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один з найкраших у райо
ні по надоях молока. Се
ред молодих доярок най
першою треба назвати 
групкомсорга молочното
варної ферми № 1 Любов 
Пічкур. Дбайливо доглядає 
вона своїх вісі/лнадцять 
корівок, вчасно годує, зав
жди вони в неї охайні. І 
корови віддячують своїй 
господині жирним моло
ком. Сьогодні від кожної 
молодий комуніст надоює 
в середньому по десять 
кілограмів молока. А з 
початку року Любов Піч
кур отримала вже близько 
трьох з половиною тисяч 
кілограмів від кожної 
удійної.

К>. ЛУЧИНСЬМИЙ.
Вільшанський район.

КОР.: Миколо ПантепЬ 
йоБичу, ні для кого не сек
рет, що проблема переве
зення пасажирів у місті Кі
ровограді стоїть гостро. 
Як нині справи з її вирі
шенням!

М. К.: За останній рік у 
цьому непрямі зроблено 
багато. Особливу увагу ми 
звернули на «пікові» пере
возки, тобто,- на той час, 
коли люди їдуть на роботу 
чи з: роботи. Звернемося 
до цифр. Раніше за 15 хви
лин (із'7.45 по 8.09 ранку) 
маршрутні автобуси мали 
перевозити 40 тисяч чоло
вік. Таке навантаження бу
ло їіл не під силу, внаслі
док чого багато людей 
спізнювалось на роботу, 
автобуси були переванта

жені, частіше ламалися 
(значить, зменшувалась 
кількість їх на маршруті), 
а це Ще більше ускладню
вало становище.

Ми спільно з міськви
конкомом та керівниками 
підприємств прозели дос
лідження: коли, куди,
звідки, яким транспортом і 
скільки їде пасажирів. 
Результати показали, що 
основне навантаження 
припадає на якихось пів
години (із 7.30 до 8.00), 
решту ж часу з шостої по 
десяту годину автобуси 
їздили напівпорожні. От
же, виникло питання: як 
вирівняти криву перево
зок? І вихід було знайде
но. Згідно з постаноаою 
міськвиконкому № 18 від 
5 травня 1981 року 72 ор
ганізації змінили час по
чатку роботи. Внаслідок 
цього 94-тисячний потік 
пасажирів розподілився 
рівномірно.

КОР.: Що, на вашу дум
ку, необхідно зробити 
для того, щоб значно по
ліпшити обслуговування 
пасажирів!

М. К.: Перш за все 
вдосконалити маршрути. 
Наведу такий приклад. На 
31-му маршруті з 6 до в
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години ранку завантажен
ня автобусів у напрямі 
села Завадівки, а на пара
лельному 23-му навпаки — 
в бік центру міста. Було б 
непогано закільцювати ці 
два маршрути. Але для 
цього необхідно побуду- 
Еати місток через річку 
Сугоклею, це вимагає ча
су, коштів, а на даний час 
сковує роботу транспорту.

Слово за Вами,
директо ОБЛИЧЧЯМ

ДО ПРОБЛЕМИ ч

Кілька місяців тому наша газета надрукувала мате- 
і ріал «Автобус за призначенням», у якому йшлося про 
• те, що часто у години пік на зупинках скупчується 
І дуже багато людей, а в цей мас мимо проїжджають 
і зовсім порожні автобуси із табличками «На ззмов- 
§ пення». Наш кореспондент зустрівся з начальником 
І пасажирської служби, заступником начальника об- 
і ласного управління автотранспорту Миколою Іанте- 
Ц лійоБичем Котенком і мав з ним розмову.

КОР.: Миколо Гіантєпі- 
йоейчу, чи не здається 
вам, що ми Інколи підмі
нюємо поняття диспетчер 
поняттям обліковець! Ад
же диспетчер — це хатя- 
їн маршруту, він повинен 
корегувати рух автобусів, 
а не відмічати кількість 
рейсів.

М. К.: Справді. Раніше 
саме так і було. ?

Гелер же відкрито цент
ральну диспетчерську 
станцію. Управління рухом 
автобусів у місті ведеться 
з одного приміщення. В 
обох кінцях маршруту 
змонтовано спеціальні 
рамки. Водій під’їжджає 
під рамку, вмикає перего
ворний пристрій і допові
дає диспетчерові, що при
був на такий-то пункт. 
Кожна рамка закодована. 
Водій не може доповісти 
з одного пункту, ніби при
був в інший. Думаємо

встановити такі рамси : 
посередині маршруту. Це 
дасть можливість контро
лювати рух автобуса на 
всьому проміжку. На да
ний час ЦДС обслуговує 
І, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 17, 18 і
31 маршрути.

КОР.: Скажіть, будь лас
ка, а як ви ставитесь до 
нашої публікації «Автобус 
за призначенням»!

М. К.: Матеріал потріб
ний. Повинен сказати, що 
ми вже маємо деякі успіхи 
у справі використання 
службових автобусів для 
перевезення пасажиоів у 
попутному напряму. Авто
буси закріплено за пеанм- 
ми маршрутами, водіям 
доведено план. Щомісяч
ний прибуток становить 
900—1100 карбованців. Ду
маю, що це не межа. Але 
вся біда в тому, що в на
шому підпорядкуванні 
знаходиться 48 автобусів, 
які ми здаємо в оренду.' 
Але е ще близько чоти
рьохсот службових авто
бусів, які належать підпри
ємствам. Влітку ми отри
мали листа з Ради Мініст
рів УРСР за номером 
Ю402/44 від18 свопня 
Цього року. Нашому уп
равлінню спільно з деяки- 
ми іншими установами 

пропонувалося провести 
перевірну ВИКОРИСТАННЯ 
автобусного парку підпри
ємств і подати свої пропо
зиції щодо шляхів поліп
шення роботи. Управління 
автомобільного транспор
ту разом з державтоін- 
спекцією та міським фі
нансовим відділом про
вели такі перевірки і ді
йшли висновку, ЩО вико

ристання автотранспорту 
підприємств практично не 
контролюється. Візьмемо 
для прикладу автобазу 
№ 11. Із 19 автобусів під
возили пасажирів у пр- 
путному напрямку лише 2, 
та й то гроші за проізд 
водії клали у власну ки
шеню.

Ми бачимо дна шляхи 
вирішення проблеми:

Забрати в своє розпо
рядження автобуси, які 
належать підприємствам. 
Але для цього потрібно 
мати матеріальну базу. У 
нас же є один автобусний 
парк, який розрахований 
на 200 машин. Щоб якось 
розмістити наші 358 авто
бусів, ми відкрили у місті 
кілька стоянок відстою. 
Отже, такий варіант не 
підходить. Залишається 
таке: хай директори ^п,4* 
приємств і організацій за
пропонують свої послуги. 
Ми готові допомогти, чим 
зможемо. У такий спо^і 
вирішилося б дві пробле
ми; 1) розвантажився 6 
міський транспорт, . 
значно зросла б ефектив
ність використання авто
бусного парку підпри
ємств. '

Розмову ВІВ 
в. АФАНДСІСНКО.

Робітнича честь. Честь 
* хліборобська. У чому 

вона? Для людини, котра 
тільки вступає в життя, 
це не риторичне запитан
ня. Мало лише говорити 
про це. Треба дати люди
ні можливість відчути 
гордість за свою справу. 
Адже від цього зале
жить світогляд, життєва 
позиція.

У районі стоїть на об
ліку 5206 членів 
ВЛКСМ. 2264 з них — 
учні. Тобто ті, хто завт
ра стане до трудових 
лав. Учитися їм у пере
довиків виробництва, лю
дей ініціативних. завзя
тих.

Міцна дружба єднає 
комсомольські організа
ції багатьох господарств 
та підприємств району і 
пйтояярів. І треба’сказа
ти, що користь від того 
обопільна, вплив — вза
ємний. Адже чи зможе 
виробничник, який лише 
вчора з гордістю розпо
відав своєму молодшому 
товаришу ппо свою про
фесію і роботу, другого 
дня працювати абияк? 
Напевно, ні.

Тут ми торкнулися ще 
однієї важливої теми — 
відповідальності моло
дих працівників за дору
чену справу, прагнення 
їх до вдосконалення май
стерності. якій немає 
меж. Те, що вчора зда
валося надзвичайно 
складним і недоступним, 
сьогодні стає ппойдгаим 
етапом...

Так. вчитися є в кого. 
Високих рубежів у праці 
посягли молода доярка 
МаосЬа Савченко і трак
торист Микола Гуца.т з 
колгоспу - Мир», елек
трослюсар Анатолій За- 
горуйко з Гайвоновсяко
го * теило^ог.ного депо, 
шоспрр раїі^іл ьгосптехні- 
ки Микола Гмйчап та ба-л 
гато інших. Вторували 
дорогу до комсомольсь
ких організацій ветера
ни. активісти районної 
ради ветеранів комсотло- 
лу. В П. Волконський, 
І. Г. Ліщук. М. 3. Коп
няк та багато інших, щед
ро передають молодим 
свій багатий виробничий 
досвід.

Вчитися є де. В Гайво
рон! діє міжшкільний 
навчально - виробничий 
комбінат, де юнаки й дів
чата району одержують 
навики самостійної ро
боти. У районній газеті 
«Вогні комунізму» пуб
лікувалася сторінка тру
дового виховання «Тру
довий старт», котра ста
ла колективним організа
тором навчального про
цесу. Веде її кандидат 
педагогічних наук А. В. 
Речник.

Кузнею молодих тру
дових кадрів стали гон- 
сомольська організація 
Завзплівсьпого граф’г- 
комбічату. де секретарем 
комітету ЛКСМУ Натал
ка Сич. комсомольсько- 
молодіжний колектив 
імені XXV з'їзду КПРС 
з е.-іектроапасатної діль

ниці тепловозоремонтно- 
го заводу, тракторна 
бригада колгоспу «Мио».

Вміє молодь району 
працювати, вміє й відпо
чивати. Поряд з цінними 
виробничими ініціатива
ми в первинних комсо
мольських організаціях 
народжується чимало по
чинань по організації 
дозвілля, проведенню 
спортивних заходів то
що. Так, недавно колек
тивові механічного цеху 
гепловозоремонтного за
воду. де більшість робіт
ників — комсомольці, 
було доручено відпові
дальну справу — освоєн
ня випуску шестерень 
еластичної передачі теп
ловозів. 1 вони успішно 
справляються з ним зав
данням.

У заводській спартакі
аді хлопці з механічного 
цього року вибороли пер
ше місце. Спорт бага
тьом став добрим поміч
ником у роботі.

Говорячи про ДОЗВІЛ
ЛЯ. слід згадати про 
клуб комсомольської піс
ні, організований трохи 
більше року тому з ініці
ативи комсомольців ра
йонного відділу культу
ри. Великою популяркіс- 
тю в районі користується 
вокально -інструмечтаііь- 
шгй ансамбль «Темп» 
Гайвороиського сільсь
кого професійно-техніч
ного училища № 5. Не
давно він став лауреатом 
попитого обласного огля- 
ду ВТА проФесНшо-тех- 
НІ”ЧИХ училищ

Серед найважливіших 
справ гайворонської ком
сомол її — збирання ма- 
теоіалів з історії комсо
мольської органі >ації ра
йону. яке здійснюємо 
спільно з радою ветера
нів комсомолу. Вже зіб
рано чимало документів, 
спогадів комсомольців 
20-х років котрі Е-юряд- І 
ковані у-18 художньо 
оформлепих книг

На минулій районній 
комсомольській конфе
ренції було висловлено 
чимало критичних заува- І 
жень^шодо організацій
ної роботи райкому котл- і 
сомолу. Ми старалися їх | 
врахувати г своїй ро
боті. Є здобутки але й 
є упущення. Наприклад, 
кількість КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНИХ колективів 
у кас зросла за час що 
минув віл поп^Резньої 
конференції з 27 до 31. 
ал'1 вони поки тцо в своїй 
роботі но втткопттстову- 
ЮТЬ усіх резервів

Вихід бачимо в широ
кій пропаганд! досвіду 
кращих, вдосконаленні 
організації праці, поси
ленні виховної роботи. 
Готуючись до наступних 
комсомольських з’їздів, 
юнаки та дівчата нашого 
району добиваються но
вих успіхів У тргд! й 
навчанні Як ! належить 
комсомольцям.

В. ДЕМЧЕНКО, 
перший секретар Гай- 
«орснського райкому 
ЛКСМ України,



______ 2 сшор. ,,Молодяй кошгу^лр*6 З грудия 1981 року

«...Підвищувати роль і авторитет членів ВЛКСМ у 
житті трудових і навчальних колективів, у розв’язан
ні повсякденних завдань, виявляти більше ініціативи, 
діяти сміливіше, боротися з формалізмом... Добива
тися, щоб життя кожної комсомольської організації 
було насичене конкретними цікавими справами, від
значалося високою активністю, вимогливістю і прин
циповістю».

(З документів і матеріалів X Пленуму Ці' 
ЛКСМ України).

НАВЧАННІ І ПРА І-НШіТИ

Сьогодні на обласній 
повірці Гайворонська 
районна комсомольська! 
організація

Й ТВОРИТИ

«Попереду в змаганні 
молодих тваринників іде 
комсомольсько - молодіж
ний колектив імені 60- 
річчя ВЛКСМ молочното
варної ферми колгоспу 
«Мир», де групкомсор- 
гом Марфа Савченко. Са
ма аона, до речі, одержз-

з
і

і

Мені випала честь бути 
першою, чому саме випала 
честь? Та хоча б тому, що 
в нашому колективі багато 
мелодик і завзятих дівчат, 
які, я вважаю, ні в чому 
мені не поступаються.

У нашому колективі гар
но працювати. Я прийшла 
сюди 14 років тому, не ма
ючи ні досвіду, ні знань. 
1а й не я одна такою була. 
Ми разом вчилися. "ра
зом ішли до майстернос
ті. Взяти хоча б мою по
другу Наталку Рогожину, 
иа початку року вона мене 
випереджала у змаганні, 
та и зараз не набагато від
стає. Поки що у нашому 
районі ще ніхто не надою
вав по а тисяч кілограмів 
мо.іока від корови, а ми з 
Наталкою вирішили надої
ти. Ні, це не мрія, а реа.н- 
нн.і розрахунок. В його 
основі — чітка організація 
зиробництва, міцна кормо
ва база, високий рівень 
племінної роботи тощо.

і вимогливість кожного 
молодого тваринника до 
самого себе.

і колективний ентузіазм.

■ к

«Назріла необхідність 
, створити на нашому під

відділі вузловий комітет 
комсомолу, котрий коор- 
динуваз ои роботу всіх 
комсомольських організа-

НА ПОРЯДКУ 
ДЕННОМУ

Павло Гришук — секре
тар вузлового комітету 
комсомолу Гайвороне.»кого 
підвідділу залізниці з пер
ших днів його створення. 
До цього працював елек
трослюсарем у комсомоль
сько-молодіжному колекти- 
ВГімені XXV з’їзду КПРС 
на слектроапаратній діль
ниці тепловозоремонтного 
заводу. Хлопці у цьому ко- 
лектнві бойові, ініціативні.

НОР.: Павле, з якими 
труднощами зіткнузея вуз
ловий комітет у перші дні 
своєї роботи?

П. ГРИ ЩУК: Найперше 
— -з організаційними. На 
підвідділі існувало 10 ком
сомольських організацій 
Складність об'єднання по
лягала в їх роззосередже- 
пості та специфічному ха
рактері роботи. Не було й 
порядку в діловодстві. Чи
мало КОМСОМОЛЬЦІВ Не СТО
ЯЛО па обліку, а більшість 
ТИХ. що стояли. ніякої 
участі в комсомольських 
справах не брали.

КОР.: І як же побудував 
свою роботу комітет?

П. ГРИЩУК: Ми взяли 
чіткий курс на посилення 
внутріспілкової роботи. Ви 
ХОДИЛИ .3 ТОГО, ІЦО конкрет
ні ЖИВІ КОМСОМОЛЬСЬКІ 
справи під силу лише міц
ній, згуртованій організа
ції, де кожен старанно ви
конує своє доручення.

Нині у нас всі комсо
мольці стоять на обліку.

Тваринництво — 
ударний фронт

ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОН

ла за рік по 3933 кілогра
ми молока на корову».

(З доповіді на мину
лій, XXII районній ком
сомольській конферен
ції першого секретаря 
райкому ЛКСМУ Олек
сандра Лересунька).

Паш колектив впорався 
з річним завданням по ви
робництву молока ще до 
7 жовтня, а до 25 листопа
да виконав план продажу 
його державі. Це наша 
конкретна відповідь на рі
шення XXVI з’їзду КПі’О 
та XXVI з’їзду Компартії 
України.

А мріяти ми теж люби
мо. І мрії наші про завт
рашній день нашого села, 
про те, якими виростуть 
наші діти...

М. САВЧЕНКО, 
групкомсорг комсо
мольсько- молодіжно
го колективу молочно
товарної ферми кол
госпу «Мир».
Коли верстався номер. 

З Гайворонського райкому, 
комсомолу надійшла радіс
на .звістка: на ЗО листопа
да Мьрфа Савченко від 
кожної корови надоїла по 
5004 кілограми молока. 
Колектив «Молодого кому
нара» приєднується до 
привітань на адресу тру
дівниці.

Орієнтир—дія

цій залізниці».
(З доповіді на мину

лій районній комсо
мольській конференції 
першого секретаря 
райкому ЛКСМУ).

Створено ще дві первинні 
комсомольські організації. 
Спілчани залізничної стан
ції Гайворон створили у 
себе комсомольсько-моло
діжний колектив. А недав
но відбулася розмова з 
хлопцями та дівчатами з 
дистанції сигналізації і 
зв'язку. Комсомольці хо
чуть організувати в себе 
колектив 1 КОЛІСОМОЛЬС’ЩО- 
мелодіжну зміну. Вже ве
деться підготовча робота 
в цьому напрямі.

Звичайно, все це лише 
перші кроки. Ще будуть 
труднощі. І МИ до них готу'- 
ємося. Вчимося. Між ін
шим, якщо торік в органі
зації було лише чотири 
школи комсомольського 
політнавчання, то інші 
шість.

КОР.: У ваших планах на 
майбутнє...

П. ГРИЩУК: ...Да льшо 
згуртування комсомольців 
навколо активного ядра, 
основу якого складають 
молоді комуністи, передо
вики виробництва. Такі як 
електрослюсар локомотив
ного деію Анатолій Заго- 
рунно, як Василь Вичек, 
Анатолій Пойда та інші.

» планах на майбутнє— 
активізація соціалістичного 
змагання політнавілиня, 
спортивно-масової та 
культосвітньої роботи. Ці
кавих і корисних справ 
вистачить на всіх.

ТВОРЧІСТЬ
У слів «творити» і «ство

рювати» один корінь. Так 
само з одного кореня — 
труд хлібороба, робітника і 
поета. Мабуть, тому кращі 
виробничники або, як ще

Увага: підліток!
«Аналіз свідчить, що 

рівень правопорушень 
серед молоді, особливо 
серед Підлітків, знижу
ється повільно. На облі

ПІДХІД - КОМПЛЕКСНИЙ
Що штовхає підлітка па 

правопорушення? З аналі
зу причин, впливу оточен
ня, психологічних особли
востей і нахилів самого по
рушника починаємо ми 
розгляд кожної справи. А 

„ потім — пошук певних за
кономірностей.

Результати виявляються 
інколи досить цікавими. 
Так. встановлено, іцо 
школярі найчастіше стають 
правопорушниками під час 
канікул. І, як правило, 
гам, де ніхто не потурбу • 
вався про організацію їх
нього дозвілля.

За кожною школою ра
йону закріпили відпові
дального працівника. Ком
сомольці райвідділу внут
рішніх справ здійснюють 
індивідуальне шефство над 

’ підлітками,
При інспекції в справах 

кажуть, творці матеріаль
них благ Микола Гуцал та 
Надія Нудьга відчувають се
бе в душі трохи поетами. 
Адже творчість стала їх
нім постійним супутником 
у роботі.

На знімках: секре
тар комсомольської органі
зації Сальківського цукро
заводу сатураторннцл На
дія НУДЬГА; Василь ЦИМ- 

ку в інспекції у справах 
неповнолітніх стоїть 25 
підлітків. За 9 місяців 
цього року вчинено З 
злочини І 11 правопору-

неповнолітніх нині працює 
рада громадськості, до 
якої входить 19 чоловік — 
вчителі, члени батьківсь
ких комітетів шкіл, комсо
мольські активісти, праців
ники культустаиов, пред
ставники підприємств, пен
сіонери. Рада надає допо
могу підліткам у праце
влаштуванні, займається 
пропагандою нетагогічних 
і правових знань серед на
селення тощо.У цьому ро
ці почали практикувати 
виїзні засідання ради гро
мадськості. Цс дозволило 
залучити до справи широкі 
кола громадськості.

Операції «Турбота» та 
«Підліток», проводяться 
тільки спільно з комсо
мольськими організаціями 
підприємств міста та ра
йону. Успішно діють 5 
оперативних комсомольсь-

БАЛ, учень СПТУ Мг 5, 
стипендіат Ленінського
комсомолу (вгорі) зі своїм 
товаришем оідмінником 
навчання Іваном БІЛИКОМ 
під час практичних занять; 
групкомсорг КМК трантор- 
мої бригади колгоспу 
«Мир» тракторист Микола 
ГУЦАЛ.

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

шень з участю 20 непов
нолітніх».

(З доповіді на мину
лій районній конферен
ції першого секретаря 
райкому ЛКСМУ).

ки.х загонів. Добре заре
комендував себе оперзагін 
селища Салькового (діль
ничий інспектор В". М. 
Кот). Оперативники «взя
ли в роботу» схильних до 
бешкетів. Правопорушень 
серед неповнолітніх цього 
року в Сальковому не бу
ло зовсім.

Втім, самі підлітки не 
лишаються осторонь важ
ливої справи. В школах ді
ють загони юних дружин
ників. Один з найактивні
ших — у восьмирічці села 
Чсмсрполя.

Хлопці повели активну 
боротьбу з порушеннями 
дисципліни, оголосили бій 
запізненням на заняття, 
прогулам, курінню тощо.

Пожвавилася робота 
шкільних батьківських ко
мітетів. Заслуговує на ува
гу досвід роботи батьків

Товариш пісня
♦В багатьох комсомоль

ських організаціях нашо
го району естетйДче ви
ховання замикається на 
вечорах танцювальної ес
традної музики...».

(З виступі' «а мину 
лій конференції секре
таря комсомольської 
організації районного 
відділу культури Ната
лії Самусе.чко).

СЬОГОДНІ 
І ЗАВЖДИ

Ініціативна група у скла
ді Наталії Самусенко. ви
кладачів музичної школи 
Лариси Пересунько. Рости
слава Сигидюка, Вадима 
Зеленюка і члена партбюро 
районного відділу культу
ри Володимира 'іимановсі*- 
кого взялася за справу од
разу після конференції. .

Обдумали все. Оголосили 
конкурс на кращу назву 
ДЛЯ КЛубу. НЄЮ ВИЯВИЛИСЯ 
«Крокуй з нами поруч, ліс
не!». Провели велику орга
нізаційну роботу.І ось пер
ше засідання клубу комсо
мольської пісні.

Співала Іра Фот — ми її 
називаємо «наш солозей- 
ко». Вона вчиться у вось
мому класі міської серед
ньої школи № 5. Людмила 
Музика, працівниця район
ного Будинку культури, 
читала вірші про резол«»- 
цію, про комсомол. Дев’я
тикласник Михайло Бвдо- 
кимов. робітник Олександр 
Спроє.ккін... Таких ентузі
астів у клубі багато.

Клуб «Крокуй з нами по
руч. пісне!» — не просто 
оригінальний. Він сильний 
тією силою, яка підіймала 
комсомольців минулих по
колінь в атаку на фронта:;, 
яка виручала їх у важкі 
хвилини боротьби за нове, 
соціалістичне в побуті і у 
виробництві. Пісні клубу 
— це пісні-, пронесені в 
комсомольських серцях 
крізь довгі роки. І наше 
покоління прийняло їх, як 
естафету.

Л. ПАНЧЕНКО.
м. Гайворон.

ського комітету Зава.т.тіз- 
ської середньої школи. Тут 
взято на облік шість «не
благополучиях» сімей. У 
них ведеться індивідуаль
на робота. Батьківські пат
рулі стежать за поведін
кою школярів на вулиці, в 
громадських місцях.

За десять місяців ниніш
нього року було проведе
но близько 100 бесід із 
школярами, учнями СПТУ- 
5, технікуму. В школах 
відбулися вечори запитань 
і відповідей «Підлітку , 
знай і виконуй закони!», 
диспути «Людина і закон», 
«Мораль і право». «Пра
вильно живеш?», «Бережи 
честь змолоду». У цьому 
році впроваджено шкільні 
лразозі олімпіади. В ра
йоні продовжують працю
вати клуб правових знань 
ч.Щнт і меч» і кіиолекторій 
«Підліток».

•— Комплексний підхід, 
опора на громадськість — 
саме в цьому вбачаємо ми 
основу успіху иа шляху 
до повного викорінення 
злочинності з нашого жит
тя. — каже секретар ком
сомольської організації 
райвідділу внутрішніх
справ б. Пересунько. — 
Кількість правопорушень 
серед неповнолітніх зведе
но до мінімуму. Але цс — 
тільки перший крок.

Н. ГРАБОВЕЦЬКА.
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КОРИСТЬ - КОНКРЕТНА

приезя- 
ЛКСМ

зелене»,

У виставочному залі обл- 
профради відкрито обласну 
тематичну виставку робіт 
молодих новаторів. Девіз 
експозиції — «Ручний труд
— на плечі машин». Вис
тавка організована обкомом 
комсомолу, обласними ра
дами ВТВР та НТТ і 
чена XXIV з’їздові 
України.

«Молоде, та не
— так, можна перефразува
ти стосовно справ молодих 
раціоналізаторів та винахід
ників Кіровоградщини відо
му приказку. Про це ду
маєш, коли знайомишся з 
•їхніми роботами.

В експозиції представлено 
Їонад 60 робіт ста авторіз. 

ут можна побачити найріз
номанітніші пристрої та ме
ханізми — від простих лі
чильників до найскладніших 
пристосувань, втілення яких 
у виробництво дає вагому 
економію. Приємно відзна
чити, що більшість авторів 
це обмежилися лише кон
струюванням 
допомагають 
ручні роботи, 
нували конструкції, втілення 
Яких у практику дає можли
вість зменшити витрату ма
теріалів, ПІДВИЩИТИ ЯКІСТо 
виробів ТОЩО.

— Цікава у цьому відно
шенні робота молодих чер- 
вонозорівців Олени Жиха- 
рєвої та Любові Коркач,— 
говорить голоза облради 
ВТВР В. М. Малишев. — Ви
користання запропоновано
го ними перемішувана дла 
приготування розчину полі- 
акриламіду дозволяє значно 
поліпшити якість цього пре
парату. Значну економію 
часу дає використання при
строю для виготовлення 
манжетів діаметром від 50 
до 350 міліметрів. Автор’ — 
інженер заводу 
зірка» Людмила 
ренко. Ці роботи, 
думку, заслуговують висо
кої оцінки, і, можливо, бу-

приладів, які 
механізувати 
а й запропо-

«Червона 
Понома- 
на мою

,^™УАЗНІЙ ІДЕОЛОГІЇ — БІЙ!

і Брехня

і на коротких

і хвилях
її ІЛ—

властивими їм раніше 
справами.

«Мистецтвознавці» з 
ЦРУ вперто шукають у со
ціалістичних країнах «не
офіційне мистецтво» і «не
визнаних геніїв». Ученим, 
письменникам, артистам, 
художникам і музикантам, 
особлизо початківцям, на
магаються втлумачити, що 
соціалізм нібито заважає

На цій війні затишшя не 
буває. її веде проти нас 
буржуазна пропаганда. 
Нариси з ідеологічного 
фронту, де не припиняєть
ся таємна і явне посягання 
антикомуністів і антира- 
дянщиків усіх мастей на 
уми, ввійшли до книги 
журналіста -міжнародника 
Володимира Большакова“).

Щоб збити чесних лю-

дуть представлені на рес
публіканську виставку. Ре
зультативно працюють мо
лоді винахідники та раціо
налізатори Олександрії, 
скажімо, Олександр Іщенко 
з розрізу «Морозізський» 
та Надія Самохвалова з 
вуглерозрізу «Бандурівсо- 
кий».

Раціоналізатори облсіль- 
госптехніки А. В. Хижняк та 
В. 3. Хижняк запропонували 
спеціальний пристрій для 
контролю за якістю оброб
ки внутрішніх діаметріз на 
металообробних верстатах. 
Ця робота викликає великий 
інтерес у сільських механі
заторів. До речі, впровад
ження 25 винаходів та 1010 
рацпропозицій молодих но
ваторів системи облсіль- 
госптехніки дало економіч-

ний ефект 850 тисяч карбо
ванців. |

Цікаві діючі моделі пред
ставили на виставці юні ви-; 
нахідники Світловодського’ 
ПТУ № 5, Кіровоградського: 
ТУ № 4 і обласної станції 
юних техніків.

На виставці працює кон-' 
сультаційний пункт, де мож-і 
на одержати поради щодо; 
застосування тих 
механізмів.

Кращі роботи 
новаторів 
довані на 
виставку.

На з н і 
ціоналізатори 
вона зірка» ............... „
та Л. КОРКАЧ; інженер обл- 
ради ЗТВР О. КОБЕЦЬ (край-; 
ній зліва) знайомить відвіду
вачів з експонатами,

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ. І

чи інших

молодих 
будуть рекомен- ■ 

республіканську«

м к а х: молоді ра- 
заводу «Чер-1 

О. ЖИХАРЄВД

З сшор.——
ЗАРУБІЖНИЙ

КАЛЕЙДОСКОП

«Це остання книга, яка 
побачить світ за мого жит
тя», — так сказав фран
цузький письменник Жорж 
Сіменон про свої мемуари, 
що тільки-но вийшли в па
ризькому видавництві
«Прес де ла Сіте». Твори 
Сіменона розійшлися по 
світу 55 мовами тиражем 
500 мільйонів примірників, 
їх сюжети стали основою 
для 52 художніх і 309 теле
візійних фільмів. Особливу 
популярність принесли 
авторові історії про комі
сара Мегре.

«Про мене написано по
над 50 монографій, захи
щено не менше 50 дисерта
цій в СРСР, Японії, США, 
Франції та інших нраїнах, 
— сказав 73 річний пись
менник журналістам. — Я 
вирішив, що маю право 
сам розповісти про себе, 
перш ніж піти з життя».

Спогади, за визнанням 
Сіменона, стали його най
головнішою і ” ‘
книгою. Якщо 
про Мегре він давав собі 
сім днів, то над мемуарами 
працював вісім місяців по 
шість годин щодня. Нова 
книга — це розповідь про 
щастя і розчарування, про 
любов і тривоги, про до
статок і прагнення повер
нутися до тих, кого він на
зиває «маленькими людь- 

. ми» рідної Бельгії.
Письменник не залишає 

літературної діяльності, 
він, як і раніше, працюва
тиме, ' але видавати книги 
більше не має наміру.

і найважчою
> на романи

«ГАЛСТУК ЧЕРВОНИЙ - =£
ЦЕ НАША ПРИСЯГА»

в БудинкуНещодавно 
культури «Авіатор» м. Кі
ровограда відбулося тра
диційне міське 
посвячення в 
жаті.

Ця незабутня 
тість багато в чому 
дувала збір 
загону. Так само 
слоза піонерської присяги, 
речівки, веселі дитячі піс
ні, майоріли червоні гал
стуки... Тільки в ролі юних 
ленінців того дня виступа
ли старші піонеозожаті 
шкіл усього міста.

Хтось із учасників зга
даного торжества робит» 
у педагогіці лише перші, 
поки що невпевнені кроки, 
інші не розлучаються з

свято — 
піонерво-

урочис- 
нага- 

піонерськогз 
лунали

галстуком піонервожатого 
ось уже багато років. Але 
всіх їх об’єднує одне: 
ставши піонервожатими, 
вони полюбили роботу з 
дітьми назавжди. Ось що 
самі піонерські комісари 
розповідають про свій ви
бір:

Олена ДУБІНКІНА, стар
ша піонервожата восьми
річної школи № 25;

— Як я стала вожатою? 
Дуже просто. Люблю ді
тей, школу. Коли сама бу
ла ученицею, не помічала, 
як нелегко бути вчителем 
чи вожатим. А тепер по
бачила й зрозуміла: педа
гог повинен мати талант 
чарівника, тобто жити од
ночасно у двох світах —

дорослому 
Наче нічого 
ми були дітьми.
річ — згадувати минулі, 
дні, інша — проникнути у 
внутрішній світ дитини...

Ганна ЯНЧУК, старша 
піонервожата восьмиріч
ної школи № 29:

— Після закінчення шко
ли вступала до педагогіч
ного інституту, але не про
йшла за конкурсом. Тому 
й вирішила перевірити се
бе в роботі, яка мені по
добається. Нині впевнена, 
що педагогічна нива — це 
моє покликання...

О. РУДЬКО, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

й дитячому, 
дивного, всі 

Та одна

дей з пантелику, на сто
рінки преси і з ефір ви
пускають не тільки теоре
тиків з розряду печерних 
антикомуністів, а й найма
них писак і радіопіратів, 
які під оркестровку за
хідних підривних центріз і 
спецслужб то войовничо 
закликають до повалення 
Радянської влади, то до
вірчо нашіптують, як її 
«поліпшити».

І все ж від ідеї «знищи
ти» нас довелося відмови
тись навіть тим, хто хворіє 
«антикомуністичною пара
нойєю». А той, хто не ви- 
лікувазся, зламав собі 
шию. Ця доля спіткала і 
натхненників збройної ін
тервенції Антанти, і фа
шистські орди Гітлера. 
' 1946' року президент 
США Г. Трумен закликав: 
«До Росії треба звертати
ся із залізним кулаком і 
міцною лайкою». Тепер, 
коли через строк давності, 
розсекречено документи 
кінця 40-х — початку 50-х 
років, стало відомо, що в 
США було розроблено 
Детальні плани тотальної 
війни проти СРСР.

Зрозумівши, що «відки
нути комунізм» грубою 
силою не можна, вчорашні 
«хрестоносці» перетвори
лися в «коммандос холод
ної війни». Дрючок їм до
велося змінити на перо і 
мікрофон. Зони відмози- 
лися від «залізної завіси» 
і почали «наводити мости» 
з метою експорту контр
революції. В моду стали 
входити терміни «психоло
гічної війни», На соціаліс
тичні країни обрушились 
потоки західних «духовних 
цінностей», «чорної», «бі
лої» і «сірої» пропаганди.

У розробці операцій 
«психологічної війни» най- 
діяльнішу участь бере 
ЦРУ. Джеймсам бондам, 
для яких убивства і змови 
— звичайна справа, дове
лося оволодівати новими 
спеціальностями. Лицарі 
плаща і кинджала стали 
активно займатися радіо- 
пропагандою, туризмом, 
організацією виставок, ви
данням книг та іншими не

І
*) БОЛЬШАКОВ В. Над 
безоднею у брехні. Нари
си з ідеологічного фрон
ту. М.. «Молодая гвар
дия», 1981.

розквітозі їхніх талантів. 
Робиться все для того, 
щоб створити «голос із се
редини СРСР», який відпо
відає інтересам західної 
пропаганди.

Визначився у ЦРУ і свій 
художній смак: так зване 
«безпредметне мистецт
во», «мистецтво для мис
тецтва». Азтор книги зна
ходить у цьому чіткий со
ціальний смисл: «Піти у 
світ підсзідомості, чистої 
вигадки, абстрактних ви
дінь і сновидінь — реко
мендація, аж ніяк не по
збавлена політичного на
вантаження. Цей духовний 
гашиш і відключає худож
ника як від того суспіль
ства, в якому зін живе, 
так і від проблем, якими 
живе це суспільство».

«Мистецтвознавці» і 
пропагандисти з ЦРУ та 
інших західних розвідок 
із шкіри пнуться, щоб по
ширити свої духовні «цін
ності» в соціалістичних 
країнах. Як відзначається 
в постанові ЦК КПРС «Про 
дальше поліпшення ідео
логічної, політико-зиховної 
роботи», імперіалістична 
пропаганда, з якою тепер 
відкрито взаємодіє пропа
ганда пекінських шовініс
тів та агресорів, безпе
рервно веде шалений на
ступ на уми радянських 
людей, прагне з допомо
гою найзитонченіших ме
тодів і сучасних технічних 
засобіз отруїти їхню сві
домість наклепом на ра
дянську дійсність, очорни
ти соціалізм, прикрасити 
імперіалізм, його грабіж
ницьку, нелюдську політи
ку і практику. Перекруче
на інформація і тенденцій
не висвітлення фактів, за
мовчування, напівправда і 
просто безпардонна брех
ня — все пускається в хід.

На ідеологічному фрон
ті не буває затишшя... Мо
лодому громадянинові на
шої Батьківщини треба ба
гато що вивчити для того, 
щоб уміти зідрізняти іде
ологічного противника в 
будь-якому маскуванні, 
під будь-якою маскою. Ве
ликою підмогою в цьому 
стане книга «Над безод
нею у брехні».

А. ЛОПУХІН. 
(АПН).

Підставні ван-гогн
Невід’ємною частиною 

колориту паризького життя 
давно вже стали художни
ки Монмартра, котрі ство
рюють свої картини прямо 
на очах перехожих. Але 
будьте пильні, застерігає 
легковірних туристіз газе
та «Санді тайме», — серед 
служителів муз тут нерід
ко трапляються жерці на
живи.

Придивіться, як повільно 
наносяться мазки на по
лотно, як надвечір так і 
лишається недомальованим 
від церкви Сакре Кер. Тим 
часом увесь день навколо 
цього лотка-мольберта ки
пить жвава торгівля. Кар
тини йдуть на розхваг по 
ціні від 50 до 700 доларів, 
їхні справжні автори, мо
же, ніколи не ступали на 
Монмартр. Вони створюють 
ці пейзажі за листівками, а 
потім продають їх ділкам, 
які в свою чергу пропону
ють «товар» партіями нео- 
імпресіоністам, котрі «про
писалися» тут. У кожній 
партії обов'язково є кілька 
незавершених робіт, при
значених для мольборта- 
вітрини, щоб створити вра
ження «народження ше
девра».

Зруйнували
«крамницю 

старожитностей»
Повідомленнями про ак

ти вандалізму англійців не 
здивуєш: щороку вони зав
дають шкоди в сотні тисяч 
фунтів стерлінгів. Але це 
привернуло увагу бага
тьох. Цього разу нападу 
зазнала лондонська «Крам
ниця старожитностей», 
улюблене місце туристів. 
Вони приходять сюди не 
тільки для того, щоб нупи- 
ти сувеніри чи предмети 
антикваріату, а й просто 
подивитися на місце опи
сане Ч. Діккенсом у його 
знаменитому романі «Крам
ниця, старожитностей».

Як повідомили газети, 
хулігани нічого не вкрали, 
але розбили вітрину і 
практично знищили 200- 
річні різьблені дерев’яні 
рами, котрі, як вважають 
спеціалісти, навряд чи 
вдасться відновити.

Костюм
за дві години

Кравці Гонконга зазжди 
славилися с:*’................. ..
шити швидко, 
цю репутацію .............
Сем Молодший з Коулунл 
(район Гонконга). Дві годи
ни шість хвилин, Г-"’л пп- 
трібно йому ! "*' 
го помічникам

своїм умінням 
Нещодавно 
підтвердив

було по- 
і п’ятьом ЙО- 

з моментуІ и ііиіїІ|ЧПт»м™ ------ ,
зняття мірки до видачі го
тового костюма. тим са
мим вони побили Рекорд 
англійських ™аистР*° 
зуміли пошити к°ст““ 
члена кабінету 
трохи більш як за чотири 
години. Одначе пони що їм 
далеко до досягнення нрав- 
ц„ , Австралії. (длні
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Останні жаринки
Землю присипав перший сніг. Змінилося все нав

круги, посвітлішало, причепурилося. Дрімає у казко
вому сні ліс під сніговою фатою. Дзвенить тишею 
повітря. Здається, вся природа заглибилася у якийсь 
фантастичний сон.

Але що це? На недоторканому білому покривалі 
якісь знаки. То лісові мешканці залишили тайнопис 
своїх слідів. #

А он щось червоніє на снігу. Підійдіть ближче, і 
ви побачите рослинку з яскраво-червоним, ледь при
порошеним снігом листячком. Це герань криваво-чер
вона. лікарська рослина. її яскраві фарби ще палах
котять на снігу, але незабаром і вони згаснуть під 
подихом завірюх. м. НОЖНОВ.

З

ЗИМОВИЙ ЕТЮД.
Фото В. БАБИЧА.

РИЖИК
Ця пухнаста рудувато- 

сіра тваринка з’явилася 
на подвір'ї старого будин
ку зовсім несподівано. 
Бранні з тополі, що росте 
поблизу дитячого майдан
чика, почувся пташиний 
гамір. Горобці зграєю 
кружляли над шпаківнею, 
мешканці якої відлетіли у 
вирій. Із невеличкого от
вору фанерного будиночка 
летіли залишки шпачиного 
гнізда, папірці і ганчір’я, 
яке встигли туди наносити 
горобці, лаштуючи собі 
теплу зимівлю.

А потім з’явився і вину
ватець галасу — невелика 
білочка. Побачивши лю
дей, стала наближатися до 
них. Перебралася на іншу 
тополю. Гнучке тільце тва

8 одному з номерів 
«Молодого комунара» ми 
розповідали про лелеченя 
Василька, яке врятував 
учень Панчівської серед
ньої школи Новомирго- 
родського району Микола 
Мицул.

Що ж було далі, де той 
лелека тепер!

На прохання читачів дру
куємо розповідь нашого 
позаштатного кореспон
дента Миколи СТОЯНА.

... Буслих виріс. Став 
красенем. Він подовгу за
дивлявся на своїх братів і 
сестер, що літали над лу
гом. І сам навчився літати, 
еле так і не приєднався до 
зграї білих птахів з чоони- 
ми ознаками на крилах. А 
ті восени відлетіли у пи
рій.

Василько залишився. З 
кожним днем ставало хо
лодніше. Заховалися, за
копавшись у землю, жаб
ки. Крижаною стала й во
да у ставку. Все рідше Ва-

випуску

«Ятрань»

-На знімку: герань криваво-червона на 
тлі снігу.

Фото М. НОЖНОВ Д.

ринки щільно притискало
ся до кори і було майже 
непомітним. Зате пухнас
тий хвіст вигравав вогня
ними спалахами на сопці.

Діти і дорослі стали 
пригощати білку. Вона 
жадібно їла горішки, сухі 
фрукти, печиво.

— Дивіться, у неї вся 
шкірка подерта!

— І лапка розпухла.
Певно, крихітна тварин

ка вже встигла побувати у 
кігтях хижака.

—Рижик, Рижик! — по
кликав один із хлопчиків. 

Білка здивовано застиг
ла, а потім обережно зліз
ла на землю і підбігла до 
хлопчика.

Рижик оселився у шпа
ківні. Кожного ранку діти 
приносили своєму улюб
ленцю ласощі. Білка брала 
їх із рук.

Минав час. Рижик під-

силькові рибку вдавалося 
спіймати на обід А нев
довзі йому довелося вза
галі змінити своє звичне 
меню, і хліб, м’ясо, сир, 
якими став підгодовувати 
птаха Микола, прийшлися 
буслину до смаку.

Ночував він у спорожні
лому гнізді на високому 
стовпі, а вранці злітав на 
подвір’я. Та ночі дошку
ляли заморозками, і леле- 

. ка почав обживати новий 
куточок — у теплому са
раї біля корови. .

А у Миколи тим часом 
свої турботи — до школи 
ходити, уроки готувати. 
Сумно Василькові самому 
по подвір’ю гуляти, от і 
стаз він до свого друга у 
школу навідуватись. Хо
дить під вікнами, терпляче 
чекаючи дзвоника. Під 
час перерви бігає між га
ласливою дітворою, зачі
пає то одного, то іншого. 
А до себе не дає торкати
ся — удавано гнівається,

ріс, Його тільце стало міц
ним і пружним.

З кожним днем все далі 
від дому бачили білку лю
ди. Правда, після кожної 
мандрівки Рижик повер
тався до старої шпаківні. 
Та якось він зник. Дарем
но чекали білку діти, да
ремно щоранку насипали 
на годівницю лісові горіш
ки. Білка не повернулася. 
Певно, набравшись сил, во
на вирушила до лісу.

Так ніхто і не довідався, 
звідки з’явився Рижик у 
центрі міста і де він тепер. 
Звичайно, хочеться вірити, 
що він знайде свій ліс, з 
якого, забрав його якийсь 
«любитель» природи. І цим 
самим прирік тваринку па 
неволю, самотність, чис
ленні небезпеки і, можли
во, навіть на загибель.

О. СВІТЛА.
м. Кіровоград.

шипить і навіть погрожує 
гострим дзьобом. Та як 
побачить Миколу, забуває 
про все — кидається до 
свого друга і аж підстри
бує, так радіє. Не любить 
тільки, як лунає дзвоник 
на-урок. Тоді Д'ти 'ДУТЬ У 
класи...

Історія, яка трапилася з 
Васильком, виняткова. Від
чувши, що пе зможуть 
вигодувати своє численне 
потомство, батьки-лелеки, 
підкоряючись суворим за
конам природи, виштовх
нули своє пташеня з гніз
да, таким чином врятував
ши від голоду інших леле
ченят. Василько міг заги
нути. На допомогу безпо
мічному птаху прийшли 
люди, взяли його до себе. 
А тепею треба ще и~ допо
могти Василькові поверну
тися до своїх родичів.

с. Панчеве, 
Новомиргородський 

район.

СЛУЖБУ НЕСУТЬ СИНИ

МОРФЛОТЦІ
СТЕЖКОЮ 
СТАРШОГО 
БРАТА Я

Брати Юра і Сергій 
Кузьмичі навчалися у Но- 
вопразькій середній школі, 
їхня мати дуже хотіла, 
щоб діти були прикладом 
у праці, поведінці. І вони 
справді були зразком для 
інших.

У фізичному гартуванні 
виділявся Юра. За цс йо
го в школі всі поважали. 
Він обирався старостою 
класу. До його слів при
слухалися не тільки одно
класники, а й молодші 
школярі. Через його фізич
ну МІЦНІСТЬ і сміливість 
друзі часто пророчили:

— Ти, Юро, неодмінно 
моряком будеш!

Багато добрих слів за
слуговували брати-комсо- 
мольці: вони завжди роби
ли більше і краше за ін
ших. Трудитися .хлопців 
навчила мати з дитинства. 
Більша частина домашньої 
роботи припадала на їх 
долю. Навесні готували 
грядки під городні куль
тури, пізніше прополювали 
їх, наводили порядок у са
дибі і біля двору. Завзято 
.мили підлогу, чистили ки
лими, носили воду, а при 
потребі готували для себе 
обіди. Мати спокійно но
чувала себе на роботі, бо 
знала, що сини в хаті на
ведуть належний порядок.

Юра лише на один рік 
старший, але був чи не 
найбільшим авторитетом 
для Сергія, котрий згодом 
пішов Юриною стежиною.

Після закінчення школи 
Юра вступив до Київсько
го профтехучилища № 8.

Швидко промайнув рік. 
Висновки призовної комісії 
підтвердили передбачення 
друзів Юри: комсомольця 
призвали у Військово-Мор

На приз Кирила Посунька
1 знову в Буднику фіз

культури заводу «Червона 
зірка» зібралися борці 
класичного стилю, шоб ро
зіграти приз Данила По- 
сунька. Крім кірозоград- 
пів, па борцівські килими 
вийшли спортсмени Полта
ви, Жовтих Вод та Мико
лаєва. Командою перемог
ли представники секції 
класичної боротьби облас
ної ради ДСТ «Трудові 
резерви», яких тренують

майстер спорту Микола 
Сушко та внук Данила 
Герасимовича Володимир 
Посунько. Другими були 
вихованці ДЮСШ облра- 
ди «Колоса», третіми — 
Нопоукраїнської ДІОСШ.

У своїх вагозпх катего
ріях «золото» здобули 
М. Кришталь з Миколаєва, 
кіровоградський авангарді- 
ведь В. Коротюк, представ
ники дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл П. Пили

ський Флот. Там Юра 
Кузьмич мав вирішити 
ким бути — зв’язківцем 
чи водолазом. Він обрав 
друге.

Більше півроку шн нав
чався в Севастополі. Мати 
на третьому місяці його 
навчання поїхала до сина, 
щоб особисто поздоровити 
з днем народження та ді
знатися про здоров'я і ус
піхи у навчанні. Там почу
ла, що сип готується ста
ти водолазом-глибинни- 
ком.

Нині Юрій Кузьмич — 
На Далекому Сході. Як 
воїн Країни Рад, матрос 
Тихоокеанського флоту, 
старанно виконує покла
дені па нього військові 
обов'язки. Він часто пише 
листи матері. За рік їх 
одержано 58. Та й мати не 
в боргу перед сином.

Нещодавно з Нової Пра
ги у Владивосток від мате
рі до сина пішов незвичац- 
-ний лист. Він був написа
ний віршем. У відповідь 
ка нього Юра пише мате
рі: «Дорога мамочко! Ваш 
поетичним лист одержав. 
Від нього радості моїй не
має меж. Я радий, що так 
яскраво, глибоко і прав
диво Ви відчули і показа
ли патріотизм, відвагу і 
героїзм захисника рідної 
Вітчизни. Все це справді 
притаманне радянському 
воїну...» Потім він писав 
яро себе. А закінчив так: 
«Ваш лист ми читали всі. 
Він дійшов до сердець на
ших. Я вже його внчнв на
пам’ять і зберігаю в на
грудній кишені...»

В цих словах великий 
зміст. І жінка материнсь
ким серцем відчула ідейну 
зрілість сина, його готов
ність зробити все для бла
га свого народу. В потоці 
цих думок згадала молод
шого сина Сергія.

ЗА
КОМСОМОЛЬ
СЬКОЮ
ПУТІВКОЮ

Сергій теж закінчив Ки
ївське технічне училище 
№ 8. До призову в армію 
вдосконалював і закріплю
вав набуті теоретичні знан
ня в робітничому колекти
ві заводу.

10 жовтня цього року зі 
столиці республіки у Нову 
Прагу надійшла телеграма: 
«Мамочко, з роботи на за
воді розрахувався, призи
вають в армію у морфлот 
24 жовтня. Скоро буду 
дома...»

Безумовно, тоді Сергій 
не знав місця своєї служ
би. Але йому хотілося ста
ти з братом поруч.

Зустріч сина з матір’ю 
була ніжною, теплою.

— Ось мамо, читай!
То була' комсомольська 

путівка. В ній написано: 
«Комсомолець Сергій Тц- 
хонович Кузьмнч призива
ється в ряди Збройних Сил 
СРСР. Для проходження 
служби направляється у 
Військово-Морський Флот 
на крейсер «Київ».

— Із заводського колек
тиву нас троє, — сказав 
син.

— Значить, ви заслужи
ли таке високе довір'я, — 
мовила мати.

Вона щиро поздоровила 
сива і сказала:

— Бажаю тобі і твоїм 
товаришам доброго здо
ров’я. Щасливого плаван
ня вам, синочки!

Л. САВІН, 
член КПРС, персо
нальний пенсіонер, 
ветеран Великої Віт
чизняної війни.
Олександрійський 

район.

пенко. Р. Майданний, 
М. Чорний (Ноноукраїн- 
ка), І. Головач . (Світ.то- 
водськ), О. Ступа (Ново*. 
Миргород) і трудрезервів- 
иі з Кіровограда С. Рома
нов, А. Войннп, В. Дмит
риев, І. Шевченко.

На знімку: трудрг* 
зернівці Кіровограда — пе
реможці турніру.
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕННА,

В. о. редактора 
А. РОМАНЮК.
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На унраинсном языке.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.
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Галета виходить у вівторок, 
четвер І суботу.
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