
знаходять своє відобра
ження у сьогоднішньому 
житті комсомольських 
організацій області.

Під час Ленінського 
уроку кожній комсомоль
ській групі, організації 
рекомендується прийняти 
колективну присягу на 
вірність заповітам вождя.

агіта- 
ефек- 

сКо-

Право скріпити її своїми і 
підписами надається не- [ 
редовикам виробництва, 
активістам, відмінникам . 
навчання.

При підготовці до Ле- і 
пінського уроку рекомен- І 
дується використати таку | 
літературу:

В. І. Ленін. «Завдання ‘ 
спілок молоді». ПЗТ. т. 41. 
ст. 298 — 318.

В. І. Ленін. «Великий 
почин». 113Т, т. 39. ст. 1 — 
29.

В. І. Ленін. «Як органі- І 
зувати змагання?» ПЗТ, І 
т. 35. ст. 195—205. ’

Матеріали XXV з’їзду 
КПРС. М„ " ---------
1976 р.

«Про дальше поліпшен
ня ідеологічної, політико- 
виховної роботи». Поста
нова ЦК КПРС. «Правда». 
6 травня 1979 р.

Л. 1. Брежнєв. «Мала 
земля». «Відродження». 
«Цілина». М„ Іїолітьи- 
дав, 1978 р.

XVIII З’їзд ВЛКСМ. Сте
нографічний звіт. Т. 1. ••
«Молода гвардія», 1078 Р-

Політвидав,

3dno.ro
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ПРИВІТНИЙ КНИЖКОВИЙ ДІМ
Про те, як пропагується 

суспільно-політична і ху
дожня література патріо
тичної тематики у селі По
дорожньому Світловодсько- 
го району, розповідає стар
ший бібліотекар обласної 
бібліотеки імені А. Гайдара 
О. С. Воробей.

Десять років завідує По- 
дорожнянською сільською 
бібліотекою Світловодсько- 
го району .Клавдія Григо
рівна Нестерова. Справж
ньою господаркою цього 
привітного книжкового до
му стала вона за цей час. 
її бібліотека — це школа 
майстерності для молодих 
колег з усього району. В ни
нішньому році, знаменному 
35-річчям великої Перемо
ги, особливе місце В ДІЯЛЬ
НОСТІ бібліотеки займає вій
ськово-патріотичне вихо
вання дітей і молоді.

Бібліотека включилась у 
Всесоюзний конкурс «Єсть 
стати в стрій!» на кращу 
організацію військово-пат
ріотичного виховання. З 
метою найповнішого роз

криття патріотичної та ін
тернаціональної тематики 
літератури для юних чита
чів оформлено книжкові 
виставки «Подвигом услав
лені», «Тобі допризовнику». 
Бесіди, огляди, які органі
зовує бібліотекар, допома
гають краще пропагувати 
ці книги.

Біля викладки художньо- 
документ альної літератури 
про подвиги піонерів-героїл 
у роки Великої Вітчизняної 
війни —• дбайливо оформ
лений альбом дитячих від-

гукіи про прочитане. З них 
видно, як уміло рекомендує 
літературу дітям К. Г. Нес- 
терова, як прагне, щоб хви
лювала вона юних, не за
лишала їх байдужими до 
подвигів батьків і дідів. 
Так, уроку мужності перс- 
дував цілий комплекс під
готовчих заходів: книжко
ва виставка «Сторінки 
безсмертної слави», колек
тивна бесіда для школярів 
«У всьому наслідуй героїв», 
цикл бібліографічних огля
дів. Духовним святом ДЛЯ 
молоді став і вечір книги 
на тему «Вічно живі ге
рої». В його програмі — 
виступи читачів про те. що 
сьогодні близьке і дороге 
їм в образах героїв книги 
Л. І. Брежнєва «Мала зем
ля», роману О. Фадєєва 
«Молода гвардія»: відкри
тий перегляд літератури 
«Герої навічно в строю» 
К. Г. ІІестерова виховує у 
своїх читачів любов до вій
ськово-патріотичної книги, 
до героїчного минулого на
шої Вітчизни.

Q СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ:

J L 1 Д0БРЕ ЧИ ПОГАНО?

> ХРОНІКА СПОРТИВНИХ

ЗМАГАНЬ.

НА ДОШЦІ ПОШАНИ 
СВІТЛОВОДСЬКОГО МІСЬ
КОГО КОМІТЕТУ ДТСААФ 
Є ПОРТРЕТ КЕРІВНИКА ПО
ЧАТКОВОЇ ВІЙСЬКОВОЇ 
ПІДГОТОВКИ СЕРЕДНЬОЇ 
ШКОЛИ № 5 ПЕТРА МИ
КОЛАЙОВИЧА МАХНА.

У ПЕРШІ ДНІ ВСЕСОЮЗ
НОГО МІСЯЧНИКА ОБО
РОННО-МАСОВОЇ РОБО
ТИ, ПРИСВЯЧЕНОГО 62-Й 
РІЧНИЦІ ЗБРОЙНИХ СИЛ 
СРСР, Я ПОБУВАВ У ДЕСЯ
ТИРІЧЦІ, ДЕ ТРУДИТЬСЯ 
ВЕТЕРАН ВІЙНИ.

Ф * ♦
V ЛИПНІ 1942-го ро- 

ку вісімнадцятирічний 
Петро Махно був курсан
том 1-го Омського військо
во-піхотного училища. У 
лютому 1943-го пішов на 
фронт.

Комсомолець став пер
шим номером кулеметної 
обслуги, брав участь у Кур
ській битві.

Тисячі ворожих куль но
сились у повітрі суцільни
ми роями. Та радянські 
воїни стояли не на життя, а 
на смерть, відбиваючи чис
ленні атаки гітлерівців, що 
намагалися взяти реванш 
за Сталінград.

У запеклому бою ви
йшла з ладу вся обслуга 
«максима». Петрові дове
лось одному виконувати 
обов'язки всіх номерів. Та 
і його не обминула ворожа 
куля. Стікаючи кров’ю, він 
косив ворсга, аж поки не 
підійшло підкріплення.

Залікувавши рани, 
ссмопець продовжує 
мити воізога в складі 
артполку, куди його 
значили командиром відді
лення розвідки.

Білорусія, Литва. Бої на 
території Німеччини. Пет
ро отримує бойові нагоро
ди — медалі «За відвагу», 
орден Слаеи третього 
пеня...

Після Перемоги він 
кчається у танковому 
нічному училищі. Відслу
живши 27 років у Збройних 
Силах Країни Рад, Петро 
Миколайович звільнився у 
запас. Нині він працює ке
рівником початкової вій
ськової підготовки серед
ньої школи № 5, його об
рали головою ради первин
ної організації ДТСААФ.

♦ ♦ ♦
V СВОЇЙ повсякденній 
* роботі він опирається 

на дтсаафівських активіс
тів. Серед них — учителі 
Л. В. /Аагрицька, А. М. Сер- 
гієнко, М. О. Дворцов.

А. М. Сергієнко, напри
клад, веде авіамодельний 
гурток, у якому навчається 
18 чоловік. Вони — волода
рі кубка міськкому 
ДТСААФ, зайняли друге 
місце на обласних змаган- 

________________________

ЙДЕ ВСЕСОЮЗНИЙ 
МІСЯЧНИК _ 
ОБОРОННО- 
МАСОВОЇ РОБОТИ

Своє благородне діло 
тут робить і наочна агіта
ція. У коридорах школи 
розміщуються стенди
«Юний патріот», «Герої Ра
дянського Союзу», «Куто-

ВЕТЕРАН
У СТРОЮ

ком- 
гро- 

64-го 
при-

сту

на- 
тех-

нях. Ентузіаст своєї спра
ви А. М. Сергієнко наго
роджений знаком ЦК 
ДТСААФ «За активну ро
боту». Та найвищою наго
родою для нього є те, що 
його вихованець Ігор Шку- 
лєпов, який навчався в 
гуртку 5 років, двічі на об
ласних змаганнях виборю
вав перше місце. Торік 
комсомолець вступив до 
військового училища.

Готуючи юнаків до служ
би в армії, дтсаафівська 
організація дбає про їх 
всебічний розвиток. Велика 
увага приділяється 
лецькому спорту, 
гуртки «Юний 
«Влучний стрілець», 
боті яких беруть 
учні 6—8 класів.

Для вихованців 
класів створено військово- 
технічні секції по підви
щенню майстерності. До 
їх послуг — стрілецький 
тир. Чотири рази на тиж
день допризовники вихо
дять на вогневий рубіж. 
Хороші успіхи мають Олег 
Пошкурлат, Юрій Ламтєв, 
Олександр Мохначов та Ін
ші розрядники. Всі допри
зовники склали нормативи 
зі стрільби на значок ГПО, 
15 юнаків виконали норма
тиви на «золотий» значок.

У школі запроваджено 
підготовку із спеціальності 
військового перекладача 
(англійська мова). Веде 
цей предмет М. О. Двор- 
цов.

Велику увагу П. М. Мах- 
но і його помічники приді-

■ ляють військово-патріотич-
■ йому вихованню школярів.
■ Тут знайшли постійну про

писку такі форми роботи, 
як тематичні вечори, при-

і свячені Збройним Силам 
і СРСР, зустрічі з ветерана-
■ ми війни, відмінниками бо- 
і йової і політичної підго- 
• товки, що прибувають до

дому у відпустку, практи
куються уроки мужності.

Чимало сумління, кміт
ливості виявляють школярі 
у проведенні військово- 
спортивних ігор «Зірниця», 
«Орля», змагань «Нумо, 
хлопці!», «Нумо, дівчата!».

стрі-
Діють 

стрілець»,
У ро- 
участь
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чок ДТСААФ». Обладнано 
кімнату бойової слави, де 
є стенди «Кіровоградщина 
в роки війни», «Міста-ге- 
рої», «Вони захищали Бать
ківщину» (про вчителів-вої- 
нів). Тут же — земля з 
міст-героїв, у яких побува
ли юні дтсаафівці.

З Ініціативи активістів 
обладнано наочними по
сібниками стрілецький тир, 
виготовлено Книгу пошани 
відмінників початкової вій
ськової підготовки і обо
ронно-масової роботи. Від
кривають її портрети Вале
рія Донченка, Галини Под
плети.

Ще задовго до місячни
ка було складено і за
тверджено план, у якому 
передбачено проведення 
лінійок у всіх класах. На 
них іде мова про завдання 
і мету місячника, присвя
ченого 62-й річниці Радян
ської Армії і Військоло- 
Морського Флоту, про за
повіти В. І. Леніна про за
хист соціалістичної Віт
чизни.

Б усіх класах проведено 
уроки мужності на теми 
«Будемо гідні слави бать
ків!», «Комсомольці 40-х 
років у боях-за нашу Віт
чизну», «Заповітам батьків 
вірнії». Перед учнями ви
ступали Герої Радянського 
Союзу М. 1. Євсєєв і А. К. 
Цимбал.

У ці дні шість юнаків ви
пускних класів виявили ба
жання вступити до військо
вих училищ. Серед них — 
Олександр Шевченко, Вік
тор Новиков.

П. М. Махно зумів при
щепити інтерес до військо
вої справи і своєму синові 
Вадимов!, який закінчив 
Вище військово-морське 
училище. І нині він гордо 
несе естафету, яку прий
няв у свого батька — ве
терана війни, що й нині в 
строю.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
і завідуючий позаштат

ним відділом військо- 
, во-патріотичного вихо-
, вання Світловодського

міськкому ДТСААФ.

- НАСТАВ ЧАС, КОЛИ 4 
НАШ КОЛЕКТИВ ФІЗКУЛЬ- < 
ТУРИ МОЖЕ БОРОТИСЯ ЗА і 
ПРИСВОЄННЯ ЙОМУ ЗВАН- І 
НЯ СПОРТИВНОГО КЛУБУ. і 

ЦІ СЛОВА ГОЛОВА РАДИ І 
КОЛЕКТИВУ ФІЗКУЛЬТУРИ І 
ДЕВ’ЯТИКЛАСНИЦЯ ОЛЕНА 
МОКРИНЬКА СКАЗАЛА НА ' 
ЗАСІДАННІ. ЩО ВІДБУЛО- і 
СЯ НА ПОЧАТКУ НАВЧАЛЬ
НОГО РОКУ.

Сказала небезпідставно. 1 
Старти з багатьох видів ’ 
спорту тут відзначаються 1 
неабиякою масовістю. За 

чотири рони свого існування 
колектив фізнультури Кіро
воградської середньої шко
ли № 19 добився високих 
показників. Тільки минуло
го року в міській спартакіа
ді школярів перше місце 
зайняли багатоЗорці ГПО, 
футболісти, плавці, тенісис
ти, гімнастки. Команда п’я
тикласників стала першою 
в місті та області на «Стар
тах надій».

Багато спортсменів шко
ли захищають честь міста 
на обласних і республікан
ських змаганнях. Це. зо
крема. .гімнастки Тетяна 
Горобченко. Оксана Граж
дан. Наталя Азима, Іра Гор- - 
дієнко, багатоборці ГПО 
Ольга Артеменко та Олег 
Лопатін. футболіст Олексій 
ІОдін. А баскетболістки Оль
га Бобно та Світлана Сиро
та у складі збірної міста 
виступали навіть на міжна
родних змаганнях у Болга
рії.

Отже, колектив фізкуль
тури боєздатний. Успіхи 
спортсменів —яскравий ре
зультат доброго фізичного 
розвитку дітей, наслідок ці
леспрямованої й напруже
ної роботи педагогів, чис
ленного активу, що працює 
під керівництвом ради ко
лективу ФІЗКУЛЬТУОИ.
₽.Ч А ЗМАГАННЯХ якого 
*' рангу не виступали б 

спортсмени, яких би знач
них успіхів не добилися, 
все а них починається з

• комплексу ГПО. Спортивно- 
масова робота в школі тіс-

I но пов’язана з ним. З ньо
го виходять, плануючи ма-

, сові заходи, ним керую
ться, складаючи розклад 
заняття секцій, прегоами 
багатьох змагань. Комп
лекс ГПО зміцнює колектив 
Фізкультури, є основою ма-

| совості.
І Підготовка до складання 

нормативів тут починає
ться з перших дній на- 

Ісчального року. Так було й 
нинішнього. З першого ве
ресня введений початковий 
ступінь комплексу ГПО «До 
стартів готові». За два тиж
ні вчителі Фізкультури, ак
тивісти ознайомили хлоп
чаків і дівчаток із корма- 

І тисами, організували тре
нування. До стартів старан
но готувалися всі судді і ін
структори. старшокласни
ки. І змагання вилилися е 
справжнє спортивне свято. 
Все було на високому рій
ні: і урочистий парад, і на
пуття ветерана — одного з 
перших на Ніоовоградщині

І
 значківців ГПО Ю. Змочин- 

сьного, і напружені поєдин-

І
ки.

Змагання пройшли орга 
нізовано. Тривали вони ли
ше одну годину. За цей час 
у трьох видах поограми 
стартували понад 200 дру
гокласників. 188 із них 
склали усі три нормативи 

І нового ступеня, майже 100 
І учасників — на золотий 
І значок.
І Система здачі нормативів 
І комплексу 
і практикою.

тренування.
дять у групах підготовки, 

Ішо Функціонують у поза- 
урочниГі час. Кожен винла- 
дач фізкультури веде ніль- 
на таких груп. Одночасно 
осеосння комплексу йде й 
на уроках.

Учні, ще склали нормати
ви, починають відвідувати 
спортивні секції.

І Велика увага приділлє- 
1 тьсл пропаганді комплексу 
\ГПО. До цієї роботи

ГПО вивірена 
Спочатку — 
Вони прохс- 

підготовни,

залу-

чаються ветерани, майстри 
спорту, чемпіони міста, 
школи. Нинішнього року, 
наприклад, вони прочитали 
ци)<л лекцій «Від значка 
ГПО — до олімпійської ме
далі».

Багатоступенева система 
підготовки й складання 
нормативів комплексу ГПО 
цілком виправдана. Це під
тверджує навіть поверхо
вий аналіз. У школі 1436 
учнів 4 — 10 класів. Тільки 
протягом минулого кален
дарного року 631 із них 
етап значківцем. Чимало 
юнаків і дівчат склали нор
мативи в попередні рони. 
Отже, нині кожних два уч
ні з трьох —значківці ГПО. 
Як наслідок — високі спор
тивні показники багатобор- 
ців на змаганнях. Команда 
школи з багатоборства 
ГПО. як уже говорили — 
чемпіон міста, шестиклас
ник Олег Лопатін — чемпіон 
міста і області в особисто
му заліку.

Здобутки колективу фіз
культури красномовні. До 
успіху спортсмени 
різними шляхами, 
безумовно, ті успіхи дуже 
щільно переплетені із запа
лом і енергією, педагогіч
ною майстерністю виклада
чів Т. Б. Тарань. С. С. Граж- 
лана, Ю. І. Семченка О. М. 
Дегтярьова, В. П. Бороб- 
йова.

НАЄТЕ, хто заснував у 
’-З’ Росії перше гімнастич
не тлеариство? Учні школи 
№ 19 на це питання відпо
відають правильно — пись
менники А. П. Чехоп _ та 
В. О. Гіляровський. Біль
шість хлопців і дівчат ді
зналася про це із яскраво
го і привабливого стенду 
«Спорт у житті визначних 
людей». Тут є матеріали 
про роль Фізкультури V 
житті О. С. Пушкіна. Л. М 
Толстого, О. В. Суворова. 
Окремий стенд присвяче
ний Б. І. Леніну.

— Біля цих стендів, — 
каже вчитель О. М. Дегтп- 
рьов, — учні замислюються 
над тим, що фізична куль
тура — то не тільки засіб 
загартування організму, з 
й гігієна розумової праці. 
А ось зі стенпу «йшли 
спортсмени в бій» учні ді
зналися про ЖИТТЯ віпомих 
атлетів Корольоса. Дслгу- 
шина, Капчинськсго та ін
ших. на честь яких нині 
розігруються спортивні ме- 
—«ріали.
Ю» АРТО наголосити ось на 
В® чому. Школа спеціалі
зується з настільного тені
су. баскетболу. Але викла
дачі >Лї вимагають від гім
настів перекваліфікуватися 
у тенісистів, а волейболіс
тів — у баскетболістів. 
Культивуються псі сиди 
спорту, займатися якими 
діти виявляють бажання. І 
в цьому педагогам допома
гають активісти. Ось. на- 

, приклад. восьмикласник 
Сергій Сікач проявив інте
рес до організаційної робо- 

: ти. превін шаховий турнір 
і у класі. Тепер Сергій став 

інструктором, коло його 
■ обов’язків розширилося

Йому доручили організува
ти! змагання із шахів серед 
учнів восьмих класів. Всьо
го підготовлено юних Ін
структорів — 221. юних
суддів — 169. Вони працю
ють під керівництвом педа
гогів.

А спеціалізацію тут впро
ваджують так, щоб. скажі
мо. починаючи з третього, 
клас мав одну, а то й дві 
баскетбольні команди, щоб 
діти мали можливість під
тримувати високу спортив
ну форму протягом року.

Такий комплексний під
хід до розвитку фізнульту
ри дозволяє, зрештою, ви
ставити сильні команди на 
міську спартакіаду з усіх 
видів спорту.

Ю. ЛІВАШНИКОВ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

ЗПЗИКП) КЛ'УА Г7Т?,

Додому-
із «золотом» .
У Києві відбувся всесо- И 

юзний юнацький турнір | 
пам’яті заслуженого тре- | 
пера СРСР І. Г. Маслен- і 
викова. На столичних 
димах своє вміння 
монстрували близько 
атлетів країни. Серед 
були й кіровоградці. 
пітно провів поєдинки 
наш земляк дев’ятиклас
ник СШ № 13 обласного 
центру Андрій Андрісн- 
ко. Серед тих, хто міряв
ся силами у напівважкій 
ваговій категорії, він став 
переможцем.

В. ТВЕРДОСТУП, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

йшли 
Але.

льотйо- 
училища.

мет и
факультету

Вимір стендовиків
Через тиждень у Сева

стополі збірна Кірово- 
градщипи візьме участку 
змаганнях на кубок УРСР 
зі стендової стрільби. Ос
танньою пробою сил 
команди були виступи на 
першості області з цього 
виду спорту. У стріль#} 
на траншейному сгеїіді 
перемогла майстер спор
ту Маргарита Заєць (83 
очка), а на круглому не 
мав собі рівних майстер 
спорту Валерій Вільний 
(95 очок із 100).

В. ТАТАРЧУК.

Впевнено 
студентка 
фізпиховгння Кіровоград
ського педінституту імені 
О. С. Пушкіна Раїса ІГНА- 
ТОБА. Бона вже виконала 
норматив майстра спорту, 
успішно виступає на рес
публіканських та всесо
юзних змаганнях з ху
дожньої гімнастики.
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

ШАХИ, у шаховому 
Більйоні Кіровоградсько
го парку культури й від
починку імені В. І. Леніна 
чотири дні тривали а'ма- 
гання за програмою Об
ласної спартакіадн-80 то
вариства «Спаптак» серед 
колективів фізкультури 
середніх навчальних за
кладів. У командному ка
ліку перемогли учні Кіро
воградського музичного 
училища, па другому міс
ці — шахісти льотйо- 
штурманського 
на третьому — представ
ники вищого --------------____ ___ льотного 
училища цивільної авіа
ції.

БАСКЕТБОЛ. Першість 
обласної ради ДСТ «Тру
дові резерви» серед ко
лективів технічних ца- 
вчальних закладів, при
свячена 62-й річниці Ра
дянської Армії і Військо
во-Морського Флоту, про
ходила у спортивному за
лі Кіровоградського ТУ 
№ 1 Найвищі сходинки 
п’єдесталу пошани діста
лися: в юнаків — госпо- _ 
дарям майданчика. V Дів- К 
чат —’ ученицям ТУ № 4 Я 
обласного центру. £
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