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ЛЕНІНИМ

Малюнок В. ОСТАПЕНКА.

Леонід НАРОДОВИй,

Т. ЛАщЕВСЬКА, 
секретар обкому 

ЛКСМУ.

Полум’ям палахкотіла земля, щоб вбратись рясноцві- 
том червоної ери. І крізь вогонь громадянської війни 
мчали на конях молоді вершники — вісники нового сві
ту. Мчали крізь задимлені міста і села, крізь спалені ни
ви і гаї. А потім зіскакували вершники з коней — і ста
вали будівельниками, шахтарями, сталеварами, водіями 
перших сталевих коней на колективній ниві. І на вогнис
тому прапорі Ленінського комсомолу загорались орде
ни доблесті. Як факел передавали їх гордо покоління 
поколінню і запалювали незгасним вогнем серця юна
ків і юнок. І тоді з’являлись на комсомольському стязі 
нові нагороди — за подвиги молодих вершників у бу
ремні роки Вітчизняної війни, у гарячі дні повоєнних 
років. П’ять орденів, за якими мільйони подвигів ком
сомольців з Сибіру і Уралу, з Закавказзя і Далекого

Сходу, з нашої степової Кіровоградщини...
Сьогодні перед тобою, друже, естафетний номер 

«Молодого номунара», в якому розповідається про тру
дові _і ратні подвиги кіровоградських комсомольців. Бо 
у кожній з п’яти нагород Ленінському комсомолу є труд 
і розум, кров і піт кіровоградців. Цей номер — факел 
естафети обласних молодіжних газет, яка проводиться 
напередодні фестивалю молоді України з 21 червня по 
16 серпня. Ми прийняли її від Миколаєва. Естафета 
стартувала у Львові, побувала в Ужгороді, Івано-Фран- 
нівську, Чернівцях, Тернополі, Луцьку... 16 серпня вона 
фінішує в Києві виступом «Молодої гвардії». А сьогод
ні факел ювілейної естафети ми передаємо «Молоді 
Черкащини». Комсомол Кіровоградщини готовий до 
шостого подвигу!

ЗА 
до
«Кращому молодому 

жнецю Кірсвоградщи- 
ни». Ці слова вигаптува
ні на перехідному Чер
воному вимпелові, вста
новленому за рішенням 
бюро обкому ЛКСМУ 
обласною газетою «Мо
лодий комунар». Його 
буде вручено кращому 
з кращих молодих ком
байнерів.

«Низький 
людино, за 
землі» — 
зроблено на 
дарункові, що його вру
чимо переможцеві.

Отже, хто здобуде пе
рехідний вимпел «Моло
дого комунара»?

ЛЮБОВ
ЗЕМЛй

уклін тобі, 
любов до 

цей напис 
пам’ятному

КРАЩІ ЖЕНЦІ
Григорій ДЕМЧЕНКО з ар

тілі «Заповіт 
сандрійського 
205 гектарів, 
центнера хліба.

Валентин 
ДВДЄЄВ —

Ілліча» Олек- 
району скосив 

намолотив 4983

ЖЕЖЕРЯ I Василь 
___ ___ члени молодіжно
го екіпажу з колгоспу Імені 

Олександрі йсько- 
— 1И гектарів.

Свердлова 
го району 
3300 центнерів.

Микола ПОЛІЩУК з артілі 
Імені Леніна ВІльшанського 
району — 178 гектарів, 3404 
центнери.

Славний шлях боротьби і перемог 
пройшла обласна комсомольська органі
зація за роки свого існування. Першим 
кроком у створенні самостійної молодіж
ної організації на Єлисаветградщнні бу
ло створення «Клубу робітничої моло
ді». В липні 1917 року з числа найбільш 
свідомих молодих робітників — членів 
клубу — виникла ініціативна група по 
створенню «партії молодих комуністів». 
Це було перше покоління комсомольців, 
на долю якого випали найтяжчі випро
бування.

Відгриміла громадянська війна, і на 
зміну комсомольцю з гвинтівкою в.ру
ках прийшов інший — у робітничій 
спецівці або робітфаківському піджаку. 
В цей час швидко зростала наша облас
на комсомольська організація. Якщо 
влітку 1923 року в області було близько 
700 комсомольців, то через рік, влітку 
1924 року, під час проведення Ленін
ського призову в комсомол, налічува
лось 2189 членів Спілки.

Комсомольці йшли в перших рядах 
будівників соціалізму.

В липні 1927 року’ на самому початку 
колективізації комсомольці села Федо
рівни всім осередком вступили до артілі. 
В 1930 році комсомольці Аджамської 
артілі імені Леніна виступили з ініціа? 
тивою: рушити у виробничо-культурний 
похід. Основним завданням цього похо
ду було завершення колективізації і 
ліквідація куркульства. Наскільки запа
люючим був їх приклад свідчить те, що 
багато комсомольських організацій під
хопили цю ініціативу, а в самій Аджам- 
ці 69 молодих селян одночасно написали 
заяви з проханням прийняти їх в ком
сомол.

Перед початком Великої Вітчизняної 
війни комсомольська організація нашої 
області налічувала в своїх рядах 70 ти
сяч членів Спілки.

На священну боротьбу із німецько-

фашистськими загарбниками разом з 
усім радянським народом піднялась мо
лодь, комсомол. В лави Червоної Армії 
в перші ж дні війни вступило більше 
половини складу обласної комсомоль
сько? організації. В складі 297 Слав’яно- 
Кіровоградської днцізії знаходилося бі
ля 250 вихованців місцевої комсомоль
ської організації.

В фашистському застілку загинула 
комсомолка Олена Бур’янова — керів
ник групи підпільників міста Кіровогра
да. Назавжди в пам’яті кіровоградців 
залишаться героїчні справи комсомоль
ських диверсійних груп Петра Лахмана 
і Василя Дикого.

-Кіровоградшина дала Батьківщині 
125 Героїв Радянського Союзу. Серед 
них багато імен комсомольців. Матрос 
Григорій Куроп’ятников тяжко поране
ним врятував катер, пілот Євген Жер- 
дій повторив подвиг В. Талаліхіна, сер
жант Архнп Маніта повторив при штур
мі Берліна подвиг Олександра Матросо- 
ва.

Навіки залишаться в пам’яті людей 
подвиги Героїв-комсомольців І. Колька 
з Кремгесівського, П. Велігіна з Мало- 
висківського, Ф. Пав.товського з Олек- 
сандрівського, Коліснпченка з Кірово
градського, О. Жежері з Олександрій
ського районів та багато інших.

Шість Героїв Радянського Союзу
A. Маніта І. Конько,_П. Велігін, І. Індик,
B. Колісниченко, 
занесені в списки 
ської організації.

Війна принесла 
величезні збитки, 
данням комсомолу була відбудова. Ком
сомол не шкодував сил і вміння у цій 
роботі, виявляв справжній героїз у пра
ці. Найпліднішою є участь комсомолу 
в будівництві ударних комсомольських 
будов і в освоєнні цілинних земель. Не

РОМАНТИКАМ

О. Жежеря навічно 
обласної комсо.моль-

нашому господарству
1 першочерговим зав-

(Закінчення 
на 2-й стор.).

тт

Дні заклечані синіми веснами, 
Дальній берег, мов клич, вирине. 
Комсомольської юності весла 
І романтики бистрина...
Кожен човен летить, не розслабиться, 
Не віддасться на ласку хвиль.
Наша молодість тим і славиться: 
Не шкодує меті зусиль.
Налягай же на весла, друже мій, 
Хай не йде твоя віра на спад: 
Досягають великого дужі лиш, 
А слабкі повертають назад. 
Ми ж вертати не маємо права, 
Нам робити таке не з руки: 
До великого йде Держава, 
У велике ведуть роки.
І про що б вороги не кричали нам, 
Наша молодість віру вселя:
Є у кожному щось від Корчагіна,
1 від Порика Василя.
Тож сильніше змахнемо веслами 
На заводах і на полях.
Комсомольськими синіми веснами 
Заквітчаєм Чумацький шлях.

СЬОГОДНІ — обласне свято тваринників. Близько тисячі молодих доя
рок, пташниць, чабанів, свинарок — передовиків ювілейного змаган

ня з’їхалось до Кіровограда на своє свято.
Низький уклін вам, славні трудівники!

— Школу закінчили... 
На ферму хотіли б.

Марія Коваленко мо
вчки теребила в руках 
кінчик строкатої хусти
ни. Зоотехнік невпевне
но пообіцяв:

— Попрацюйте трохи 
в рільництві, а тільки 
що — сам покличу.

Подібні 
конторі 
можна 
Минули ті часи, 
молодь ледь не 
доводилось тягнути 
ферми. Тепер самі йдуть. 
Правда, Люда Плющ

Повернення
ЛЮДИ
ПЛЮЩ

Дівчата зайшли в ка
бінет головного зоотех
ніка М. К. Чубенка. Пер
шою подала голос Надя 
Романчук;

діалоги 
нашої 

почути

в 
артілі 
часто, 

коли 
силком 

на

подалась була до Зна
м’янки. Одержавши пер
шу зарплату на будів
ництві, хизувалась пе
ред односельчанами. А 
ті їй:

— А ми одержуємо 
по сто — сто п’ятдесят 
карбованців, — відпові
ли їй ровесниці. — І 
теж по вісім годин пра
цюємо.

Недавно Люда Плющ 
прийшла до колгоспної 
контори:

— Візьміть дояркою...
(Закінчення на 2-й 

стор.).



---------- 2 стор.

У герці ЗІЙШЛИСЯ, як 
це часто бувало у бу
ремному двадцятому, 
червоні і білі. Федір 
Сокур, 22-річний чер

воний козак з Марто-

посунули «а сміливця. 
Коли наблизились, Фе
дір пустив у хід грана
ти. Вороги залягли і 
знову почали підповза
ти, щоб взяти кулемет
ника живим. Вони вже 
настільки близько, що 
можна розгледіти їх об
личчя. Федір зірвав з 
пояса останню гранату 
і кинув у гущу ворогів. 
І тут вибух заглушило 
дружнє «ура» — черво
ні козаки підоспіли на 
допомогу.

Після того бою рев- 
військрада винесла по
станову:

лік _---------

ської Червоної Армії ку
леметника 44 кавалерій
ського полку Сокура 
Федора Івановича за 
відзнаку в бою проти 
ворогів соціалістичної 
Батьківщини під селом 
Преображенським 4-го 
травня 1920 року наго
родити знаком ордена 
«Красное знамя» — сим
волом світової соціаліс
тичної революції».

Про мужність і відва
гу молодого бійця роз
повідають багато доку
ментів. Один з найбільш 
значимих — Грамота, 
підписана Всеукраїн-

КОЛИ ЗАМОВК „МАКСИМ"
Іванівни Олександрій
ського повіту, поливав
ворогів кулеметним вог
нем. Уже кілька атак 
відбив, та білогвардій
ці сунули знову і знову. 
Кінчилися патрони. 
«Максим» замовк. Біля-

«По уповноваженню 
Всеросійського Ц е н-

ки спочатку обережно,

трального Виконавчого 
Комітету Ради робітни
чих, селянських, коза
чих і червоноармій- 
ських депутатів Револю
ційна військова Рада

а потім все

ським старостою Г. І. 
Петровським.

«Кавалеристе Робіт
ничо-Селянської Черво
ної АрміїІ ВУЦВИК Рад 
робітничих, селянських 
та червоноармійських 
депутатів і командуван
ня збройними силами 
на Україні та в Криму

поздоровляють тебе, 
червоний воїне, з днем 
четвертих роковин на
шого Першого кінного 
корпусу Червоного ко
зацтва. Уся Радянська 
Україна і Червона Ар
мія пишаються Першим 
кінним корпусом і то
бою, сином трудового 
люду, пишаються тим, 
ЩО ти на Протязі 4-х ро
ків крізь гуркіт гармат 
і полум’я війни з капіта
лістами, експлуататора
ми, куркулями і банди
тами самовіддано і пе
реможно проніс прапор 
пролетарської револю
ції. Але боротьбі ще не 
край. На радянську ро
бітничо-селянську зем
лю робитимуть напади 
класові вороги. Пам’я
тай, що в час тривоги 
ти повинен бути напо
готові до бойової коман
ди: «Червоний кавале
ристе, на коня!»

Сьогодні героя немає 
з нами, та живе пам'ять
про його подвиги.

Р. ТУРБАЙ,
науковий працівник 
обласного краєзнав

нахабніше воїна Робітничо-Селян-
Республіки постановила

чого музею. _ >

№ 85 (785)

ткдг ВБРЕ СВОЄ — тьмяніє чорнило, яким роби- 
Ч. лися записи, вицвітає папір, а силует Володими
ра Ілліча Л єн і на^ аав°б ^^оровся3 вожд^п^^.

таріатГяку ми продовжували і продовжуємо. Не 
Р Л’и і спогади Діро Ті часи, коли став я комсо- старноть і Р і Квиток за № 3598559

М0?Л І9І1 РОКУ я одержав у райкомі ЛКСМУ в 
КВІТНІ 1932 року "Р" обМІ^кК“™’юЗРаЗКа 1927 Р0КУ 
і до цього ДНЯ зберігаю, як святиню.

Погляну на цей квиток, і знову немов оживають ті 
пні Ось я уповноважений райкому комсомо- 

обміну комсомольських квитків, добрався у ве- 
, Кільком комсомольцям у коротку Обідню 
1.... пп квитки прямо біля сівалки. Не було

довгих'промов, бо час квапив. Та сонячною радістю 
д ' обличчя юних. А вечір став справжнім 

До школи прийшли не тільки комсомольці, а 
комуністи, учасники громадянської війни.

’ червоний прапор — і немов здуло втому 
ня £>«. — Підтягнуті, урочисті. Після вручення квит
ів злетіла у просинь пісня «Смело, товариш«, в по

мп йшли і на недільники. А тоді неділь- 
" було будувати нові і 

П’ять років тоді був

далекі дні. 
лу по с_. 
лике село, 
перерву вручи.

полум'яніли 
святом. Д 
їх батьки 
Розгорнули 
дня. Bei — 
КІВ-----
гу».

З піснею .... - —
ник частенько бував, бо треба 
реконструювати діючі заводи.

На нас вся країна

І 
І

З ЛЕНІНИМ
(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

я комсоргом і добре пам’ятаю те піднесення, що па
нувало на недільниках. Рідко траплялися випадки, 
щоб хтось не з’явився на виробництво.

А ще не забути будівництво залізниці Жарик — 
Джезказган в Центральному Казахстан.. Тули я при- 
їхав, як і багато інших 
молодих спеціалістів і не 
спеціалістів, по комсо
мольській ПУТІВЦІ.

— Важко буде. — від
разу попередив секре
тар партійної організації 
Микола 
лов. ■ 
на нас 
виться.

І це була правда. Це 
будівництво було одним 
з найбільших залізнич
них будівництв п’ятирічки, 
мало, -------—- І
ла вихід із найбільш скрутного становища. Нам я- 
таю, коли колію було прокладено тільки до Кзилжа- 
ру, на будівництво прибули нові бригади грабарів 
Рубана і Кавуна. Вони вирішили пройти по трасі до 
місця майбутньої роботи 341 кілометр. Все майно 
відправили непутньою машиною. А самі пішли 
вздовж пікетних стовпчиків. Скоро виявилося. ЩО, 

таси води. Згодом спека 
так знесилила, що з 
дванадцяти чоловік ли
ше троє могли рухатися. 
І вони пішли шукати во
ду до сопок, що за три 
чи чотири кілометри від 
траси. На їх щастя, 
швидко трапилося дже
рело. Самі підкріпилися. 
А як допомогти друзям?

— Скидай чоботи, — 
поразив Рубан товари
шу.

В чоботах і принесли 
воду товаришам.

Згодом 
рублені 
будинки, 
дівництво 
ровозного 
лося, що життя ввійшло 
в нормальну колію. І 

— цинга. Довелося

Юнаки та дівчаті бе
руть активну учасіь у 
запровадженні в цехах 
та на дільницях науко
вої організації праці, 

борються за дострокове виконання зав
дань другого року нової п’ятирічки.

Все нове першими на свої плечі бере 
молодь. На фабриках і заводах почали 
готуватись до переходу на п’ятиденний 
робочий тиждень — комсомол активно 
включився в цю кампанію. В колгоспах 
на фермах переходять на двозмінну ро
боту — і тут юнь попереду.

Комітети комсомолу встановили па
м’ятні почесні знамена, вимпели, ювілей
ні мандати. Вони будуть навічно вручені 
колективам і окремим виробничникам, 
які вийдуть переможцями в соціалістич
ному змаганні, а кращі з кращих пої
дуть в туристському поїзді по ленін
ських місцях, -в Москву з рапортом 
молоді області.

Велику роботу проводять комітети 
комсомолу по патріотичному вихованню

було жодної комсомольської будови, де 
не працювали б посланці нашої області. 
Гордістю нашого комсомолу стала шах
та «Кіровоградська - Комсомольська», 
Кременчуцька ГЕС, Долинський цукро- 
комбінат. 
воградців 
земель.

І якщо 
шлях, то 
звершене, 
руки творять історію.

П’ять орденів на прапорі ВЛКСМ — 
^іе всенародне визіГання заслуг комсомо
лу в боротьбі за перемогу справи соціа
лізму і комунізму.

В цей ювілейний рік. рік святкування 
50-річчя Радянської Батьківщини, ком
сомол як завжди стоїть в шерензі пра
вофлангових. В області широко розгор- молоді. Про це яскраво свідчать рапор- 
нулося соціалістичне змагання серед мо
лодіжних колективів підприємств, бу
дов, колгоспів і радгоспів за виконання 
соціалістичних зобов'язань. Зразком 
сумлінного виконання свого комсомоль
ського обов’язку служить робота членів 
комсомольсько-молодіжного агрегату, 
який очолює сип Героя Радянського 
Союзу Олександра Жежері, комсомо
лець Валентин Жежеря, комбайнера 
Григорія Демченка з колгоспу «Заповіт 
Ілліча» Олександрійського району, шах
тарів Миколи Панасенка, Володимира 
Майданшікак фрезерувальника Юрія 
ІОдіна, свердлувальниці Люди Киртоки і 
тисяч інших молодих кіровоградців.

Тисячі молодих виробничників про
мислових підприємств включились у 
змагання за економію та бережливість 
інструменту, матеріалів, електроенергії 
та коштів. Хороших успіхів у цьому до
моглись комсомольці Кіровоградського 
агрегатного та Олександрійського елек
тромеханічного заводів.

Кілька тисяч молодих кіро- 
виїхали на освоєння цілинних

окинути поглядом пройдений 
як не пройнятися гордістю за 
як не пишатися тим, що твої

ти учасників обласного зльоту перемож
ців походу молоді по місцях революцій
ної, бойової і трудової слави радянсько
го народу. Сотні безіменних героїв 
знайшли юні слідопити області. На кош
ти, зібрані комсомолом, побудовані па
м'ятники і обеліски, організовані нові 
куточки бойової слави.

Комсомол Кіровоградщинп — один з 
загонів Всесоюзної Ленінської Спілки 
Молоді — завжди на передній лінії. Він 
вів і згуртовував молодь, був заспівачем 
на будовах перших п’ятирічок, на ос
воєнні нових земель. Ратними подвига
ми прославив себе 
ської і Вітчизняної 
молу, запорука його успіхів у тому, що 
він завжди керувався заповітами Вели
кого Леніна, що він має такого мудро
го і чуйного наставника і керівника, як 
Комуністична партія Радянського Сою
зу.

Вірний помічник партії, комсомол ви
конує з честю ленінські заповіти.

в роки громадян- 
воєн. Сила комсо-

(Закінчення. Початок 
на 1-й стор.).

Чому ж люди зали
шаються в рідному кол
госпі? Я часто буваю на 
фермах. Приміщення чи
мось схожі на цехи су
часного підприємства. 
Просторі й світлі корпу
си. В них багато тех
ніки: транспортери, ав
топоїлки, доїльні агре
гати та інші механізми. 
Доярки ось уже третій 
рік працюють у дві змі
ни і обслуговують не ПО 
14—16 корів, а по 50.

Повернення 
ЛЮДИ 
ПЛЮЩ

Дівчата не* гірше ме
ханіків знають техніку. 
Спеціальні курси закін
чили по механічному до
їнню. Доярки можуть 
запускати і ремонтувати 
складні агрегати. Недав
но був такий випадок. 
Віра Горобенко і Ганна 
Приймак прийшли на 
зміну. Заглянули в апа
ратну. А там — нікого. 
Трохи почекали, а слю- 
сар-наладчик так і не 
прибув. Самі включили 
доїльну установку, від
регулювали подачу стис
нутого повітря. Після 
доїння промили молоко
провід, висушили ного.

Розпорядок дня не по
рушився.

А зайдіть 'в червоні 
куткн або кімнати від
починку тваринників. 
Думаю, що не в кожно
му цеху на заводах та
кі знайдеш. В будинках 
парове опалення, м’які 
дивани, дзеркальні гар
дероби. Є телевізор, ра
діоприймач, бібліотека, 
свіжі газети та журна
ли.

Тому невипадково мо
лодь прагне влашту
ватись в нашому колгос
пі міцно і надовго.

М. РЯБЧЕНКО, 
секретар комітету 
комсомолу артілі 
«Правда» Знам’ян- 
ського району.

я при-

_.j Іванович Кри-
— Але пам’ятайте: 

вся країна ди-

Техніки в той час було 
тому доводилося нелегко. Та молодь знаходи-

виросли перші 
двоповерхові 

почалося бу- 
вокзалу, па- 
депо. Здава-

тут підкралася нова біда
організувати спеціальні походи за степовим часни- 
пчч’Дп10Д0П ПЄТР° 3а^РОЖНКЙ (до ОЄЧІ, ВІН І 33- 
Р :п * _ в. Д^езказгані) виростив перші овочі — 

т М1ДОрН’ Маркву - ка поливному городі. 
10 орта теж перемога.
жшшев МайстеР комсомолець Іван Поло-
нагоподженп пп310’ ЯК ВШ Тод' Рад'в’ що комсомол 
Й=’ жн

7еТнХокНИНІ "а,аЛЬНИКаТ6У'

ЇХ однолітків, як і для ні, ’ що для м0'
ється святим лозунг ’«Потвювятн молодих, залиша- 
нас дивиться вся країна» ЦЮВати на ПОВПУ силу. На

О. РИБАЛЬЧЕНКО, 
залізобетонних виробів.директор заводу 

м. Кіровоград.

&
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Шахтарська
криниця

рі СТАФЕТА молодих гірників України, 
що перебувала у нас, вже в Павло

граді на Дніпропетровщині, а ми ще 
живемо нею, п’ємо, наче з криниці, нас
нагу.

... До початку перезміни залишилось 
півгодини, а ми вже знали, що ось-ось 
з прохідної появляться в шахтарському 
одязі вісім вугільників комсомольсько- 
молодіжної бригади прохідників Павла 
Обушка. Карбуючи крок, немов на пара
ді, зайдуть в червоний куток, де на ку-

мачевому полотнищі лежить шахтар
ський символ — відбійний молоток і 
Книга труда. Спалахнуть ліхтарі на 
касках, і Павло від імені всієї бригади 
дасть клятву — високо тримати честь 
гірника, дарувати Вітчизні надпланові 
тонни вугілля. Потім бригада спустить
ся в забій. А через сім годин вони за
вершать цей ритуал, доповівши, що 
пройшли 0,75 метра при нормі 0,62.

Ми теж збираємось в шахту. Сідаємо 
в кліть. Сигналіст Алла Родіонова на
тискає кнопки, і колеса повільно вид
звонюють на рейках. Я радий за цю дів
чину, вчорашню випускницю. Радий, бо 
вона продовжує славну шахтарську 
традицію трудової сім’ї, готується до 
вступу в Олександрійський філіал Дніп
ропетровського металургійного інститу
ту.

Минаємо один штрек, другий. З них 
безперервним потоком течуть конвейєр- 
ні стрічки з вугіллям.

Секретар парткому пригадує історію 
шахти, робить цікаві порівняння. В 1951 
році середньодобова потужність підпри
ємства не перевищувала 1500 тонн, а в 
цьому році ми подаємо на-гора 2087. 
Все це тому, продовжує він, що в штре
ках не було механічного відвантаження 
вугілля, доводилось вручну відкочувати 
вагонетки до центрального стовбура.

— Якось десять років тому утворився 
прорив: прохідка відставала від очис
них робіт. «Порадься з комсомольця
ми, — сказав начальник шахти. — Тіль
ки на вас надія». «Я пропоную організу
вати комсомольську бригаду прохідни
ків, — сказав на зборах Олексій Болда- 
чевський. — Думаю, ми ліквідуємо про
рив». В неї ввійшли Григорій Холєнков, 
Іван Тимошенко та інші вугільники. За
кипіла робота. При нормі 52—53'санти
метри Олексій "З друзями проходив 
100—105, і вугілля своєчасно відправля
лось на конвейєр.

Дій вже глибоко під землею, а свіже 
повітря ллється і ллється вентиляційним 

• стовбуром.
Ось бригада молодих прохідників. 

Безперервною зливою сиплеться вугілля 
з-під рук Григорія Єрмакова, Олександ
ра Сиром’ятникова. Обсипані жовтим 
пилом .хлопці беруть стіну за стіною. Я 
розумію радість Віктора Голованя, ад
же йому знову доручено супроводжува
ти естафету в Павлоград.

...Автобус, заквітчаний лозунгами 1 
транспарантами, виїздить з міста. В 
ньому — представники з усіх шахт і 
розрізів комбінату «Олександріявугіл- 
ля». Серед багатьох цифр, що радують 

_ т шахти: адже ми за 
на-гора понад план

розрізів

серце, є й з нашої 
півроку видали г
23 500 тонн вугілля.

М. ЕРМОЛЕНКО, 
секретар комітету комсомо
лу шахти № 2—3. 
м. Олександрія.

В. ДАНИЛЕНКО, 
директор технікуму.

аоаїхон

ПРАПОР
ПОЛКУ

чомусь

хату.

У вісімнадцять хлоп'ячих літ

Миколи 
«Вчись,

взяла 
А в тім 
яскраво- 
кров на 

тільки-но

в село 
опівдні

Федорович 
— капітан

минуло багато 
ж зараз наші 
склалася їхня

чоловік нас прибуло сю
ди 12 березня, а зараз 
майже всі одержали но
ві трактори і машини.

части- 
вий- 
зна-

ДО

роки меншин, 
пішла в долину 
та вмить повер-

хати. Мати клопочеться 
біля поранених, перев’я
зує, переодягає в ци
вільне.

Розгорнули
На

шепотів. 
«Переда- 

що ма
рить. Навколо ні душі. 
А серце страшенно сту-

140 привітів

котить. Б’ється, як пташ
ка в клітці.

Онися засунула згор
ток у відро і побігла до

і

ДРУГУ ДОБУ тарасівці 
чують, як на заході 

гуркочуть гармати. А 
вчора зовсім близько за 
селом застрочили куле
мети: та-та-та-та...

Онисі 
шістнадцяти. її 
не лякає стрілянина. Ма
буть, тому, що дівчина 
ще не розуміє небезпе
ки. Який там у неї досвід 
у житті-бутті. Весною, 
як верби розпускали ко
си, її прийняли до ком
сомолу. Закарбувалися 
слова секретаря райко
му комсомолу 
Пономаренка: 
Онисю, бути ленінцем».

А братик в Онисі до 
комсомолу ще не доріс. 
На два

Онися 
по воду, 
нулась.

— ВітькоІ Там під вер
бою поранений...

З-під правого плеча— 
цівкою кров...

— Ти, Вітю, води 
а я перев’яжу...

— Понесемо?
— Давай, тільки 

режно.
Кулі навколо: 

ох! Цві-ох!» Встигнути, 
б до хати. Скоріше!..

Потім пішли ще. Ко
ли ходили за п’ятим, 
Онися побачила згор
ток. Нагнулась. А потім 
відсахнулась. Може, мі
на? Цікавість 
верх. Підняла.
згортку щось 
червоне, як та 
воїнах, яких 
перенесли до хати. Роз
горнула. Літери золотом 
гаптовані.

— Прапор? — проше
потіла.

Так-так. Прапор. Не
дарма ж поранений ко
мандир щось 
«Сховати...».
ти...». Думала,

«Цві-

Вікто
ром. На червоному 
полотнищі золотом сяє— 
номер стрілец ь к о г о 
полку.

— Онисю!... Нікому ні 
слова! Це ж святиня.

Прапор винесли на го
рище. Ножем видовба
ли яму, вклали загорну
тий в ганчір’я прапор, 
замастили глиною так, 
щоб і сліду не видно.

Тривожно жила сім я 
Діхтяруків.

Онися і Віктор хвилю
вались. «А що, як фа
шисти почнуть хати па
лити? А там прапор». 
Розповіли матері. Вона 
слухала діток своїх, і 
були на її згорьованому 
обличчі тривога і гор
дість.

Добре, дітки, перехо
ваємо...

Йшов березень 1944 
року. Часто над Тарасів
ною пролітали літаки з 
червоними зорями. Удо
світа . прийшли 
розвідники, а 
зупинився штаб радян
ської військової 
ни. Онися і Віктор 
нялй свою дорогу 
хідку. Прийшли 
штабу.

Дітей впустили в 
Онися поклала згорток 
перед майором. Він роз
горнув його, вмить під
вівся.

— Де взяли?
— Молодції — схви

льовано сказав коман
дир.

І ось уже бійці і ко
мандири вишикувалися 
в строю. Командир роз
повів їм про подвиг 
комсомолки і піонера, 
а наприкінці мовив:

— Від імені Радян
ської Армії оголошую 
вам подяку, дорогі Они
сю і Вікторе!

Відтоді 
років. Де 
герої? Як 
доля?

Віктор 
Діхтярук 
Радянської Армії. Часто 
приїздить у відпустку в 
рідне село, яке тепер 
носить назву Завітне 
Чистопільської сільради. 
Онися Федорівна багато 
років працювала ланко
вою. А ось уже вісім 
літ в колгоспі імені Телі- 
шевського вирощує те
лят.

Звичайний подвиг зви
чайних людей.
Іван КОТОВСЬКИЙ.

Вільшанський район.
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Дипломний проект забрав XT З
На Харківський тракторний завод пі

шов лист такого змісту: «Учень Кірово
градського технікуму сільськогосподар
ського машинобудування Олександр 
Харичкін розробив проект автоматичної 
лінії механічної обробки задньої осі 
трактора «Т-74». В проекті дипломант 
пропонує перевести обробку даної деталі 
з потокової лінії на автоматичну. Реко
мендуємо проект у виробництво».

Олександр Харичкін свою переддип
ломну практику проходив на ХТЗ. Хлоп-

непі зразу кинулась у вічі нерентабель
ність потокового методу. Тому й обрав 
темою проекту «Переведення механічної 
обробки задньої осі трактора «Т-74» з 
потокової лінії на автоматичну».

Державна кваліфікаційна комісія оці
нила на «відмінно» роботу Олександра 
і тут же надісіала її для запроваджен
ня у виробництво.

ПИШЕМО вам листа з 
місця роботи — з 

Тобольської МТС Тара-

Пновського району Кус
танайської області. 140

Як розвесниться, бу
демо піднімати цілину, 
а її гут он як багато. Ку
ди не глянь — степ і 
степ. Розвернутися є 
де.

Звичайно, не все лег
ко. Та великі справи й 
не вирішуються легко. 
Заколосяться хлібами 
степи Казахстану!

Дорогі друзі! Приїжд
жайте до нас, зустріне
мо щиро, як старожили.

З комсомольським 
привітом

...Дивізія вийшла до Дніпра північніша Киева. Командир викликав 
розвідників.

Дванадцять розвідників вирушили в ніч. Старшим у групі — ком
сомолець Василь Галушкін.

В районі села Тарасовичі Дніпро розділяється на два рукави. По
середині — піщаний острів. Старший сержант наказу« встановити по
кажчики броду І рушати далі. Раптом перед бійцями з’явився німе
цький буксир з поромом. На роздуми часу не було. Рвучко кинули
ся до судча. Через кілька хвилин все було закінчено...

Коли фашисти опам’яталися, було оже пізно. 1$ контратак відби
ли за цей час радянські воїни. Серед них були І розвідники. Коли 
в бою тяжко поранило командира роти старшого лейтенанта Цели- 
шева, командування взяв на себе Василь Галушкін. Він наказав:

— З плацдарму — ні кроку!
Бійці виконали наказ 18-річного командира.
Президія Верховної Ради Союзу РСР високо відзначила подвиг 

комсомольця. В. М. Гапушкіну було присвоено звання Героя Радян
ського Союзу. _’ В. ПОВІЙЧУК,

голова ради військово-наукового товариства.
м, Кіровоград,

САМАРЕЦЬ, 
КУДРЯШ, 

МЕЧЕН- 
Микола 
Микола 

Іван

Ганна
Леонід 
Валентин
СЬКИЙ, 
ГРЯЗНОВ, 
ЛЕБІДЬ,
ЄЗАН та Інші.
24 березня 1954 року.
(З листа групи комсо

мольців Добровеличків- 
ського району до своїх 
друзів),
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ЗАВАЛЛІВСЬКІ ПРОМЕНІ

ЗаваллІБСький графітний комбінат Гайворонськс з району одним з перших 
на Україні, ще в 1964 році, перейшов на п’ятиденний робочий тиждень. Але пе
ред цим був звершений справжній подвиг молоді, бо кожен юнак і дівчина розу
міли, що від їх роботи залежить завтрашній додатковий вихідний. І вони ста
вали творцями. Переглядався кожен виробничий вузол, скрізь робилися зміни, 
спрямовані на підвищення виробничої ефективності.

О К МАКІВ ЦВІТ — СВІТИЛО. Брн- 
" знуло промінням, аж край неба по
колотився. Скільки їх, тих промінчиків? 
Тисяча, мільйон? А нам впадають в очі 
три найяскравіших промінці. Он, бачите.

ТРЕТІЙ ПРОМІНЬ
Ми дивились на нього з робітницею 

електромеханічного цеху комсомолкою 
Валерією Марченко. Вона стоїть поруч 
мене, заквітчана посмішкою, такою, які 
бувають тільки у молодих матерів.

В гірничому цеху.

реходу на п’ятиденну) стояв старий 
млин — поганенький англійський фулер, 
який видавав на добу 7—8 тонн графіт
ного розмолу. Ремонтники на чолі з 
Миколою Огорадовим довго ламали го
лову, як вдосконалити його. Але марно. 
Після підрахунків дійшли до висновку: 
хоч позолочуй той фулрр, а він більше 
8 тонн не потягне. 1 тут виникає смілива 
думка, хлопці монтують дослідний зра- й 
зок нового млина, а згодом — нову ма- І 

шину. Це, звичайно, не ра- І 
кета, не новий блюмінг. Але В 
молоді раціоналізатори гор- І 
ді, що цей механізм, зроб- І 
лений їхніми руками, пере- І 
пускає в чотири рази біль- І 
ше графіту, ніж патентова- й 
ний англійський фулер.

Той перший промінь зда- В 
валось, яскраво пронизував .1 
не тільки край неба, а й ду- й 
ші заваллівських графітнії- В 
ків. Вони у них — чисті, 
щирі, з високими прагнен
нями. Бо ж недарма саме в 
Заваллі відбулась Всесоюз
на нарада молодих раціона
лізаторів. У Леоніда Шелу- 
шнна залишились добрі спо
мини про ті дні.

— Розумієте, з усього 
Союзу з’їхались до нас, — 
захоплено говорить він. — 
І залишились задоволені.

Ще б пак! Напередодні В 
наради 25 комсомольців по
дали 46 рацпропозиції!, 
впровадження яких дало 
економії 50,5 тисячі карбо
ванців.

Анисимов, Микола Шу- 
кайдо, Олексій Верла- 
мов, Григорій Покоти- 
лов, Анатолій ~ 
ський.

З кожним днем, як 
річка весною, поповню
валися наші ряди. 24 
листопада приїхала ще 
одна чимала група мо
лоді на чолі з Михай
лом Майстром, бригади
ром. Його бригада з 
перших днів почала ви
конувати завдання на 
250 процентів.

Подвиг
у степу

Самар-

донецькому

НА ПРОХАННЯ БАГАТЬОХ 
ЧИТАЧІВ З ОЛЕКСАНДРІЙ
СЬКОГО, ПЕТРІВСЬ К О Г О, 
КРЕМЛІВСЬКОГО, ГОЛО- 
ВАНІВСЬКОГО, ГАЙВОРОН- 
СЬКОГО РАЙОНІВ «МОЛО
ДИЙ КОМУНАР», ПОЧИНАЮ
ЧИ З ЦЬОГО НОМЕРА, ДРУ
КУВАТИМЕ ПРОГРАМИ ПЕРЕ
ДАЧ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ТЕЛЕ
СТУДІЙ.

1 А ЛИСТОПАДА 1956 
на станцію Кипуча 

прибула перша партія по
сланців Кіровоградщини 
в складі 70 чоловік. Нас 
вивели в поле, де стоя
ла пожовкла кукурудза, 
і сказали:

— Тут буде шахта «Кі
ровоградська _ К о м с о- 
мольська».

З прибулих організу
вали дві бригади, які 
очолили Шукайло і Пе- 
редерія. Робота була од
на — копати землю. І 
ми почали копати. Кра
ще всіх працювали Олег

р.

В зимові хурделиці, в 
негоду хліборобські ді
ти оволодівали новими 
для них гірничими про
фесіями, мужніли і загар
товувались. Так виросли 
кращі бригадири і про
хідники Гилюк, Дедов, 
Анисимов, Сулима, му- 
ляри Обертинський, Сай- 
кун, Бондарчук, Бугайов. 

. Більше тридцяти кращих 
комсомольців занесені в 
Книгу пошани шахти.

Сьогодні, е переддень 
40-річчя Радянської вла
ди на Україні, посланці 
Кіровоградської комсо
молі? рапортують Бать
ківщині про дострокове 
завершення будівниц
тва шахти.

Г. СТАНІСЛАВЧУК, 
секретар комітету 
комсомолу.

(З матеріалів 
редакції газети 
шиловградская 
1957 р.).

ВИЇЗНОЇ 

_ «Воро- 
празда»

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 19 липня. Перша про
грама. 16.50 — Для дітей. «Наші 
гості». Виступає танцювальний ко
лектив /Лосковського будинку 
культури імені Зуєво. (К). 17.20— 
до 50-річчя Великого Жовтня. 
«Інтернаціоналісти». (М). 17.50 — 
«Музичний маяк». (М). 18.00 —
Кіровоградські вісті. (Кірово
град). 18.15 — Телереклама. (Кі
ровоград). 18.20 — 
женихи». Художній 
19.00 — Фестиваль 
мистецтва УРСР, 
50-річчю Великого 
20.20 — «Спогади дитинства». Но
вий художній фільм. (К). 21.25 — 
Наша книжкова полиця (Кірово
град). 21.30 — В. Макєсв. «Тьоті 
та дяді». Спектакль Калініисько- 
го театру. (Кіровоград).

Друга програма. 11.00 — Теле
фільм. «Корисна некорисність». 
Художній фільм «Півень». (Кіро
воград). 17.10 — Фільм для ді
тей. (Дніпропетровськ). 18.00 —
Телевісті. (К). 18.35 — «Жнива
— ударний фронт». (Дніпропет
ровськ). 19.00 — футбол: «Спао- 
так» (Москва) — «Динамо» (Тбі
лісі). (М). 21.25 — Г. Доніцет-
ті. «Любовний напій». Спектакль 
Львівського театру опери та бале
ту ім. Іо. Франка. В перерві — 
телереклама «Тисяча порад», (К),

«Зареченські 
фільм. (К), 

самодіяльного 
присвячений 

Жовтня. (К).

— Оце, — каже, — тільки з стрілець
кого тиру йду.

-— А як же Юрко, син? Йому ж тіль
ки чотири.

Валерія сміється радо:
— Заходила до нього. Він же в дитя

чому садку, промінчик мій.
Я помічаю, як виблискує на сонці 

значок першорозрядника з кульової 
стрільби.

— Це вже давно. — мовить Вале
рія. — Зараз майстром готуюсь стати.

Ще ж вчора бачив її в Палаці культу
ри. Самодіяльний драматичний колектив 
виставу показував, і Валерія там — 
заспівувачка. Кажу їй про це, а вона:

— Оце забіжу за Юрком та й до ви
пускних екзаменів буду готуватись. Я 
ж машинобудівний технікум закінчую. 
А чоловік — політехнічний інститут. За
раз десь баскетбольну команду тренує.

— Ким же він працює?
— Слюсарем в лабораторії комбінату.
— І коли ви встигаєте?
— У нас же п’ятиденна! —-блиснула 

очима Валерія і поспішила за сином.
ДРУГИЙ ПРОМІНЬ

Ного помітила інженер Галина Ми
хайлова. Вона часто розповідає про ви
твір молодих рук.

— Ви бачили його? — цікавиться. — 
Скажете, вуглуватий, шви від зварю
вання видно, не виблискує шліфованими 
боками? А ми гордились ним.

1 я розумію Галину. Колись на Завал-

Ми відшукували
ПЕРШИЙ ПРОМІНЬ,

коли до нас підійшла група шоферів. 
В біленьких сорочках, напрасовані, 
хлопці скидались скоріше на артистів.

— Серед нас є и архітектори, й худож
ники, — сміються вони. — Он шофер 
Мальований керує гуртком юних худож
ників, а Черчелюк — скульпторів.

При Палаці культури в Заваллі пра
цює дитяча музична школа та одинад
цять гуртків. І більшість з них своїм 
виникненням зобов’язані саме п’яти- 
денці. Судіть самі: тільки два гуртки з 
одинадцяти мають оплачуваних керівни
ків, всі інші працюють на громадських 
засадах.

Валя Стояненко запрошує:
— Ходімо разом, — гукає. — Не по

шкодуєте.
І невдовзі ми вже в просторій залі 

Палацу культури.
Замерехтів кіноекран. І раптом — 

стрічка — «Заваллівський пилосос*...
Дивлюсь і дивуюсь: знято не гірше 

Всесоюзного сФитнля».
— Хто ж це зробив, — питаю Валю.
— Клуб кінолюбнтелів... А заснували 

його молоді хлопці Анатолій Писанюк 
і Микола Мороз.

... Коли ми вийшли з Палацу, над 
Заваллям плив теплий літній вечір. 
Хлопці і дівчата йшли вулицями сели
ща, щось гомоніли радо про своє життя, 
опромінене буднями робочої п’ятпденкн.

ЧУДОВИМ
АКОРД

ЧЕТВЕР, 20 липня. Перша про
грама. 16.50 — До 50-річчя Ве
ликого Жовтня. «Сім днів одно
го літа», Кінонарис про зліт 
піонерів України. (К), 17.10 —
Тележурнал «Сучасник». (Лььів). 
17.40 — Телевісті, 
«Світ сьогодні», 
«Озелінь-трава». 
19.00 — Фестиваль 
го мистецтва УРСР, 
50-річчю Великого 
20.20 — Телефільм 
фільм «Півень». 
22.00 — Закриття 
ського міжнародного- кінофести
валю. (М), 23.00 — Щоденник
Спартакіади народів СРСР. (М).

Друга програма. 20.20 — «Три 
путівки в Ленінград». Фінал те
левізійної вікторини, (К),

(К). 18.10 — 
(М). 18.40 —

Телефільм. (К), 
самодіяльно- 
присвячений 

Жовтня. (К), 
та художній 
(Кірової рад), 
V Москоо-

Далеко за межами району йде слава про танцювальний колектив Із Заоаллівського Бу
динку культури. . " Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

МОНРЕАЛЬ, 17 липня. 
(ТАРС). Перемогою коман
ди радянських 
минулої ночі 
чемпіонат світу з 
ня.

На торішньому 
ті в Москві господарі зай
няли п’ять перших місць з 
восьми. Здавалось, такий 
успіх не тільки переверши
ти, а й повторити неможли
во. Та ось у ювілейному 
для радянських людей році

шпажистів 
закінчився 
фехтуван-

чемпіона-

наші славні мушкетери, які 
представляли дев'ять міст, 
завоювали шість золотих 
медалей з восьмиї

Чемпіонами світу стали 
москвичка Олександра За- 
бсліна, киянин Віктор Пу- 
тятін, мінчанин Олексій Ни- 
канчиков і спортсмен з 
Московської області Мар
ко Ракита. Виграли команд
ну першість світу наші шаб- 
лісти, а під завісу, переміг- 
ши у фіналі збірну Фран
ції, — і збірна шпажистів. 
У складі останньої були 
Олексій Никанчиков 
(Мінськ), Григорій Крисс і 
Йосиф Вітебський (обид
ва — Київ), Гурам Костава 
(Тбілісі) і дебютант чемпіо
нату Віктор Модзолевський 
з Воронежа.

Срібні медалі здобули в 
Монреалі Григорій Крисс, а 
також жіноча і чоловіча 
команди рапіристів.

ч

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре- 
гаря — 45-35, відділів — 45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 

орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ,

БК 01296. Індекс 01197, Друкарня ім. Г, М. Димитрова обласного

СПАРТАКІАДИ 
РОЗБІГ...

Лише по кількох видах 
спорту проходять тепер фі
нальні змагання ювілейної 
Спартакіади народів СРСР, 
яка неквапно починає свій 
розбіг.

Названо перших фіналіс
тів волейбольного турніру.

Серед чоловіків право ви
борювати титул чемпіона 
поки що завоювали збірні 
Москви і України. А у жі
нок відома вся фінальна 
«шістка»: Москва, Азербай
джан, Україна, РРФСР, Ле
нінград і Білорусія.

Головні події ще попере
ду.

управління по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліикн, 2.

0 ПОКАЗУЄ ДНІПРОПЕТРОВСЬК

СЕРЕДА, 19 липня. 11.00 — 
Художній фільм. 17.10 — Фільм 
для дітей. 18.00 — Дніпровські 
новини, 18.15 — «Тижнева пошта» 
18.35 — «Жнива — ударний
фронт, 19.00 — Футбол: «Спар- 
так» (Москва) — «Динамо» (Тбі
лісі). 20.45 — Спектакль, 22.50 — 
«Запрошують інститути».

ЧЕТВЕР 20 липня. 16.35 
ми працюємо, так ми 
мо». Репортаж з 
К. Лібкнехта. 16.50 — 
одного літа». ____ ...
піонерів України. (К). 
Телевізійний журнал • 
(Львів). 17.40 
ті. 1" 
18.40 . 
зійний 
тиваль 
УРСР, 
ликого Жовтня. (К). 20.20 — «Три 
путівки ■ Ленінград». Фінал теле
візійної вікторини. (К). 22.00 — 
Закриття V Московського міжна
родного кінофестивалю. (М), 
23.00 — Щоденник Спартакіоди 
народів СРСР, (М).

іТак 
відпочивас- 

заподу ім. 
• «Сім днів 

'. Кінонарис про зліт 
............... 17.10 — 

'Сучасник», 
Телевізійні віс- 

18.10 — «Світ сьогодні». (М), 
— «Озелінь-трава». Телеві- 
фільм. (К). 19.00 — Фес- 

самгіді ял ьного мистецтва 
присвячений 50-річчю Ве-

• Ленінград».
• ікторини.

• ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

СЕРЕДА, 19 липня. Ю.ЗО — 
Фільм-спектакль «Розтерягва ву- 
сиЧЯ”і7 55^ 5 ~Т ^Ородача 1 Оде- 

«Літній сад» 
19.00 — Футбол:
сква)
20.45
21.30
«Ровесник». 22.00 
Одеси,

— Телевізійні фільми 
свД» і «Молодість», 

'Спартак» (Мо- 
(Тбілісі)« 

екран, 
журнал 

— Передача з

»Динамо»
Актуальний 

Телевізійний

ЧЕТВЕР, 20 липня.
ДОЖНІЙ фільм 
16.50 — «Сім 
Кінонарис про 
раіни. (К). ■- 
журнал < 
17.40 - 
«Світ сьогодні», 
«Озолінь - 
фільм. (К). 
самодіяльного 
присвячений -»и-річчіО г.° Жовтня, (Ю. 20.00 — 
ТІВКИ п п- 
ПІЗІЙНОЇ

Ю.зо — Ху- 
«Попіл і алмаз», 

днів одного літа», 
зліт піонерів Ук- 

17.10 — Телевізійний 
«Сучасник». (Львів).

— Телевізійні вісті, 18.10 — 
(М). 18.40 —

трава». Телевізійний 
19.00 — Фестиваль 

мистецтва УРСР.
50-річчю Вслико- 

. .. ----- - — «Три пу-
Ленінград». Фінвл ТСле- 

22.00 — 
. з міжна-

"інофостивалю. (М).
ФрДСнник Спартакіади 

СРСР. (м). 23.15 — Пс—

ИІЗІИНОІ Вікторини. (К) :
Закриття V Московського
родного 
23.00 — 
народів
Родача з Одеси'
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