
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ! Рік видання ХУН

ЧЕТВЕР

жовтня

У сьогоднішньому номері газети про 
справи юнаків і дівчат нашої області розпо
відають представники старшого покоління. 
Які ми, молоде покоління сімдесятих, ті, 
хто прийняв комсомольську естафету бать
ків і дідів!

Дивись рубрику «ТОВАРИШ КОМСО
МОЛ».

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ.

ми — МОЛОДІ!
Двадцятий пік — гінкий двадцятий пал -* 
Черпає сил в десятім п’ятиріччі...
І чесно я дивлюсь йому у иічі,
Звітую ділом, слідую словам.
Звітую ділом. Степ — мій атестат. 
Врожай дорідний — то мені «відмінно», 
Ііо хліба суть живе в мені нетлінно 
І до людей житами пророста.
Звітую ділом. Чуєте, дзвенить 
У молодих піснях грядуще БАМу!
Мчить потяг крізь тайги дрімучу браму. 
Найперший потяг. Зупинися, мить!..
В напругу буднів ллюсь — не переллюсь, 
Стартую круто в зоряне свічадо.
І до барвінку припадаю радо, 
Коли з шляхів далеких повернусь.
Я — Комсомол! Я — юності зоря,
І па моїм червоному знамені
Два віщих слона: ПАРТІЯ і ЛЕНІН — 
Незгасним сяйвом вірності горять.

Вячеслав СОКУРЕІІКО, 
член обласного літературною 
об’єднання.

м. Світловодськ.
Ґ

про Пленум
Центрального Комітету 
Комуністичної партії 
Радянського Союзу

26 жовтня 1976 року Пленум Цент
рального Комітету КПРС продовжив об
говорення питань пре Державний п’яти- 

І річний план розвитку народного госпо- 
| дарства СРСР на 1976—1980 роки, Дер

жавний план розвитку народного госпо
дарства СРСР на 1977 рік, про Держав
ний бюджет СРСР на 1977 рік і пре вико
нання Державного бюджету СРСР за' 
1975 рік.

У дебатах у цих питаннях виступили: 
тт. Г. Б. РОМАНОВ — перший секретар 
Ленінградського обкому КПРС, Ш. Р. 
РАШИДОВ — перший секретар ЦК Ком
партії Узбекистану, О. В. КОВАЛЕНКО — 
перший секретар Оренбурзького обко
му КПРС, Р. Ф. ГОРОЖАЄВА — ланкова 
кукурудзівницької ланки радгоспу «Зо- 
лотаревский» Ростовської області, М. Г. 
ГАПУРОВ — перший секретар ЦК Ком
партії Туркменистану, П. Ф. ЛОМАКО — 
міністр кольорової металургії СРСР, 
Ф. Т. МОРГУН — перший секретар Пол
тавського обкому Компартії України, 
Б. К. МЄСЯЦ — міністр сільського гос
подарства СРСР, Г. І. МАРЧУК — віце- 
президент Академії наук СРСР, голова 
Сибірського відділення Академії наук 
СРСР, Г. Л. МИХАЙЛОВ — токар Хар
ківського заводу транспортного машино
будування ім. В. О. Малишева, А. Е. 
БОСС — перший секретар ЦК Компартії 
Латвії, К. М. РУДНЄВ — міністр прила
добудування, засобів автоматизації і 
систем управління.

Пленум ЦК КПРС прийняв по цих до
повідях відповідну постанову, яка публі
кується у пресі.

Пленум ЦК КПРС розглянув організа
ційні питання:

Пленум обрав секретарем ЦК КПРС 
тов. Я. П. РЯБОВА.

Пленум перевів з кандидатів у члени 
ЦК КПРС тт. В. О. КАРЛОВА, К. М. БЄ- 
ЛЯКД, Ф. Т. МОРГУНА.

На цьому Пленум Центрального Комі
тету закінчив свою роботу.

< ■ 

Малий БАМ“—підшефна будова

О
Фото П. АРЧИКОВА.

і

будівельного 
«ІІІВ- 

завер-

1
чо не приховує свого задовс- ІВ 
леиня з цього приводу.

— Такий темп — це ре
зультат соціалістичного зма
гання між бригадами, окре
мими робітниками всереди
ні бригади.

Щоб глибше зрозуміти, 
відчути зміст його слів, я 
побувала на ударній будові, 
намагалась день-другий 
прожити життям колективу.

КРІЗЬ СКЕЛЮ.
ХЛОПЦІ’“

Сьогодні — це п'ятнад
цять кілометрів залізнично
го шляху. Новенького, на
віть щебінь іще не втратив 
свого кольору, і пісок під 
шпалами то сліпучо-жовтий, 
то сбіжоБілий чи сірий, ніби 
щойно його сюди насипали. 
Сьогодні по цьому п’ят- 
надцятикілометровому від
різку вже ходять поїзди ---
з матеріалами для потреб 
будівництва нової залізниці 
Долинська — По?кічна. Сьо
годні — це обласна ударна 
комсомольська будова, яку 
молодь Кіровоградщини на
зиває тепло: «Наш малий 
БАМ».

ЖОВТНЕВА 
ВАХТА 
КОМСОМОЛУ

РЕПОРТАЖ ЧЕРВОНОГО ТИЖНЯ

ГОЛУБЕ 
МІСТЕЧКО

Як і на будову віку, сюди 
їдуть по романтику творен
ня, їдуть для того, щоб у 
юності залишити свій слід 
на землі. Оте «сьогодні» 
мас свій початок.

Наприкінці січня із селища 
Бучі, що па Київщині, п До.тин- 
ську приїхало дванадцять буді
вельників. Воші привезли з со
бою шість вагончиків і. швидко 
владнавши нескладний побут, 
того ж місяця проклали 2,5 кі
лометра пової магістралі, яка 
майже в півтора паза скоротить 
шлях крннорізькій руді до пів
дня країни, до головних мета
лургійних заводів. З уведенням 
і'ї в дію збільшиться перевезен
ня вантажів через Знам’янку і 
Кіровоград, користуватися най
дешевшим видом транспорту —1 
залізницею — зможуть жителі 
Бобринци та Ус.тинівки. Еконо
мічні вигоди новобудови точно 
підрахують пізніше, а сьогодні 
тут кожен день — то справжній 
бій за просування вперед, то — 
невимовна радість трудової пе
ремоги: колектив 
управління № !4(» тресту 
депзахідтраисбуд» уже 
іннн виконання основного річ
ного завдання — проклав запла
новані кілометри залізниці. Ви
конроб управління І". І. Левчек-

Зранку було мінус п’ять. 
Автобус із групою юнаків і 
дівчат від голубого містеч
ка відійшов рівно с вось
мій. Час від часу водій зу
пиняв машину, і тоді паса
жирів залишалося все мен
ше. Остання зупинка — і пе
ред очима відкрилась неба
чена панорама. Два вели
чезних насипи наче розірва
ні урвищем. Унизу — люди 
і машини з єднали зусилля, 
щоб над руслом річки Бе- 
оезівки виріс залізничний 
міст довжиною 150 метрів, і 
Саме до цього пункту й ді- ( 
йшли бригади будівельного і 
управління № 146. І як по 
естафеті передали його 
колективові мостопоїзда 
№ 444. Передали раніше 
строку, але й перед ним по
ставили вимогу — міст збу
дувати достроково, щоб з 
настанням весни колієукла
дачі могли продовжити ро
боти в цьому напрямі на 
повну силу.

Ми були свідками того, як 
ВИКОНУЮТЬ домовленість 
мостобудівники. Під полот
но моста має стати шість 
залізобетонних опор. Кінча
ють складати вже п яту. А 
ось із шостою — раптом 
несподіванка. Саме там, де 
за кресленнями належало 
їй стояти, будівельники на
трапили на гранітні скелі, 
валуни. Обійти« Але ж насип 
уже готовий, не зміщати ж 
сотні тонн грунту! Підірва
ти? Знов же — поки про
йдеш усі інстанції, щоб ви
кликати підоивників, втра
тиш час. Та й вибухом по
шкодиш і насип, і найближ
чу опору.

— Зібралися в теплуш
ці, — згадує майстер мосто- 
по'зда № 444 К. О. Коло- 
мієць, — радимося, що ро
бити. А хлопці б один го
лос: «Є відбійні молотий, 
майстре, пройдемо». Навіть 
«не спробуємо» — «про
йдемо». Не довірити не міг.

(Закінчення на 2-й стор.).

€ ще один кілометр до
роги!

Йде будівництво.
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Постанова Пленуму ЦК КПРС
ПРО ПРОЕКТИ ДЕРЖАВНОГО П’ЯТИРІЧНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВ/Х СРСР
НА 1976-1980 РОКИ, ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ НАРОДНОГО іОСПОДАРСГВА СРСР
Н/\ 1977 РІК 1 ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ СРСР НА 1977 РІК

Схвалити в основному проекти Дер
жавного п’ятирічного плану розвитку 
народного господарства СРСР на 
197-6—1980 роки, Державного плану 
розвитку народного господарства 
С.РСР на 1977 рік і Державного бюд
жету СРСР на 1977 рік і внести їх на 
розгляд сесії Верховної Ради СРСР.

Цілком і повністю схвалити діяль
ність Гіолітбюро ЦК- КПРС по реалі
зації соціально-економічної програми 
і зовнішньополітичного курсу, розроб
лених XXV з’їздом партії, положення 
і висновки, викладені в промові Гене
рального секретаря ЦК КПРС това
риша Л. І. Брежнєва па цьому Пле
нумі.

Запропонувати ЦК компартій союз
них республік, крайовим і обласним 
коміїетам партії, всім партійним ор-

ВЧАТЬСЯ
КОМСОМОЛЬСК
ВАТАЖКИ

і

ганізаціям здійсняти необхідні захо
ди, які забезпечували б успішне за
вершення завдань 1976 року і безу
мовне виконання народногосподар
ського плану 1977 року і п’ятирічного 
плану в цілому Приділити особливу 
увагу прийняттю і реалізації виробни
чими колективами зустрічних планів 
і підвищених соціалістичних зобов’я
зань. Сконцентрувати зусилля радян
ських і господарських органів, проф
спілкових і комсомольських організа
цій, трудових колективів на розв'я
занні завдань по всемірному підви
щенню ефективності суспільного ви
робництва і якості роботи в усіх лан
ках народного господарства.

Привести в дію всі наявні резерви 
і можливості для прискорення науко
во-технічного прогресу, ширшого ви

У Кіровограді закінчив роботу дводенний семінар секретарів комітетів комсомолу 
середніх спеціальних навчальних закладів. Учасники семінару поділилися досвідом 
роботи, ознайомилися з діяльністю кращих комітетів комсомолу, зокрема комітету 
Кіровоградського будівельного технікуму.

Працівники обкому комсомолу ознайомили присутніх із завданнями комсомоль
ських організацій середніх спеціальних навчальних закладів по комуністичному 
вихованню учнівської молоді у світлі рішень ХХУ з’їзду КПРС і V пленуму ЦК 
влкем.

У роботі семінару взяв участь і виступив на ньому завідуючий відділом науки і 
учбових закладів обкому Компартії України Д. М. Клюєико.

Н. СЛЮСАРЕНКО, 
завідуюча відділом студентської, шкільної 
молоді і піонерів обкому комсомолу.

-------------

користання передового досвіду, зро
стання продуктивності праці, збіль
шення випуску і поліпшення асорти
мент і якості продукції, розширення 
т иробпицтва товарів народного спо
живання. Наполегливо добиватися 
раціонального, економного викори
стання трудових, матеріальних і фі
нансових ресурсів, підвищувати ефек
тивність капітальних вкладень.

Пленум Центрального Комітету 
КПРС закликає комуністів, комсо
мольців, усіх трудящих ще ширше 
розгорнути соціалістичне змагання за 
успішне виконання завдань десятої 
п'ятирічки і тим самим забезпечити 
дальше зміцнення економічної могут
ності Радянської держави, неухильне 
піднесення матеріального і культур
ного рівня життя народу.

У колективі цеху розфасовки олії Кіровоградського олій- 
ж>*рко*абі>;зту поважають цю дівчину. Молода робітнича 
Світлана С ГОРОЖ ЕНКО не тільки сумлінно працює, а й бе
ре активну участь у громадському житті колективу, займає
ться спортом. Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

ЦЬОМУ худорлявому, стрункому юнакові із світ
лими очима па смаглявому обличчі ще тільки 

девятнадцать років. Я написав «ще» і згадав, як. 
знайомлячись, Володя категорично сказав: «Уже де
в’ятнадцять».

Комсомолець Володимир Лещенко — студент дру
гого курсу Кіровоградського інституту сільськогоспо
дарського машинобудування. Але і я, голова ради 
громадськості сприяння сім’ї і школі Кіровоградсько
го міськвиконкому, і підлітки з вулиці Волкова знає
мо Володю як позаштатного інспектора дитячої кім
нати Кіровського районного відділу внутрішніх справ.

Минулого року в дитячій кімнаті Володя познайо
мився із Сергієм Ткаченком, що був гам на обліку. 
Характеристику підліткові дали не вельми похваль
ну: бешкетує, почав випивати, брав участь у дрібних 
крадіжках. Котрась із сусідок так прямо й сказала:

— Тюрма за ним плаче.
А Володя Лещенко вирішив інакше. Чи то ін

туїтивно відчув, що хлопцеві‘просто не приділяли ува
ги, чи злість узяла на отих байдужих сусідів, однак 
сказав твердо й переконано:

— Будуть із хлопця люди!
Вони одразу знайшли спільну мову: наставник був 

усього на два роки старшим. І скільки відвертості,

товариш
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ПІСЛЯпозхюлпта
о РОЗПОВІДЬ ПРО ПОЗАШТАТНОГО 

ІНСПЕКТОРА ДИТЯЧОЇ КІМНАТИ МІЛІЦІЇ

щирого бажання допомогти було у нього! Разом хо
дили в кіно, слуха ні вдома музику. Не догадувався - 
Сергій, що г.ісля оцих годин, проведених у кінотеатрі 
чи біля магнітофона, Володя за північ сидітиме над 
книгами і конспектами, бо завтра — семінарські за
няття. Потім подумав якось про це. І зрозумів, що 
живе Володя, як то кажуть, сповна, віддаючи всього 
себе людям. Самому захотілося жити так.

А може, все почалося саме з музики, з розповідей 
Володі про інститутський духовий оркестр, де вій 
грає? Бо причетність Сергія Ткаченка до громадсько
го життя колективу професійно-технічного училища 
№ 8 почалася саме із-самодіяльності, з танцюва ль
ного гуртка. Тепер Сергій — один з активних його 
членів. Книги, спорт — яким багатогранним став світ 
захоплень підлітка! І як мало раптом залишилося 
гільиого часу, бо Сергій мріє стати найкращим авто- 
і рсйдеристом. Раз мрієш — мусиш учитися і «втиску
вати» себе в оці двадцять чотири години кожної доби.

А ще Володя Леїцспко навчив Сергія бути небай
дужим до інших. Не пройшли їхні запальні суперечки 
даремно. І найбільшою радістю для позаштатного 
інспектора була звістка про тс, що Сергія зняли з 
обліку в дитячій-кімнаті мі ліції. Цього року поза
штатний інспектор привітав його- із вступом до ком
сомолу.

Тепер у Володі Лсщенка нозі підопічні, тривога за 
долю інших підлітків, якннжопче потрібна допомога 
дорослих.

А із Сергієм Володя зустрічається вже просто як із 
давнім товаришем.

К. БОРИСЕВИЧ. 
голова ради громадськості сприяння сім'ї 
і школі Кіровоградського міськвиконкому.
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(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

А в душі буз сумнів — біль
шість цих ентузіастів зво
дить перший міст у житті. 
Невдача може загасити по
ривання.

Тою дня уламки скелі густо 
лежали неподалік будівельного 
майданчика. А вчора і позавчо
ра бригада заступала па місце 
бригаді', І суцільний гуркіт від
бійних .молотків стояв довкола. 
Стомлювались одні, їх підміню- 
иа.'ік інші і зі свіжими силами 
трощили гранітну перепону. 
Сьогодні на місці скелі — кої- 
лонан, заповнений грунтовою во
дою: Березівка ж поруч. Остан
ні роботи виконують тут комсо
мольці Володимир Іванчеико, 
Вік top Захаром. Микола Фісу- 
нов, Олександр Барановськнй. 
Ніяк не «приземлиться» кіаці 
крана — незручно, котлован 
вузький. Тоді Володимир захо
дить по коліна у воду, швидко 
відчіплює стропи, але па сушу 
не поспішає — треба шланг на
соса наліпно приладнати: .Вік
тор. Микола і Сашки всіанови- 
ли його якраз на пагорку. А 
надворі — мінус п’ять. Краї 
озера на дні котлована прихо
пилися крижаною кіркою. Як 
тільки рівень води став зменшу
ватись, усі четверо взялися за 
лопати: до кіпця робочого дня 
намітити повністю розчистити 
котлован Згодом його заллють 
залізобетоном піл фундамент 
останньої, шостої опори. І змон
тує її колектив мостопоїзда до
строково — така домовленість з 
укладачами колії. До цього їх 
зобов’язує перехідний Червоний 
прапор, завойований у соціаліс
тичному змаганні серед колек
тивів будівельних дільниць у 
третьому кварталі.

Від мостобудівників авто
бус швидко помчав на пів
день, довіз до краю заліз
ничного полотна. Тут комсо

мольсько-молодіжна брига
да Миколи Надєїна, послан
ця комсомольської органі
зації Долинського району, 
прокладає розвилку. Мороз 
і вітер розрум’янили облич
чя юнаків і дівчат. Шурхо
тять по гравію лопати, 
електроущільнювачі: кожна 
шпала має лежати на міцній 
основі і довго. Бригадир час 
від часу перевіряє щільність 
основи під полотном, га
рантія якості повинна бути 
стопроцентною. Місячне 
завдання бригаді — вирів
няти шість залізничних роз
водів. На цьому тижні за
кінчують останній.

ЧУЄШ,

І11ВЛЕ?
Бригада Миколи Надєїна 

змагається з бригадою до
свідчених будівельників, 
яку очолює В. М. Дрем- 
люга.

— Найбільший стаж у тих, хго 
працює з самого початку будів
ництва. В основному ж у нас — 
новачки, — розповідає ,М. На- 
дєїіі. — і все ж дуже хочемо 
випередити суперників.

Розмова ця відбулася під час 
короткої перерви. На хвилинку 
всі дванадцять молодих шляхо- 
будівників зібралися біля неве
личкого баїатгя. його ще зран- 
нї РО-'палив Василь Бабич. 
Ще й кілька буряків загорнув 
У жар.

Усіх здружила ударна комсо
мольська будова — таку думку 
виносиш, побувавши на «мало
му БАМі» області. Бо тут ціка
ва робота, бо тут «сьогодні» і 

«заніра» десятої п'ятирічки. 
Слабодухі не витримують — тут 
важко. Будова випробовуй на 
твердість- волі й характеру. Мо
лоді будівельники так про це й 
кажуть.

Олександр Барансвським:
— Тут не легше, ніж на 

БАМі. Перший міст у своє
му житті будую. Думаю, 
що не останній. Захоплює 
висота.

Микола Фісунсв:
— Півтори норми ЩОЗМІ

НИ — розуміємо, не межа. 
Коли бачиш такий розмах 
будівництва, хочеться бути 
гідним цих масштабів.

Галина Купчмшина:
— Я працювала в Кірово

граді на цегельному заводі. 
В будівництві теж не нова
чок. А тут «на дотик» відчу
ла, що таке будова. Спочат
ку лопата під кінець зміни 
важкою ставала. Та на до
помогу приходили хлопці. 
«Один за всіх, усі за одно- 
,Ом — зміст цього правила 
колективу зрозуміла глиб
ше на будові.

Володимир Іванчеико:
— У нас машини і меха

нізми, до лопати і кирки 
звергаємося рідко. Коли бу
ває нелегко, згадую Павку 
Корчагина. І нинішні трудно
щі здаються просто дрібни
цею.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Долннськнй — 
Уссниівськіїй райони.
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Яким ви уявляєте комсо
мольця? Я — людиною, кот
ра ніколи не зупиняється на 
досягнутому, завжди прагне 
зробити краще, знати про 
щось більше. Такими не- 
вгамованими були перші 
комсомольці, що утверджу
вали на планеті соціалізм; 
такими були ми, комсо
мольці шістдесятих. І такі ж 
вони, сьогоднішні юнаки і 
дівчата, що носять значки із 
зображенням Леніна.

На стіні в цеху висить 
стенд. На ньому під напи
сом «Кращий комсомолець 
цеху» — фотографія неви
сокого чорнявого юнака, 
що схилився над верстатом. 
Це — Володя Свиридов, 
слюсар нашого інструмен
тального цеху. І слова «Кра-

• Міський огляд-конкурс
І,а СІ}СНІ МуЖНЄ ОблПЧЧЯ борця. Чітко окреслені риси виказують непоборність 

і волю. Іоруч червоні жарини гвоздик. І музика: владно бухає в скроні... Віктор 
•^ара. Це ного голос заповнює зал, стає живим свідком невмирущості співця, чілійсь- 
'кохіпан'^10^' почаося міськиі'1 конкурс «Гітара-7б» у Палаці культури імені 

го У П0Л&женні про огляд комсомольської пісні зазначено, що присвячений він 
оо~й річниці Ленінського комсомолу. Мета конкурсу — пропаганда радянської пат
ріотичної пісні, підвищення вокальної та інструментальної виконавської майстерності 
учасників.

Умови творчого змагання передбачали участь солістів, дуетів, Тріо, квартетів, 
вокальних ансамблів. Музичні твори і пісні — під акомпанемент гітари.

Організатор — Кіровоградський міський комітет ЛКСМУ—подбав про те, щоб 
конкурс запам'ятався не тільки учасникам, а й молодіжній аудиторії, яка заповни та 
зал у передчутті чогось незвичайного. Принаймні, небуденного.

У нього
ТАКЕ
ПРАВИЛО

ІІАДІЇ глядачів збулися. Вже в 
11 задумі конкурсу вирізнялася 
одна особливість. Володимир Ка
лина. другий секретар міськкому 
ЛКСМУ, усміхався трохи загадко
во. Перед початком сказав стур
бовано:

— Тільки б не підвів зал
Те, що він маз на увазі, з'ясу

валося невдовзі, за якихось півго
дини, коли па сцені встигли ви
ступити кілька—самодіяльних груп 
артистів. Про склад учасників 
огляду конкурсу «Гітара-76» зна
ли тільки члени жюрі, очолювано
го деканом музично-педагогічного 
факультету педінституту,. І. В. За
рубою. Присутні ж, звісна річ, 
знайомилися з ними у процесі 
виконання концертної програми 
вечора. В чім особливість? На сце
ну виходили юнаки і дівчата, кот
рі, можливо, ніколи досі не висту
пали перед масовим глядачем. Бу
ли це здебільшого гітаристи-ама- 
торн, котрих знали як музикантів 
у вузькому колі друзів. До цього 
вечора вони грали і співали, як 
могли, як уміли. Дехто навіть — 
як хотіз. Відомо ж, що «фігура з

ГІТАРА І
гітарою» викликає серед ниніш
ньої молоді якщо не захоплення, 
то в усякому разі повагу. Звід
си — на імпровізованих концертах 
(у парку, просто у дворі на лавці) 
гітаристи мали незаперечний авто
ритет серед «рядової публіки». 
Там не було кому оцінити по- 
справжньому і гру, і спів.

Тепер — одразу цілий зал суд
дів. Та ще н авторитетне жюрі. 
Тому-то й побоювався Володимир 
Калина за артистів, котрі стали 
".підопічними» міського комітету 
ЛКСМУ. їх «слухали» на місцях, 
у комітетах комсомолу підпри
ємств і навчальних закладів об
ласного центру...

Та зал зустрів учасників навди
вовижу доброзичливо. Кожен ви
ступ супроводили жваві негучні

не 
та-

Г1ОЗДЖЖЕІ
інтернаціоналізму. Скажімо, спеці
альним призом за краще виконан
ії,і комсомольської пісні жюрі від
значило Олександра Тараненка, 
учня МТУ-1 Він зачарував зал 
«Піснею про Щорса» М. Блантера. 
А коли полинула «Комсомольська 
пісня» В. Соловйова Седого,, при
сутні відчули, що перед ними не 
звичайний гітарист, а пристрасна, 
творча натура. І хай ще «не про
фесіонально» звучали гітара і снів, 
та це не позначилось па симпа
тіях глядачів.

Переможцем конкурсу вийшло 
тріо з Кіровоградського ЛІНУ. 
Майбутні штурмани Борис Кан- 
теміров. Олександр Шуриков та 
Сергій Петров продемонстрували 
на сцені не тільки високий рівень 
виконавської майстерності, а й 
глибоку ідейність музичних тво
рів. Другим був дует з машинобу
дівного технікуму. Жюрі відзна
чило пісню «Обеліски» О. Пахму- 
іової, яку Серіій Іванов та Петро 
Гончаров виконали лросю-таки 
здорово. Третє місце зайняв квар
тет студентів факультету фізвихо- 
вання педінституту. Серед ник 
співак і самодіяльний музикант 
Роман Болгачов. Три його пісні 
звучали на сцені, і особливо вдат- 
ііою визнали «Щастя».

Серед вокалістів кращими були 
студент інституту сільгоспмашино
будування Олександр Клюєнко та 
учні технічного училища № І 
Сергій Голуб і Валерій Тнкун.

До нагород — грамот міського 
комітету комсомолу, призів та пу
тівок на обласний конкурс комсо
мольської пісні приєдналися й 
щедрі схвальні-оплески вдячних 
глядачів.

А. НЕЧИТАЙЛО, 
спецкор «Молодого комунара».

оплески — присутні пам’ятали про 
те, що члени жюрі просили тиші в 
залі. Оцей настрій — розуміючий 
і підбадьорливий — панував про
тягом усього вечора.

Серед учасників конкурсу був 
слюсар заводу радіовиробів, з 
яким ми познайомилися ще до по
чатку виступу. Михайло Мамі- 
сашвілі вправно віршує, сам пише 
й музику. Як кажуть у народі, і 
швець, і жнець, і на дуду грець. За 
пісню «Мой старший товариш — 
отец» автора нагородили спеці
альним призом за краще виконан
ня власного твору. Михайло роз
повідав про своє захоплення щи
ро, просто. Сам визначив ідею на
званої пісні в рядках:

Если вдруг спросят: «Кем будешь?» 
Скажу: «Как отец — коммунистом». 

Наостанку про 
конкурс треба 
ствердити: перемо
жених не було. 
«Гітара-76» воче
видь засвідчила, 
що молоді творчі 
мистецькі сили 
шукають виходу 
на сцену. І коли 
комсомольські ор
ганізації •’Кірово
града пішли їм 
назустріч—ми ма
ли нагоду пере
свідчитись. якою 
корисною, цінною 
школою для учас
ників став кожен 
номер програми, 
яка супроводжу
валася високим 
пафосом радян
ського патріотизму 
та пролетарського

щий комсомолець» • 
перебільшення. Саме 
ким, як Володя, впевненим, 
наполегливим, невгамовним, 
і носити це горде звання — 
комсомолець.

Прийшов Володя о наше ло
комотивне депо учнем слюсаря. 
1 хоча ’ азами роботи з мета
лом він був уже обізнаний (пра
цював до цього токарем на ін
шому підприємстві), та вчитися 
йому потрібно було ще багато, 
і робив він цс завжди охоче. Я 
за свого учня спокійний: якщо 
сьогодні у нього щось не вихо
дить, завтра пін обов’язково 
осолодів складною операцією. 
Таким Володя був завжди. Ма
буть, тому й вирішив продовжи
ти навчання у вечірній школі. 
Може, цс не зовсім легко — по
спішати після напруженого ро
бочого дня до школи, а потім, 
дома, ше допізна засиджува
тись над книжками: не самі ж 
бо розв’язуються оті складні 
математичні задачі, пишуться 
твори з іітератури. Та н сксп- 

. гики трапляються: мовляв, на- 
"і ота морока, і вільно- 

. „ часу не маєш зовсім. Але 
хлопця не лякають труднощі, а 
розмови про зайвий клопіт не 
вселяють вагань у його душу. 
Бо він упевнений: тільки люди
на, що прагне до більшого, мо
же йти в ногу з часом. У нього 
навіть правило такс: сьогодні 
знати більше. ніж учора. 
•.'<;;тра робити краще, аніж сьо
годні. 1 його він стверджує 
своєю щоденною працею.

Після XXV з’їзду КПРС 
комсомольці країни, натхне- 
ні його величними рішення
ми, брали підвищені соціа
лістичні зобов язання. Во
лодя Свиридов но залишив
ся байдужим. Поставив собі 
за мету підвищити квалі
фікацію. І знову довгі годи
ни навчання, знову книги. 
Якщо не міг знайти відпові
ді на запитання сам, звер
тався до мене, і вже разом 

и шукали правильне рі- 
ення. Раділо серце: я ві

рив, що хлопець доб’ється 
свого. І не ПОМИЛИВСЯ. Во
лодя успішно склав екзаме
ни, і кваліфікаційна комісія 
присвоїла йому третій роз
ряд. Вітали його всім цехом. 
Раділи теж усі. У нас іще 
багато спільних радощів. 
Незабаром, навесні, будемо 
вітати Володю із закінчен
ням середньої школи. По
тім проводжатимемо в ар
мію і чекатимемо його по
вернення. Він обов’язково 
повернеться до нас. І тоді 
Володимир Свиридов знову 
буде попереду. Інакше він 
не зможе. Такий уже у ньо
го девіз. Девіз справжнього 
комсомольця.

В. ДОЛБІЄВ. 
слюсар інструменталь
ного цеху Знам’ян- 
ського локомотивного 
депо.

■ ,;ппп ip.ti
■ Йішо тобі

• - то часу и

Під >;ас конкурсу. Фото М. ГЕРН чеського.

ЧШШ КОШХИР
Вересень 1923 року. В 

Єлисаветграді почався
«місячник ремонту черво
ної казарми». Вийшов п я- 
тисотий номер газети 
«Красный путь». 16 верес
ня газета зарясніла заго
ловками: «Російський Жов
тень створив червоного 
командира», «Випуск чер
воних орлів», «Організова
ний робітничий клас Єли- 
савегградщини підтримує 
славу червоної зброї. Хай 
живуть герої майбутніх 
перемог світового проле
таріату — 56 червоних ко
мандирів робітничо-селян
ської Червоної кінноти!»

До всіх подій, про які 
повідомляла місцева газе
та,. мав найбезпосередні- 
ше відношення Іван Мана- 
гаров. Син шахтаря. Учас
ник першої світової. Геор
гіївський кавалер. Коман
дир червоногвардійського 
загону, згодом — Проле
тарського полку. Комуніст 
з 1919 року.

1923 рік для Івана Ме- 
фодійовича особливо па
м’ятний. По-перше, ком
сомольці повітового цент
ру обрали його почесним 
комсомольцем Єлисавет- 
града. По-друге, у квіт

ні на кінно-спортивно
му святі на плацу кав- 
школи (нині територія 
парку імені 8. І. Лені
на) курсант першого ес
кадрону Іван Манагаров 
вийшов переможцем у 
конкурсі серед випускни
ків.

Одного разу Івана ви
кликали до начальника 
школи генерала Л. А. Бу- 
євського. Той дістав з 
ящика стола конверт і 
мовчки простяг курсанто
ві — Іван не вірив очам. 
У листі містився наказ 
«відкомандирувати Івана 
Манагарова в Москву для 
ьавчання на курсах» «Про
леткульту». І — підпис 
улюбленого поета Дем’я- 
на Бедного.

У школі багато хто писав: 
Панас Сірожснко, Влас Колес
ников, Олексій Корчинський. 
Віршував і Манагаров. Колись 
насмілився послати кілька 
примірників газет зі своїми 
поетичними спробами Дем’я- 
нові Бедному.

А гут — вирішуй: станеш ти 
командиром чи літератвром-

професіоналом. Перемогло 
перше.

І ось випуск. Урочистий обід 
у Центральному робітничому 
клубі. Власне, обід символіч
ний.

Як відзначала газета, обід 
був «міцний дуповиим зв’яз
ком з пролетаріатом і змінив
ся міжспілковою конферен
цією профорганів «Будівель
ник», «Металіст», друкарів, 
залізші чинків, працівників 
мистецтва і освіти. Загально
міська конференція висловила 
впевненість, що 56 червоних 
командирів будуть міцно три
мати у своїх руках прапор 
Жовтневої революції.

І, забігаючи наг.йрчд, 
скажу, що червоні коман
дири виправдали народне 
дозір’я. Стаз генерал-пол
ковником, Героєм Радян
ського Союзу Іван Мефо- 
дійович Манагаров. Висо
ких військових звань удо
стоєні випускники Єлиса- 
ветградської ковшколи 
1923 року: генерал-майо
ра — А. І. Алейников, І. О. 
Сіденко, генерал-лейте
нанта — П. І. Левін, О. Є. 
Шаповалов, комбрига — 
Герой Радянського Союзу 
Д. М. Осадчий.

У червні — липні кур-
санти-випускники провели 
в Компаніївці конференції 
демобілізованих воїнів- 
червоноармійців, жінок, 
учительський з’їзд, третю 
райпартконференцію, від
крили школу полігграмо- 
ти. Цікавий такий факт. 
16 вересня делегація Ком- 
паніївського району при
везла в подарунок кіннот
никам ЄКШ 350 пудів бо
рошна. Вони тут же вирі
шили віддати 200 пудів на 
користь робітників Рура, 
решту — на культурні по
треби підшефного села. 
Тоді ж командний склад, 
політпрацівники, викладачі 
і співробітники ЄКШ 10 
процентів своєї серпневої 
зарплати відрахували на 
користь другого випуску 
кавіпколи.

І пан Манагаров і його друзі 
вирішують інакше — еони

впосяіь ці гроші на будівни
цтво Повітрофлоту і вступа
ють до числа його добровіль
них дру'ііс.

Попи допомагають ремонту
вати трамвайну лінію по ву
лиці Леніна. Проводять елек
троосвітлення в робітничих 
слобідках, по вулицях Рузько- 
ю. Суворочській, Петроград
ській. Першими висувають ло
зунг доби: «До ІО-річчя Жоіи-
не — жодного неписьменно
го!» В 16 сільрадах роз’ясню
ють рішення XII з’їзду 
РКП(б). Створюють військово- 
наукове товариство. Виступа
ють з концертами у військо- 

—йому госпіталі та селах пові
ту. Комсомольці Єлнсапет- 
градської кавалерійської шко
ли стали ініціаторами відкрит
тя Центрального клубу робіт
ничої молоді і комсомольців 
імені Грусопа-Чернявсьного.

Високо неспи честь ра
дянської людини перші 
командири, вершники ре
волюції. На почесному 
місці серед них — наш 
земляк Іван Манагаров. 
Почесний комсомолець Кі
ровограда визволяв об
ласть у 1943 році, будучи 
командиром 53-ї армії. 
Рівно через двадцять ро
ків.

В. ЧАБАНЕНКО, 
член Спілки журна
лістів СРСР.



»....  4 стер» )}МолодвА комуялргг 28 жовтня 1978 року -------

му одязі, вистукуючи 
ритм на невеликих бара
банах. Ковзаючи по пе-
рехожих відчуженим по

еони украдли- 
голосом запрошу- 

участь у 
молебстві. Тут же вони 
збирають пожертвуван-

глядом, 
вим 
ють їх узяти

ня — на допомогу голо
дуючим дітям, жертвам 
землетрусу і на інші бла
годійні цілі. Денна ви
ручка кожного такого 
«проповідника» досягає 
400—600 західнонімець
ких марок. Зібрані гро
ші надходять у «штаб- 
квартири» секти Крішна,

Бізнес
«бритоголових»

АРЕ крішна, харе ха- 
ре рама...» — цю 

сумовиту мелодію мож
на нерідко почути на 
центральних вулицях 
міст ФРН та інших країн 
Західної Європи. її на
співують бритоголові 
юнаки і дівчата в біло-

розкидані по всій Захід
ній Європі, а звідти пе
реказуються в американ
ський банк на рахунок 
засновника секти яко
гось Свамі Прабхупада. 
Там гроші пускаються в 
обіг. Ідуть вони аж ніяк 
не на допомогу голо-

дуючим і нужденним, а 
на покупку акцій, зе
мельних ділянок і на ін
ші доходні справи.

Близько десяти міль
йонів марок на рік зби
рають члени секти Кріш
на у вигляді пожертву
вань в одній тільки ФРН.

Офіційно проголоше
на заповідь секти — 
смирення і отримання. 
«Бритоголові» не читають 
книг, не слухають радіо. 
Вони закликають молодь 
піти від «суєтного жит
тя» і присвятити себе 
«самоспогляданню і мо
литвам».

«Харе крішна, харе 
харе...» — гугнявлять 
молоді люди в білих ба
лахонах. Поставлений на 
поточну основу збір по
жертвувань поповнює 
банківські рахунки ке
рівників сект. Бізнес ро
биться з мовчазної зго
ди властей. Адже Праб
хупада заслужив свої 
гроші, оскільки фактич
но закликає молоде по
коління Заходу змири
тися із зростанням цін, 
інфляцією, безробіттям, 
відмовитись від бороть
би за соціальні права.

М. ПОДВИГІН. 
(ТАРС).

ВРЕМЯ ТОРОПИТ

..ПУТІВНИНИ“ ЗВУКОВОГО КОМФОРТУ
Вулиці й масиви на арку

шах ватману мають вигляд 
мереживних етюдів. Цс — 
шумові карти міст України, 
складені вченими Київсько
го науково-дослідного інсти
туту загальної і комуналь
ної гігієни.

Такі схеми, що характери
зують рівень шуму на кож

ній ділянці і вказують йог» 
джерела, погрібні в першу 
чергу будівельникам і про
ектувальникам. Вони пока
зують, де і які об’єкти мож
на зводити, враховуючи ве
личину акустичної енергії в 
даному місці та її допусти
му норму. Перш, ніж плану
вати спорудження, скажімо,

дитячого садка, інколи чи 
лікарні, інженери звертати
муться до карти: які умови 
цд обраному для нього міс
ці. які захисні заходи слід 
передбачити при будівни
цтві. Карти важливі і для 
впорядкування руху іраи- 
спорту. зниження його «зву- 
ковідлпчі».

(РАТАУ).

Сьогодні і'нконуємо просьби майбутніх будівельниць — 
десятикласниць Ганеоронського міжшкільного комбінату 
(вони написали нам двічі), Любові ПОДХВАТ ІЛ1 ПО» 
(с. Петрове Знам’янського району), Païen ШЕВЕЛИ. 
Валентини ЗЕЛЕНСЬКОЇ. Людмили ВИ НОКУРОВОЇ. 
Любові ОБОДОВСЬКОЇ, Тетяни МІЩЕНКО з Веселого 
Кута Устннігською району та багатьох, багатьох інших.

О спорт • СПОРТ ® СПОРТ

Музыка В. Кладнкцкого.
/Слова И. Резника.

Косогоры, поля, перелески, 
Шум берез, голоса журавлей. 
Может быть, незнакомая песня 
Станет песней любимой моей? 
Если северный ветер и южный, 
Прилетев, за собой позовут, 
Это значит — кому-то я нужен, 
Это значит — меня где-то ждут.

П р и п е в:
А время торопится, время упрямо. 
Промедлишь — за ним не поспеть. 
Ты пойми меня правильно, мама, 
Не могу я па месте сидеть!

Что поделаешь, надо прощаться. 
Нс грусти, горький взгляд отведи. 
Обними лучше сына на счастье 
И в дорогу его проводи.

Если я, ранним утром разбужен, 
Оставляю привычный уют, 
Это значит — кому-то я нужен, 
Это значит — меня где-то ждут.

П р и в е в.
Я тебя и наш дом не забуду, 
Буду помнить родные места. 
Напишу, по нс знаю, откуда, 
Напишу, по нс знаю куда.
Может быть, в миг отчаянной стужи 
Будет путь мой и труден и крут. 
Только б знать, что кому-то

я нужен, 
Лишь бы верить—меня где-то ждут!

П р и и с в.

® СПОРТ Q СПОРТ

„ЗІРКА“ —
„ШАХТАР“—1:0

У цей заключний день 
XXXVIII першості країни з 
футболу серед команд 
класу «А» другої ліги кі
ровоградська «Зірка» на 
своєму стадіоні приймала 
горлівський «Шахтар». На
ші земляки намагалися 
взяти реванш за поразку 
в першому колі (0:1), тому 
вони з самого початку гри 
стали атакуеати. На трид
цятій хвилині одну з ком
бінацій красивим ударом 
завершив Юрій Касьонкін.

У другому таймі зміни
ти рахунок мали можли
вість обидва колективи, 
але м'яч не влучав у ціль.

Реванш узято. «Зірка» 
під завісу сезону здобула 
перемогу, набравши со
рок два очка. Вона посіла 
сьому сходинку. Це — на 
дві нижче, ніж минулого 
року. Звання чемпіона 
республіки вдруге підряд 
завоював «Кривбас». Гір
ники дістали право про
довжувати боротьбу за 
заповітну путівку до пер
шої ліги, А розпрощається 
з другим еталоном у шос
тій українській зоні сева
стопольська «Атлантика».

а ВОЛЕЙБОЛ. Наближа
ється до кінця обласна спар
такіада колективів фізкульту
ри «Спартака». В Будинку 
фізкультури заводу »Червона 
зірка- відбулися змагання чо
ловічих волейбольних команд. 
У вирішальному матчі зустрі

лися працівники ЦФ і пред
ставники обкому профспілки 
медичних працівників. З ра
хунком 2:1 перемогли авіато
ри. Третє місце дісталося 
спортсменам обкому проф
спілки працівників культури, 
честь якого захитали волей
боліст н Олександрійської фаб

£ СПОРТ

рики діаграмних паперів.
У другій групі призерами 

стали зв’язківці, геолог» роз
відники і робітники харчової 
промисловості.

Останній вид програми — 
поганішії з баскетболу.
А боротьба класична. 

У спортивному комплексі Кі- 
пової радського інституту сіль
ськогосподарського манні по-

будування проведено особисту 
першість області я класичної 
боротьбі!. На борцівськнх ки

лимах свої здібності демон
стрували близько п'ятдесяти 
юніорів.

Перемогли у своїх вагових 
категоріях апашардівці з Кі
ровограда Сергій Лліімов. Ми
кола Чсрнииіов. Сергій Зе.тін- 
ськнй, Олександр Ушаков. 
світловодець Василь Отенко. 
представники студентського 
товариства Буревісник» Во
лодимир Лпнчнсський. Воло
димир Г'руєвко та Василь Ре- 
пиііськиїі. Микола Єременко з 
«Колоса».

І ЩЕ - ФІЗИЧНИЙ
ГАРТ,
! ЩЕ — УРОКИ
МУЖНОСТІ

ВІД ЗНАЧКА ГПО

Дуже популярний у молоді Харкова альпінізм. Сотні любителів цього захоплюючого виду 
спорту — робітники, службовці, студенти — відвідують заняття його секцій, багато хто з них 
має спортивні розряди, бере участь у всесоюзних і міжнародних змаганнях. Недавно група хар
ківських альпіністів побувала на Кавказі, де здійснювала сходження на гірські першини.

На фото: перед сходженням.
Фото М. ГУРА. 

(Фотохроніка РАТАУ).

«МОЛОДОП КОММУНАР* 
орган Кировоградского обкомв 

ЛКСМУ. г. Киропоград.р Наша адреса і теле$ Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316050 ГСП, Кіровоград 50, вуж Лунзчарськгго, 36. 
телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45 35, відділу пропаганди, 
В’ДДшу листів і масово) ооботи—2-45-36, відділу вій» 
ськево-патріогичного виховання та спорту — 2-46-87,

БК 14593, # Індекс 61197₽

Якось у ваше місто завітав дорогий гість — 1 с-рои 
Радянського Союзу В. О. Верхоланцев. У Палаці 
культури і-іп зустрівся з допризовниками. Розповів
ши іонакам .чро подвиги радянських льотчиків у роки 
Великої Вітчизняної війни, Валерій Олександрович 
раптом запитав:

—- А як же ви готуєте себе до випробувань?
У залі — тиша. Колишній фронтовик окинув погля

дом передній ряд — на грудях у кожного юнака 
сяяли золоті та срібні значки ГПО. То — їхня перша 
відповідь Еетерапові.

Як керівник обласного штабу походу молоді 
«•-Шляхами слави батьків» В. О. Верхоланцев по
цікавився в міському комітеті комсомолу особистими 
комплексними планами членів ВЛКСМ «Учитися ко
мунізму». В зобов’язаннях спілчан він підкреслив 
п’яту графу — «Вдосконалення фізичної і військово- 
технічної підготовки».

— Мабуть, є такі, що вже зараз можуть поставити 
тут відповідь червоним рядком?..

І я тоді подумав про Володю Дудника, десятиклас; 
ника середньої школи № 2 міста Світловодська. Спо
стерігав за ним на уроках фізкультури. Підтягнутий, 
енергійний, вольовий, він не просто був учнем, а й 
першим помічником учителя. На нього рівнялися всі—” 
як на правофлангового в солдатській шерензі.

Комсомольці школи складали нормативи нового комплексу 
І ПО. Знову він стояв серел нагороджених першим. Його 
граната полетіла до_50-метрової відмітки, куля його гвин
тівки «взяла» золстни бал. Ал'с Володя не зупинився на до
сягнутому. І репувания — щодня. По кілька годин. Я ще раз 
тоді переконався: так. спорт дисциплінує. А це вже школа 
для майбутнього воїна. Дудник знає це і старається бути в 
такій напрузі, щоб контрольна цифра його наставника зміни
лася Ніццою. Ні, йому вже мало уроків фізкультури. Він 
проситься в ДЮСШ і під наставництвом тренера І. І. Мі
рошниченка стає другорозрядииксм з легкої атлетики.

Під час військово-спортивної гри комсомолець Володимир 
Дудник іще раз відкрив для себе висоту. Фінішували міські 
змагання з багатоборства ГПО на призи «Комсомольской 
правды». Серед юнаків, які змагалися за ступенем «Сила і 
мужність», — чемпіон Володимир Дудник.

Як учасника походу молоді «Шляхами слави бать; 
ків» його зове дорога легендарної Сапун-гори, як 
учасника уроку мужності його цікавить, де ж почи
нається оте заповітне джерело, яке дає людині велич, 
щоб стояти поруч Матросових і Кошових. Він вірить 
у мрчо і гердо йде серед людей з вірністю Вітчизну.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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