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Сьогодні в Кіровограді роз
починає свою роботу XIX об
ласна партійна конференція«

Юнаки та дівчата області 
палко вітають делегатів з цією 
знаменною подією*

Комуністам—людям ленінсько
го гарту, відданим синам Віт
чизни, вихователям і наставни
кам молоді—присвячується цей 
номер газети«

ПЕРША КОЛОНКА

іжикте

магАї

із НИІ
Полум’яний ленінський заклик 

«учитися комунізму» лежить в основі 
роботи всіх комсомольських органі
зацій по формуванню у юнаків і дів
чат передового світогляду, активної 
життєвої позиції, по вихованню їх 
ідейно загартованими, трудолюбиви
ми будівниками прийдешнього. І 
сьогодні, в умовах розвинутого 
ціслізму, 
значення. « Чого 
молодь, — підкреслював у своїй про
мові на XVIII з’їзді ВЛКСМ Л. І. 
Брежнєв, — і як вона повинна вчи
тися, щоб стати гідною будівницею 
комунізму, — це і тепер головне в 
роботі комсомолу І в партійному ке
рівництві цією роботою».

Закінчилася цьогорічна звітно-ви
борна кампанія. В числі новообраних 
групкомсоргів і секретарів цехових, 
бригадних, відділкових комсомоль
ських організацій кожен четвертий — 
комуніст, дві третини комсомольських 
організацій області танож очолили-но- 

■ муністи.
А скільки ще чудових прикладів 

для наслідування мають сьогодні юна
ки і дівчата в особі комуністів, котрі 
смолили міські та районні комітети 
комсомолу! Характерним у цьому є 
постать секретаря — завідуючої від
ділом учнівської молоді Гайворонсько- 
го райкому комсомолу Катерини Дзя- 
рук. Дев’ятий рін вона невтомно і на
полегливо передає свій досвід внутрі
спілкової роботи широкому активу 
шкільної молоді, вміло координує і 
спрямовує роботу різноманітних піо
нерських і комсомольських штабів.

Творчий пошук свого. спадкоєм
ність показового стилю керівництва 
притаманна першому секретареві 
Світловодського міськкому комсомолу 
Сергієві Якименку, який у нинішньо
му році очолив славетну комсомоль
ську організацію: протягом чотирьох 
з п’яти півріч нинішньої п’ятирічки 
молоді світловодці утримують перехід
ний Червоний Прапор ЦК ВЛКСМ за 
успіхи у виконанні рішень XXV з’їз
ду КПРС.

Наслідувати своїх ватажків — ко
муністів означає для молоді й оволо
дівати ленінським стилем роботи. Ду
же вагомим, перспективним є тут до
свід керівництва комсомолом колгос
пу «Родина» Долинського району, де 
секретар комсомольської організації 
— заступник голови колгоспу по ро
боті з молоддю.

А скільки прикладів для насліду
вання повсякчас показують пропаган
дисти системи комсомольської полі
тосвіти! Давно працюють у комсо
мол! досвідчені комуністи Л. М. Зав- 
ражний (комсомольський пропаган
дист Кіровського району обласного 
центру) та Ю. Т. Кукуруза (Олександ
рійське райоб’єднання «Сільгосптех
ніка»), які — щодень у творчому 
пошуку. Навчаючи слухачів правиль
но орієнтуватися у стрімкому сього
денні, глибоко оволодівати марксист
сько-ленінською теорією, вони тим 
самим допомагають юнакам і дівча
там жити і працювати по-комуністич- 
ному.

«Радянські люди знають, — відзна
чив Л. І. Брежнєв, — там де труднощі 
— там попереду комуністи. Радянські 
люди знають: щоб не сталося, кому
ністи не підведуть. Радянські люди 
знають: там,« де партія — там успіх, 
;«м перемога».

.' І 
со- 

цей заклик має особливе 
ми повинні вчити

БАГРЯНИЙ
ТРИПТИХ

Ми чисті перед совістю, 
нащадками н Планетою

І правду цю освячусм 
сооїми партбілетамиї

Б. ОЛІЙНИК.

(Небо — як сен глибокий', 
В обрій шляхи задивяєні.) 

Птицями стануть роми, 
Партією окрилені.

(Чварами, світе, ораний, 
Вигни добра підкову.)

В дерева дружби коренем — 
Партії мудре слово.

(Станси. Сонети. Оди. 
Строфи. Мов на параді я.) 

Є у ріки народу 
Річище вірне — Партія!

2
В завтра своє віддаляємось, 
Мов повертаємось з вирію.
3 Леніна ми починаємось 
Правдою, совістю, вірою.
3 ним свого права свідомі, 
Будні звитягою множим. 
Ленін — це море, в якому 
Дна досягнути не можна.

З
... 1 саме тому ми вижили 
В буремну, у громадянську, 
Що кров'ю своєю вишили 
На прапорі герб радянський.
1 саме тому нескореними 
Торуєм дороги пам'ятні, 
Бо йдуть комуністи променями 
Від сонця, що зветься Партія!

Валерій ГОНЧАРЕНКО.

ІВВИНЯЗЕ

гідний 
бути в 
хвилю- 

бюро 
- адже 
події в

І вирішили вони: 
молодий хлібороб 
рядах партії Ось і 
вався Анатолій на 
міськкому партії — 
до цієї важливої
житті його вели усі кому
ністи колгоспу. У них він 
вчився любити землю і не
легку 
ську, 
нощі 
ти.

На
кому
Колотигіним прийняли кан
дидатом у члени КПРС і 
молодого механізатора з 
колгоспу імені Леніна Ми
колу Мельника. Разом зі 
своїм молодшим братом 
Іваном він створив комсо- 
мольсько-глолодіжний екі
паж і на кінець жнив зай
няв почесне третє 
серед рівних собі 
ників.

Таке попознення 
партійної організації міс
та і району робить честь 
Світловодській комсо
мольській організації, си
ла якої, політична і орга
нізаційна зрілість — в 
партійному керівництві.

працю хг.ібороб- 
переборювати труд- 
і вперто ЙТИ ДО МЄ’

тому ж бюро міськ- 
разом із Анатолієм

місце 
сулер-

рядів

комсомольських організа
цій, групкомсоргами, чле- 
на/ли комітетів і бюро 
комсомолу. Зрозуміло, 
справа не тільки в циф
рах, а в тому, кого ми 
приймаємо в партію, кого 
рекомендуємо на комсо
мольську роботу. Адже 
юнаки і дівчзта чекають 
від своїх старших товари
шів доброї поради, ду
шевного тепла прикладів 
у житті і праці. Молодь 
бажає перейняти 
усе найкраще, 
організації 
про це і разом із комсо
мольським активом обго
ворюють кожну кандида
туру, перш ніж пропону
вати її до виборного ком
сомольського органу. Та
ка практика допомагає 
уникнути помилок у під
борі кадрів, сприяє зміц
ненню партійного ядра в 
комсомолі за рахунок най
більш підготовлених моло
дих комуністів, у кінцево
му результаті — підви
щенню бойовитості і іні
ціативи комсомольських 
організацій.

Безперечно, всі молоді

від них 
Партійні 

пам’ятають

нлш НАДІЙНИМ РЕЗЕРВ
В. М. СІДУН,

перший секретар Світловодського міськкому партії

Г» ХВИЛЬОВАНИЙ стояв 
перед членами бюро 

міськкому партії механіза
тор колгоспу ім. Жданова 
Анатолій Колотигін. Навіть 
у жнива не доводилося 
його таким бачити. А тоді, 
мабуть, і простимо було 
хвилюватися. Адже ком
сомольсько - молодіжний 
екіпаж, очолюваний ним, 
йшов попереду всіх ком
байнових екіпажів району. 
Та так до кінця збирання 
і не поступився першістю. 
У день відкриття XI Все
світнього фестивалю моло
ді і студентів на Кубі А.на- 
толій Колотигін зі своїм 
напарником, теж комсо
мольцем, Михайлом Гека' 
лом встановили добовий 
рекорд: за 20 годин на 
площі 46 гектарів намо- 
молотили 1610 центнерів 
зерна, а всього протягом 
жнив хлопці намолотили 
понад 13 тисяч центнерів 
зерна. За трудову пере
могу Анатолія Колотигіна 
нагороджено Почесною 
грамотою Верховної Ради 
Української РСР. Праце
любність комсомольця, 
висока свідомість громад
ського обов'язку не за
лишилися непоміченими 
комуністами господарства.

батьків- 
про мо-

Постійна увага, 
ське піклування 
лодь — цією турботою 
пройнята вся 
комуністів району. У сво
їй роботі по керівництву 
комсомолом вони вихо
дять з основоположних 
вказівок В. І. Леніна, з 
принципових настанов 
XXV з’їзду КПРС про те. 
що роль комсомолу в 
житті нашого суспільства 
зростає, що комсомол — 
це резерв партії, що це 
— чудова школа, кузня 
кадрів для партії.

Попогнення з 
членів ВЛКСМ у 
водській партійній 
зації зростає 
кількісно. В 1971 
усьому загоні 
кандидатами 
КПРС 40 процентів стано
вили комсомольці, а 
1975-го року цей показник 
сягнув уже 60 процентів. 
На сьогодні понад три 
чверті поповнення 
ністів прийшло з 
молу.

Назву ще таку 
яка ілюструє стиль ооботи 
партійних організацій Світ
ловодського району по ке
рівництву комсомолом. За 
останні роки с півтора ра
зи більше молодих кому
ністів обрано секретарями

діяльність

числа 
Світло- 
органі- 

і якісно і 
році в 

прийнятих 
і членами

кому’ 
комсо-

цифру.

комуністи повинні продов
жувати працювати в ком
сомолі. Ми прагнемо, щоб 
так було і на ділі. Цьому 
чимало свідчень. Майже 
10 років, наприклад, очо
лює комсомольську орга
нізацію колгоспу імені 
40 річчя Жовтня молодий 
комуніст Михайло Вороб- 
йов Свого часу він отри
мав таке партійне дору
чення і виконує його на 
совість. Нині комсомоль
ська організація госпо
дарства — одне з най
більших і найавторитетні
ших 
жок 
ком 
ну 
він ---
міськкому партії.

У трудовому вихованні 
молоді партійна організа
ція робить ставку на те, 
щоб молоді комуністи 
очолювали якнайбільшу 
кількість комсомольсько- 
молодіжних колективів 
Досвід показує, що такий 
підхід сприяє розвитку 
творчості і ініціативи у 
юнаків і дівчат, утверд
женню їх на виробництві 
Сьогодні кращими із кра
щих комсомольсько-моло
діжних колективів є ті, які 
(Закінчення на 3-й сто^)

у районі. Сам вата- 
нагороджений Зна- 

ЦК ВЛКСМ за актив- 
роботу в комсомолі, 

кандидат у члени



--------2 стор, ff
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слово — . 
ДЕЛЕГАТОВ!

У сім’ї газослеі'.'.;іоззар- 
пика механоскладального 
цеху № 3 заводу «Черво
на зірка» Леоніда Володи
мировича Лугового велике 
свято: нещодавно сере
дульшого сина, Сергія, ко
муністи прийняли канди
датом у члени КПРС. А 
особливо. радий батько, 
щасливий з того, що не 
зрадив хлопець його про
фесію (теж працює газо
електрозварником на
«Червоній зірці»), що ви
явлено Сергієві таке висо
ке довір’я. Де речі, і стар
ішій, Володимир, трудить
ся газоелектрозв ар 11 нком 
на цьому ж заводі.

Поріг заводської прохід
ної Леонід Володимирович 
переступив, у незабутньо
му 1943 році. Можна ска
зати, чисто символічної 
прохідної, бо війна зали
шила замість заводу одні 
руїни. Погранив він у ре
монтну бригаду, яка від
будовувала нідириемст во. 
Це був справжній бій на 
трудовому фронті. Країна, 
сільське іосподарсгво ви
магали сівалок, і червони- 
зорівці в найкоротші стро
ки пустили завод в екс
плуатацію.

А потім — знайомство з 
професією, перші самостій
ні кроки. Звичайно, яка 
тоді була техніка! Та лю
ди брали своє ентузіазмом, 
пра:пениям перебороти 
труднощі, і знаєте, як пра
цював тоді Леонід Ji у і о 
вий? На оОО процентів ви
конував норму- Комсо
мольці з усіх цехів ІШЛИ 
дивитися на його роботу.

Тут Він і зустрівся Зі 
своєю майбутньою дружи
ною Марією. Сьогодні 
Марія Андріївна працює 
пресувальницею в заготов 
чо-пресовому цеху корпу
су № 90. Була перерва, па 
деякий час через хворобу 
довелося змінити місце 
роботи. Але «Червона зір
ка» є «Червона зірка», з 
нею пов’язані кращі роки 
життя.

Кілька років тому Во
лодимира Лугового пере
вели в складально - зва
рювальний цех корпусу 
№ 90, тепер він зайнятий 
на конвейєрі. Сюди, як ві
домо, ставлять висококва
ліфікованих робітників. 1 
цим пишається батько, а 
сни його не підводить, не 
має такого права.

Гірпємпо чути Л. В. Лу
говому добрі відзиви про 
Сергія, поки що наймо
лодшого в династії. У свої 
двадцять два роки хло
пець став непоганим газо
електрозварником і буде, 
сподіваємось, 'гідним зван
ня комуніста.

А ще є наймолодший — 
Леонід. Піші він навчаєть
ся у восьмому класі. 
Приклад батьків і старших 
братів, без сумніву, стане 
для нього орієнтиром у 
житті. Адже він — член 
славної сім’ї-дшіастії.

З НЕЗВИЧКИ в хао
тичному шумі зву

ків, найрізноманітніших 
тонів важко вловити 
якусь гармонію, навіть 
подібність ритму. 1 все 
Ж вони, гармонія і ритм, 
існують у- цьому метале
вому царстві. Треба тіль
ки навчитися слухати 
свій верстат, який на тлі 
мелодії всього цеху кож
ному здається «соліс
том». Такі асоціації ви
никають 'ІОДІ, коли ясно 
ус в і до зі л іоєїн значення
своєї праці, кожної ще 
теплої деталі в руках, і 
невідомо, звідки оця теп
лота в уже не безлико
му шматку металу —від 
тертя, як це доведено 
наукою фізикою, чи від 
рук людини?
'У механоскладально

му цеху № 1 Кірово
градського заводу трак
торних гідроагрегатів 
відбувається чудодійст
во. З безформних шмат
ків заліза народжуються 
деталі до тракторних гід
ро- і маслонасосів. Зви
чайно, для тих, хто 
щодня причетний до чу
додійства, це слово зву
чить трохи дивно. Та ні
чого дивного немає. Зна
ти «характер» верстата, 
економити рухи, бути 
уважним — оце і все, 
що потрібне для звер
шення «чуда».

Так вважають члени 
бригади шліфувальпиць- 
різьбонарізуваль п и ц ь, 
яку очолює комуністка 
Олександра ІІрокопівпа 
Колесник. Мимоволі за- 
милуєшся вивіреними 
до секунд рухами неви
сокої жінки, Валентини 
Сергіївни 1 Іичипорук.

— Ііе втомлює одно
манітність?

— Чому одноманіт
ність? — дивується во
на, поправляючн хустку. 
— Для мене кожна де

таль нова, хоч і йдуть 
вони цілими партіями. 
За день доводиться то 
шліфувати, то нарізува
ти різьбу... Різьбонарі 
зувальшіці — наша ос-

левськигі. — Завод мо
чав виготовляти деталі 
до вузлів трактора 
Т-ЗЗО. І бригада Колес
иш; дуже допомогла під
приємству в освоєнні

Колектив щозміни здає 
продукцію тільки з пер
шого пред’явлення, а в 
цей складний період ос
воєння випуску нових 
деталей виконує вироб

---------------------------------------- РЕПОРТАЖ —

І МЕТАЛУ

ПОТРІБНА НІЖНІСТЬ
новна професія, а суміж
ні — заточувальииці, 
фрезерувальниці... Отож 
про одноманітність ви 
даремно.

1 знову — за роботу. 
Розмовляти ніколи.

— Піші у бригади 
відповідальний період, 
— каже керівник зміни 
Анатолій Гнатович За-

випуску пової продук
ції. Спершу йшли партії 
по 10 —15 штук, а тепер 
он постільки, — ВіН 
кивнув на металевий 
ящик, наповнений но
венькими блискучими 
деталями.

За бригаду О. П. Ко
лесиш; можна бути спо
кійним, вона не підведе.

ничі завдання на 110— 
112 процентів, а то й 
більше. Де джерело ста
більності, впевненості в 
найскладніших ситуаці
ях?

— Однозначно на це 
запитання відповісти не 
можна. — Майстер Во
лодимир Арка дійовим 
Дзюба помовчав хвиля-

ну. Те, що бригадир
— депутат обласної Ра
ди народних депутатів, 
уже само за себе гово
рить. Високий авторитет 
керівника вартий не од
нієї наііпрогреснвнішої 
технологічної лінії. В ко 
лективі панує висока 
трудова дисципліна, 
кожна із шліфувальниць 
за верстатом відстоює 
ім’я всієї бригади. А 
найголовніше — партій 
не ядро в колективі, о 
п’яти його членів троє
— комуністи: Олек
сандра Прокопівна, Ніна 
/Данилівна Петрова і 
ось, можете лривітаїи, 
вчора в члени КПГС 
прийняли В. С. Ничипо
ру«. Вони й задають тон 
у роботі.

Шліфувальниці нена
довго збираються всі ра
зом. Справа в тому, що 
половина бригади пра
цює в першу зміну, по
ловина — в другу. 1 не 
терпиться Валентині 
Сергіївні порадувані
бригадира: й сьогодні є 
надпланові деталі!

Вона на хвилинку від
ключила верстат:

— Ми ж у Саші всі 
ученицями були. Спо
чатку вона навчила про
фесії мене, а потім лш 
вже вдвох почали готу
вати основу для майбут
ньої бригади.

Верстат знову запра
цював, наспівуючи якусь 
відому лише його госпо
дарці мелодію. І хто це 
сказав, що працювати з ч 
металом — чисто чоло
віча справа? Йому по
трібна ніжність жіночих 
рук. У цих руках і Щеня 
його дзвінкіша.

А втім, послухайте са 
мі. Чуєте?

А. РОМАШОК, 
В. ГРИБ (фото), 

спецкори «Молодого ко
мунара».

ОСЬ уже два роки вони 
працюють поруч. Секре

тар наргкому Л. Г. КОло- 
дєєв і секретар комітету 
комсомолу І. Янчук Очо
лювані ними в колгоспі 
«Перше травня» організа
ції — кращі в районі. Два 
комуністи. Люди, поєдна
ні спільною роботою, 
спільними турботами і ра
дощами. Обом секретарям 
притаманна риса — почут
тя великої відповідально
сті за доручену справу. 
Саме з неї — витоки 
всього найкращого, . най
головнішого, що встигли 
вони зробити у своєму 
житті.

Вонії зовсім різні зовні: 
Леонід Гнатович — міц
но збитий, спокійний, 
урівноважений, дещо стри
маний у рухах, але енер
гійний, погляд чіткий, до
питливий, говорить, вива
жуючи кожне слово. Іван 
— худорлявий, запаль
ний, з неспокійним облич
чям, па якому палахко
тять живим вогнем окрес
лені чорними бровами 
меткі, з усмішкою очі.

Л. Г. Колодєсв — про
1. Янчука:

«...Запальний, напо-
легливий. Тому хоро-

пй організатор. Чотії-
рярічлий стаж кбмео-

Н. ЛОМАК1НА, 
секретар комсомоль- 
ської організації МСЦ 
№ 2 заводу «Червона 
зірка», делегат XIX об
ласної партійної кон
ференції.

мольської роботи теж 
■багато значить, головне 
ж — він уміє відшука
ти той контакт у роботі 
з людьми, про який ми 
часто говоримо і якого 
інколи нам так не ви
стачає...»
І. Янчук — про Л. Г. 

Колодєєва:
«Суворим він мені 

спочатку видався. І я 
не помилився. Вимогли

вий, але справедливий,

Боявся, відверто кажу
чи, що не знайдемо «зо
лотої середини» — над
то різні характери. По
милився. 1, можливо, 
вперше радію з того, що 
помилився».

Два роки вирішують 
вони спільні проблеми. 
Навіть столи їхні в кабі
неті зсунуті ОДНІЇ до од
ного, хоча затримуються 
секретарі за ними не час
то. І того ранку, коли я 
завітав до контори колгос
пу, обидва були па фер
мах. Це ввійшло в стиль 
роботи секретаря партко
му — бувати там, де ни
ні найвідповідальніша ді
лянка роботи. «Бувати по
між людей, знати їхні 
турботи, вислухати заува
ження й побажання — не 
мій обов’язок, — скаже 
мені пізніше Л. Г. Коло- 
дєєв. — Говорити з людь
ми про виробничі пробле
ми треба, вважаю, не в 
кабінеті, а на робочих міс
цях. Сам тоді зможеш пе
ревірити й реальніше оці
нити назрілі питання».

Янчук у цьому наслідує 
свого наставника. Щора
зу, повернувшигь із ви
робничих ділянок до кабі
нету, вони схиляються над 
звичайним учнівським зо
шитом з коротким напи
сом на титульній сторінці: 
«Для інформації». Неба
гато часу минуло від звіт
но-виборних зборів, а вже 
записами пропозицій кому
ністів. рішень парткому, 
результатів їх виконання 
заповнено кілька сторі
нок. І найчастіше у 
графі «Автор інформації» 
зустрічається прізвище 
секретаря комітету комсо
молу Івана Янчука. Бо са
ме він із тих неспокійних 
людей, про яких у народі 
жартома кажуть: «Сам 
собі роботу шукає» 
Справді, це прекрасна ри
са людшш — її ініціатив
ність. Згодьтеся, не пере
велися ще у нас секретарі

комсомольських організа
цій, у яких і робота нала
годжена «як потрібно», і 
документація «в поряд- 
ку»> і працює такий «як 
треба», але все тільки за 
вказівками зверху... Янчук 
же — генератор ідей, за
думів. Складні проблеми 
.і так звані дрібні питання 
розв’язує з однаковою 
серйозністю і наполегли
вістю. Ось зовсім свіжі 
записи. Янчук відвідав 
шоферів, що проживають 
на хуторі Прохорова 
Балка, неподалік села. 
Появився запне: «Скарги 
механізаторів на несвоє
часну доставку па хутір 
періодичної преси». А у 
відмітці про виконання: 
«Розмова з листоношею. 
Організувати доставку 
пошти в тракторні брига
ди». Тепер у будь-яку по
году в Гірохоровій Балпі 
чигають свіжу періодику.

Далі запне: «У відділкх 
№ 2 погано працює клуб. 
Нерегулярно показують 
кіно». А поруч: «Завідую
чу клубом В. Колечкіну 
звільнено. Клуб передане 
членові ВЛКСМ М. Мах
ну». 1 пізніший запис: «Пе
ревірив роботу нового за
відуючого. Скарг у молоді 
немає».

Наведені приклади — 
про культурно-масову ро
боту. А щодо виробницт
ва...

У червоних кутках обох 
молочнотоварних ферм 
господарства виблискують 
новорічними вогнями 
святкові ялинки. Спалах
нули воші ще в листопаді. 
Саме минулого місяця 
МТФ № 2 і № І виконали 
річні зобов’язання. І ко
ли врахувати, що на фер
мах два комсомольсько- 
модод і ж ин х ко лем я ви, 
які очолюють комуністка 
Д. Єпішева і комсомолка 
В. Махпо, то стане зрозу
мілим, що в успіху доя
рок є частка праці й сек
ретарів парткому та комі
тету комсомолу.

Так уже повелося (і це 
прекрасно!), що в «Пер
шому травні» молоді до
віряють. І це ке тому, що 
комуністами стали семеро 
членів ВЛКСМ, а всі сек
ретарі відділковпх ком
сомольських організацій 
та групкомсоргн — молоді 
комуністи. Молодь пра-

ся. Заїкнувся якось Кос- 
тій про своє бажання пра
цювати на колісному 
тракторі, так бригадир 
відмовив, мовляв, на 
гусеничному не вихо
дить, то н на колісному 
дива не буде. Та в це ди
во повірив Янчук. «Давай
те спробуємо, — звернув«

ДОЛЯ ОДНА
І. ЯНЧУК: ‘«СУВОРИМ ВІН МЕНІ СПОЧАТКУ
ВИДАВСЯ. І Я НЕ ПОМИЛИВСЯ. ВИМОГЛИ
ВИЙ, АЛЕ СПРАВЕДЛИВИЙ...»

цює тут і на керівних по
садах. Головний агроном 
господарства Олексій 
Кушнір — молодий кому
ніст. Те ж можна сказати 
п про Михайла Яковлева 
механіка тракторної
бригади № і. секретарів 
відділковпх нарторганіза- 
цій Т. Янчук та О. Поле
таеву, до речі, обоє вони 
— колишні секретарі ком
сомольської організації. 
Стає зрозумілою фраза 
секретаря парткому: 
«Справи наші з комсо
мольськими так перепле
лися, що й межі в них пе 
знайдеш.-..»

Звичайно, було б не
правильним думати, що у 
взаєминах Л. Г. Колодєє
ва та І. Янчука завжди 
все ідеально. Бувають і 
суперечки. 1 ось тут фор
мується вміння вислухати 
один одного, глибоко ро
зібратися в суті справи, 
вміти довесіп свою право
ту. Ось приклад. Працю
вав у колгоспі тракторис
том молодий хлопчина 
Михайло Костін. Працю
вав, відверто кажучи, аби- 
як. трудової дисципліни 
не особливо додержував. 
Трактор Т-74 у Михайла 
був старий, часто ламав-

ся він до секретаря парт
кому і бригадира. — Му
читься тим, шо з поломок 
не вилазить, а від цього 
я руки опустив?» Не під
тримали того разу секре
таря Комсомольском орга
нізації. Як так? Справна, 
нова машина — то наго
рода за сумлінну працю, 
а тут прогульникові, ле
дарю її вручай. Але не з 
тих Іван Янчук. що від
ступають від свого. Пер
ша невдача лише розпали
ла його, і він зумів- 
такн схилити па свій бік 
секретаря парткому. Вирі
шили спробувати. Йшлося 
ж про людину. Вдвох пе
реконали бригадира. Зга
дуючи цей випадок, усі 
троє тепер тільки усміха
ються. Михайло Костін 
ось уже півроку добре 
працює па новому тракто
рі, паче підмінили хлопця, 
і якщо правда, що осо
бисте щастя визначається 
ще й кількістю по-справж
ньому радісних днів, по
дій, що вкарбувалися в 
пам’ять назавжди, то, ма
буть, для всіх учасників 
цього невеликого «конф
лікту» такий день настав. 
Бо ж серед імен передо
вих механізаторів колгос
пу зустрічається останнім
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НАШ НАДІЙНИЙ РЕЗЕРВ
,,Молодкй комунар" ■------ - -------------------------------- —

{Закінчення. Початок
1-й стор.)

Очолюють молоді комуніс
ти. Нещодавно, наприк
лад, бригада із Дніпров
ського заводу твердих 
сплавів, керована моло
дим комуністом Анатолієм 
рябоконем, рапортувала 
про завершення п ятиріч- 
ного плану. Саме цей ком
сомольсько - молодіжний 
колектив зобов язевся до 
ПО річниці В. І. Леніна ви
конати 8 річних норм. А 
відома на всю область 
комсомольсько - молодіж
на бригада із заводу чис
тих металів, яку очолює 
молодий комуніст Микола 
Петроз, виступила ще 1975 
року з ініціативою: «П’я
тирічці якості — комсо
мольську гарантію’». По
чин підтримали на всіх 
підприємствах міста і за 
його межами. На самому

І слово —
4 ДЕЛЕГАТОВІ

Наш колгосп давно вже 
здобув славу одного з 
нанбагатших у районі. А 
чому б нам і не зміцнюва
ти економіки господарст
ва, КОЛИ ми успішно 
справляємося з планами 
виробництва і продажу 
молока та м’яса, продчк- 
ції полів, саду? Звідси — 

часом і ім’я Михайла 
Костша...

Л. Г. Колодєєв — про 
Янчука:

«Коли не хочеш бути 
ошуканим долею, не че
кай чогось готового ве
ликого й прекрасного, 
для якого, вважаєш, ти 

народився. Щастя —

ПА ДВОХ
Л. Г. КОЛОДЄЄВ: «ГОЛОВНЕ — ВІН УМІЄ 
ВІДШУКАТИ КОНТАКТ У РОБОТІ З ЛЮДЬ-
МИ...»
•V л

в нашому сьогоденні.. 
Яичук це розуміє. Але 
розуміти — мало. Треба 
зуміти передати оте ро
зуміння сучасній моло-

1 ді. У Янчука це вихо
дять...»

І. Янчук — про Л. Г. 
Колодєєва:
«...Наш час вважаєть

ся діловим. Усі чимось 
зайняті, кудись поспі
шають, засідають, вирі
шують і так далі. Як 
іноді, здається, не ви
стачає часу!.. У Леоніда 
Гиатовича ж для пора
ди, доброго слова, про-

■ сто сердечної розмови 
час завжди знаходить
ся. Не було такого, щоб 
вій відмахнувся від 
якоїсь, навіть суто ком
сомольської, проблеми. 
У мене, па жаль, так пе 
завжди виходить».

У колгоспі ніхто не ди- 
»уетьея, що обидва секре
тарі досить добре розби
раються у виробничих пи
таннях. Зрештою, так і 
повинно бути. Цікаво, 

Що трудові біографії 
Л. Г. Колодєєва та І. Ян
чука трохи подібні. До то
го як очолити партком.

ж заводі він вилився з 
творчий похід усіх трудів
ників за високий гатуьок 
виробів. Від початку п'я
тирічки 112 видів продук
ції підприємства атестова
ні першою категорією, а 
20-ти — присвоєно дер- 
жавний Знак якості. 1а 
ініціатива комсомольсько- 
молодіжної бригади 
М. Петрова немає кінця. 
Не так давно хлопці вирі
шили два дні щомісяця 
працювати на закеномле- 
них матеріалах.

А життя висуває вже но
ві вимоги в справі керів
ництва комсомолом. Зав
данням першого значення 
комуністи сьогодні вва
жають створення комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів у сільському гос
подарстві і на будівництві, 
де їх усього одиниці.

За очевидними успіхами

ЗДОБУТКАМ ЗРОСТАТИ!
й солідна сума на рахунку 
в Держбанку, нові капі
тальні господарські спо
руди і цілі вулиці ЖЇІТ.ІО- 
внх будинків, звідси — п 
достаток у кожному домі. 
Торік, наприклад, рента
бельність колгоспу стано
вила 46 процентів, а чис
тий прибуток — 1200 ти
сяч карбованців.

Але найголовніше ба
гатство — це люди, які 
творять матеріальні блага. 
Серед усіх механізаторів, 
шоферів, тваринників — 
половина молоді до ЗО ро
ків. І якщо в майбутньому 
плануємо підвищення вро
жайності, збільшення ви
робництва продуктів тва
ринництва, зміцнення еко
номіки, то найбільший ре-

Леонід Гнатович трива
лий час працював на різ
них виробничих ділянках. 
Був механізатором, бри
гадиром, агрономом, го
ловним агрономом, керу
ючим відділком. Закінчив 
спочатку технікум, потім 
— сільськогосподарськії іі 

інститут. Іван Яичук піс
ля школи вчився в Кіро
воградському ГІТУ № 4, 
працював на заводі. По

тім—служба в армії, робо
та в колгоспі, навчання в 

технікумі механізації. І ось 
уже чотири роки очолює 
комсомольську організацію 
колгоспу. Заочно навчає
ться в інституті.

Як бачимо, в обох ор
ганізаторські здібності 
поєднані з певним життє
вим досвідом, грунтовним 
знанням колгоспного ви
робництва. Звісно, не всі 
задуми секретарів реалі
зуються. 1а лишається 
одне — вміння в усьому 
дійти спільного знаменни
ка з найбільшого користю 
для роботи, загальної 
справи. Так велить кож
ному обов’язок комуніс
та, так підказує серце 
людини, що відповідає за 
долю інших. А тому час
то затримуються секрета
рі допізна на .роботі. Мір
кують, як краще втілити 
в житя пропозиції, ви
словлені комуністами 1 
комсомольцями па звітно- 
виборних зборах чи за

не можна забувати і про 
недоробки та упущення. 
Ніде правди діти, слабкий 
поки що зв язок комітетів 
комсомолу і рад настав- 
никіз, незадовільно ве
деться правозе виховання 
підлітків, атеїстична про
паганда серед молоді. Все 
це враховуємо у своїх пла
нах роботи.

Головне джерело, запо
рука всіх успіхів комсо
молу — в партійному ке
рівництві, було підкрес
лено на листопадовому 
(1977 р.) Пленумі ЦК Ком
партії України. Партійні 
організації міста і району 
по-діловому підходить до 
цієї важливої настанови. 
Кожен комуніст з усією 
відповідальністю усвідом
лює, що виховання нової 
людини — одне із най
важливіших завдань, і

зерв у цьому, я вважаю. 
— комсомольці і молодь. 
Майбутнє за тракториста
ми Василем Прозоров- 
ськнм, Ссріієм Дашком 
Олександром Прозоров- 
ським, Ііоліною Чабан, 
Юлією Садавою, Клавою 
Кузьмин, шофером Олек
сандром ігнатьєвим, дояр
кою Марією Сумко, сви
наркою Кагсю Зубковою, 
електриком Миколою Ча
баном га багатьма іншими 

молодими трудівниками 
села

В. ГУРТОВИЙ, 
Герой Соціалістичної 
Праці, голова колгос
пу імені Леніна Зна- 
м’янського району, де
легат XIX обласної 
партійної конференції.

фіксовані в зошиті «Для 
інформації», аналізують 
зроблене за день, наміча
ють плани на наступний...

Коли я зустрічався з 
Л. Г. Колодєєвим та 
І. Яичуком, вони готува
ли рапорт колгоспу облас
ній партійній конференції. 
«Па основі підвищення 
культури землеробства,— 
впевнено виводила рука 
Колодєєва, — і впровад
ження передового досвіду 
хлібороби виростили і зі
брали по 41,6 центнера 
зернових з кожного гек
тара, а такої цінної куль
тури, як озима пшениця, 

„— по 51,7 центнера, цук
рових буряків — но 310 
центнерів. Це дало змогу 
значно перевиконати пла
ни продажу продукції 
державі і створити запас 
кормів для громадської 
худоби . ». Додам, що до 
25 грудня буде вироблено 
понад план 5800 центне
рів молока і продано йо
го державі 5300 центне
рів. Шістнадцять доярок 
надоять більш як по 4000 
кілограмів молока.

Писали, горді з успіхів 
трактористів Віктора Да- 
ценка, Миколи Ховряіцу- 
ка, Петра Кушиірова, Вя
чеслава Конєйкіпа. Віта
лія Демченка, доярок Лю
ди Іржової. Людмили Ка
си иепко, Діди Чуркіиої, 
Валентини Єпішевої, На
дії Максииенко...

І тільки про роботу 
секретарів партійної і 
комсомольської організа
цій пе буде ні рядка. Та й 
чи зміряєш отой неспокій, 
оті' невгамовну турботу 
двох людей — ватажків 
сільських комуністів і 
комсомольців?..

ІО. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

с. Злинка,
Маловисківський район.

ГРЕЦІЯ

І СЛАВНИЙ
ЮВІЛЕЙ

І

Нещодавно грецькі ко
муністи разом з трудящи
ми всієї країни урочисто 
відзначили 60-річчя своєї 
партії. Наприкінці листо
пада 1918 року в Афінах 
відбувся установчий з’їзд 
Соціалістичної робітничої 
партії Греції. Через шість 
років вона стала назива
тися комуністичною.

«Комуністична партія 
Греції народилася 60 ро
ків тому під впливом Ве
ликого Жовтня, — заявив, 
виступаючи на урочистих 
зборах в Афінах, присвя
чених цьому ювілею, гене
ральний секретар ЦК КПГ 
X. Флоракїс. — Вона діяла 
і розвивалася як партія 
робітничого класу та бо
йовий загін міжнародного 
робітничого руху».

Героїчним був ЦІЛЯХ 
КПГ — шлях боротьби 
проти олігархії та імперіа
лізму, зовнішньої і внут
рішньої реакції. Комуцф 
ти були в перших лапах 
борців проти фашизму — 
італійського й німецького 
— в роки другої світової 
війни. Воші були душею 
Грецького національно- 
визвольного фронту (ГАМ) 
і Грецької національно- 
визвольної армії (ЕЛАС), 
які очолили боротьбу про
ти внутрішньої реакції та 
іноземної інтервенції. Піс
ля другої світової війни, 
особливо в тяжкі роки 
диктатури «чорних пол
ковників», незважаючи на 
переслідування, арешти 
і катування, партія само 
віддано боролася за згур
тування демократичних 
сил у країні і повалення 
ненависного режиму.

Естафету чесного слу
жіння народові ветерани 
компартії передають моло
дим. Один із них — Геор- 
гіос Спартінос, син селя- 
нина-бідняна. Спартінос 
плавав матросом на грець
ких торговельних суднах, 
а потім став будівельним 
робітником. «Я рано за
знав, що таке експлуата
ція та безправність, — ка
же молодий комуніст. — 
Події в листопаді 1973 ро
ку. коли хунта кинула тан- 
ни проти студентів полі
технічного інституту і ро
бітників, остаточно від
крили мені очі, і я вступив 
у лави Комуністичної мо
лоді Греції. Я розумно, що 
наші завоювання і пере
моги в умовах жорстокої 
експлуатації — це резуль
тат боротьби партії кому
ністів. Тому-то я вірю а 
торжество її ідеалів».

Протягом усієї своєї іс
торії наша партія була 
прапороносцем боротьби за 
національну незалежність 
і демократичний розвиток 
країни, за права трудя
щих і соціальний прогрес,

ІТАЛІЯ. Глибоке обурення прогресивної громадськості країни винлика- 
ло недавнє злочинницьке вбивство римсьного юнака, якого було зрешече о 
нулями фашистів у той момент, коли він читав газету італійських комуніє- 
ТІЗ 'спеціальний кореспондент ТАРС зробив цей знімок на ВУЛИІ<ЯК Італій
ської столиці, де відбулася масова демонстрація протесту проти зростання 
«коричневої» загрози в країні, проти зухвалих терористичних: анц инад® 
битків Муссоліні. жертвами яких стають прогресивно настроєні італійці, 
профспілкові активісти, комуністи. ...

«Ні — фашизму!» — така рішуча вимога чесних людей Італії.
Фото І. УТКІНА. (Фотохроніка ТАРС).

З стор

сказав у розмові з корес
пондентом .ТАРС член по- 
літбюро ЦК КПГ Нікос 
Калудіс. Завдяки своїй по
слідовній політиці, заслу
гам у боротьбі з реак
цією, глибоким зв’язкам з 
робітничим класом і всім 
народом компартія висту
пає тепер як впливова на
ціональна сила і головний 
фактор демократичного 
розвитку. X з’їзд КПГ — 
перший після 33 років під
пілля, — що відбувся в 
травні 1978 року, сприяв 
зміцненню її політичної та 
ідеологічної єдності. Озб
роєна рішеннями з’їзду, 
ідеями марксизму-леніпіз- 
му та багатим досвідом бо
ротьби, паша партія ви
ступає за згуртування всіх 
сил країни в загальний 
антиімперіалістичний, де
мократичний фронт проти 
американської і катівської 
гегемонії — головної при
чини всіх бід нашого на
роду, проти місцевих га 
іноземних монополій, за 
національну незалежність, 
демократію, мир і соціа
лізм, підкреслив Нікос Ка
лудіс.

Наприкінці він сказав: 
«Паша партія завжди ви
ражала і виражає солі
дарність з міжнародним 
комуністичним рухом, з 
Радянським Союзом та ін
шими країнами соціаліс
тичної співдружності, зав
жди лишається вірною 
принципам пролетарського 
інтернаціоналізму».

Афіші.
Є. ПЕТРОВ, 

кор. ТАРС.

ФРАНЦІЯ,

„КОРІННЯ 
ДРУЖБИ - 
В НАРОДОВІ“

Гренобль і Кишинів. 
Зв’язки між містами-по- 
братимами було встанов
лено у вересні 1967 року, 

коли греноблівська делега
ція на чолі з першим за
ступником мера А. Руайє 
побувала з Радянській 
Молдавії. Відтоді обміни 
між цими містами стали 
традицією.

— Віхою в поглибленні 
нашого співробітництва, — 
відзначає голова місцевого 
відділення товариства
«Франція — СРСР» Фріда 
Кац, — стало укладання 
угоди про дружбу і спів
робітництво.

Згідно з цим фантом, як 
його шанобливо величають 
тут, два міста зобов’язали
ся «постійно підтримувати 
асі ініціативи і дії, ви
служать політичній і воєн
ній розрядці, зміцненню 
миру, регулярно обміню
ватись досвідом, у тому 
числі е галузі політичного, 
економічного соціального 
й культурного життя двох 
міст».

Мер Гренобля Юбер Дю- 
беду ділиться турботами 
«альпійської столиці Фран
ції», як часто називають 
це місто.

— Наша країна уражена 
сьогодні сильною кризою,
— розповідає він. — Го
ловний її бич — безробіт
тя, особливо серед молоді. 
Згасають металургія і тек
стильне виробництво. На
ша основна турбота — по
ставити на ноги енономіку, 
дати людям р-боту. Ми за
охочуємо прч...воловий роз
виток. Один із виходів по- 
моєму, — співробітництво 
з СРСР. Промисловість міс
та вже нагромаджує пози
тивний досвід такого діло
вого співрооїтництва. Ми 
поставляємо в СРСР різно
манітне устаткування.

За словами мера Греноб
ля, жителі його міста вияв
ляють великий інтерес до 
способу биття, політично
го, економічного й соціаль
ного досвіду, до нових ме
тодів містобудування СРСР 
«Ми переконані — сказав 
він, — що особисті кон
такти жителів французь
ких і радянських міст і сіл 
допоможуть поліпшити
міжнародні відносини-
Зв’язки між містами-побра- 
тимами, як підтверджус 
наша дружба з Кишине
вом, сприяють розрядці і 
мирові.

Теплі зустрічі в «альпій
ській столиці» краще за 
всякі слова підтверджують 
міцність давньої франко- 
радянськоі дружби.

— Ту коріння, — сказав 
мені металург Ж. Пуатьє,
— в народі. Тим-то воно 
таке міцне.

В. КОРОЧАНЦЕВ, 
кореспондент ТАРС. 

Гренобль — Париж.



4 сшор.

СЛОВО —
ДЕЛЕГАТОВІ

ЩО НОЖЕ
НОЙОНІ

Сьогодні надзвичайно 
актуально звучать слова 
Леоніда Ілліча Брежнєва, 
сказані на XVIII з’їзді 
ВЛКСМ: «І я думаю, ком
сомолові СЛІД ВЗЯТИ ПІД 
свою постійну і неослабну 
опіку сферу торгівлі та 
обслуговування... Впвчі гь 
якнайглибше стан справ, 
допоможіть і новими 
людьми, і вихованням тих, 
хто вже там 
білізацією 
думки, і 
звернутими 
ськпх, 
органів.'».

Я працюю в Рівнянсько- 
му сільському споживчо
му товаристві, яке об’єд
нує 51 магазин. Загін пра
цівників прилавка чима
ленький, понад сто чоло
вік, та молоді з них не 
більше 25 процентів.

Так от, про складність 
нашого фаху. Мабуть, не 
всі читачі знають, то та
ке змішаний магазин това
рів повсякденного попиту. 
А це, до речі, такий уні
версальний сільський ма
газин, де можна все прид
бати — від пачки сірників 
до кілограма цукерок. 
Працювати в такому «уні
версамі» не просто

Говорячи про труднощі 
працівників прилавка, я 
хочу відразу наголосити 
на тому, шо їх можуть з 
успіхом долані молоді 
продавці. В нашому сіль
ському споживчому 
ристві цс чудово 
своєю невтомною 
працею Марія 
Галина Волкова. 
Ш ляєва та інші.

Скажу кілька 
колектив Рів- 
пноловольчого

... У ДИТИНСТВО

У нашій області 840 
дитячих садків і ясел. 
За роки десятої п’ятиріч
ки збудовано ще п’ятде
сят. На утримання кож
ного малюка держава 
витрачає щороку майже 
300 карбованців,

— Пролісок — це пер
ша весняна квітка. Тому й 
вирішили ми назвати так 
свій заклад, — розповідає 
методист Компаніївського 
дитсадка Тетяна Ільїна.

Щаслива малеча в нашій 
країні! Бо держава, Кому
ністична партія постійно 
піклуються про наймен
ших громадян.

... У КРАЇНУ ЗНАНЬ
Щодня за парти 648 

шкіл області сідають по
над шістнадцять тисяч 
учнів. А за останні гри 
роки відчинилися двері 
сорока шести нових 
шкільних приміщень.
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працює, і мо- 
громадської 

ініціативами, 
до господар- 

адміністративинх

това- 
довели 

і чесною 
КуіііПІЛЬ.

Галина

слів про
невеликий 
папського 
магазину № 1. Справжній 
продавець — це перш за 
все авторитет для покуп 
ців. А такий авторитет за
войовується чуйністю, 
уважністю, повагою до 
покупця Саме ними риса
ми володіють комсомолки 
Ольга Вербицька. Наталія 
Ланецька і завмаг, досвід
чена працівниця прилавка 
Галина Гуйван.

Я не мала на мсті роз
повідати про успіхи нашо
го колективу, тож додам 
Ліпне, що план цього року 
ми виконали достроково 
кілька днів тому. Двічі се
ред колективів інших ма
газинів товариства завойо
вували першість у соціа
лістичному змаганні. До 
речі саме воно стимулює 
наші зміни за прилавком. 
Трудове суперництво ве
демо з колективом Рі«ПЯН- 
ського поодмагу № 2 
(завмаг Євдокія Шапо
вал) Серйозний суперник. 
І все ж. підбиваючи щомі
сяця підсумки соціалістич
ного змагання, ми вписали 
у свій трудовий календар 
десять перемог, виборов
ши десять раз першість V 
ЦЬОМУ році...

Т. БАЛАС, 
секретар комсомоль
ської організації Рів- 
нянського сільського 
споживчого товарист
ва, делегат XIX облас
ної партійної конфе
ренції.

— Він уособлює всіх на
ших вихованців. Бо вони 
такі ж ніжні, тендітні, кра
сиві, як і ця квітка.

Так, цей дитячий садок 
схожий на маленький коз- 
ковий палац. Просторі, 
світлі ігрові кімнати, за
тишні спальні, з рівио 
застеленими ліжечками, 
великий музичний зал. 
Тут створено всі умови 
для того, щоб діти могли 
гармонійно розвиватися.

— Сьогодні МИ вивчи
мо цифру «4» та спробує
мо полічити до чотирьох. 
— Так почала заняття з 
математики в підготозчій 
групі вихователька Ната
лія Іванівна Олійник. — А 
може, хто з вас, діти, зу
міє зробити це зараз?

— Віто і Альошо, давай
те полічимо з вами, скіль-

Кожного дня поспішає 
до одинадцятої десятиріч
ки м. Кіровограда Наталка 
Авраменко. Шестикласни
ця. Кругла відмінниця. 
Для неї школа — ще не 
пізнана країна знань. І не 
тільки для неї. А й для 
Лени Головіної, Льоні До
рогого та інших 900 Хлоп
чиків і дівчаток.

ПО
— Опанувати основи на

ук для нас, школярів, най- 
голозніше, — каже Юра 
Дєтков, десятикласник.

— Нам Ленін заповідав: 
учитись, учитись, учитись.

ки на столі лежить папе
рових білочок і грибоч
ків.

— Один, два, три, чоти
ри, — поволі рахують ма
лі.

А ці симпатичні малю
ки, котрих ви бачите на 
фото, — на черговому за
нятті з праці. П’ятирічні 
Аллочка, Миколка, Інна і 
Наталка перуть лялькам 
платтячка. Для цього у 
них є мило, іграшкові мис
ка та пральна дошка. Хай 
Іще не все виходить так, 
як у мам, як показувала 
Любов Миколаївна, вихо
вателька, та головне, що 
все зроблено власними 
руками.

Щоранку батьки приво
дять своїх дітей до дитя
чого садка «Пролісок». 
Вони спокійно працюють, 
з повн'ою віддачею, бо 
знають: 12 кваліфікованих 
виховательок зроблять 
усе, щоб діти росли МІЦ" 
ними, розумними, краси
вими.

і?) Наша адреса і телефони
>16050, ГСП. Кіроеоград-50, вул. Пуначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
жсмсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій- 
«ново-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

/ ЬК 21380.

ОРОЖ
Бо ми — майбутнє нашої 
країни, зміна наших бать
ків. Знання — глибокі, 
міцні, всебічні — просто 
необхідні, — продовжує 
розмову однокласник 
Юри Валерій Сіваченко.

— Наша держава не 
тільки проголошує право 
на освіту, а й матеріально 
забезпечує його.

Так, школа має добре 
обладнані навчальні кабі' 
нети, всі необхідні техніч
ні засоби, спортивний, ак
товий зали і навіть влас
ний широкоекранний ди
тячий кінотеатр. А голов
не — вимогливих, чуйних, 
по-батьківському дбайли' 
вих, досвідчених учителів.

Нещодаено старшоклас
ники побували в гостях у 
двічі Героя Соиіалістич- 
ної Праці О, В. Гіталова. 
Багато чого побачили і по
чули там. Але найбільше 
запам’яталися їм слова: 
«Не так важливо, ким ви 
станете, коли єиростете 
— інженерами, робітника
ми, колгоспниками. Я ба
жаю вам стати потрібни
ми і корисними Батьків
щині, людям. Адже без 
цього неможливе щастя 
радянської людини».

... У СВІТ НАУКИ
Першого вересня ни

нішнього року сім'я кі
ровоградських студентів 
поповнилась. У місті від
крився третій ВИЩИМ 
навчальний заклад — 
вище льотне училище 
цивільної авіації. А педа
гогічний інститут, інсти
тут сільськогосподар
ського машинобудування 
«обросли» новими висот
ними корпусами з найсу
часнішим обладнанням, 
численними лабораторія
ми, кабінетами, аудито
ріями.

Ніпов черговий семінар з 
діалектичного матеріаліз
му.

Вони запально спереча
лися про суть теорій, про 
ідеалізм погляді» Юма. 
Верклі, Канта, цитували як 
незаперечні аргументи ле
нінські думки з «Матеріа
лізму і емпіріокритициз
му». Оперували складни
ми філософськими катего
ріями, ніби чимось звич
ним і простим.

Вони — діти робітників, 
колгоспників, службовців 
Країни рад. студенти 24-ї 
групи історпко-педагогіч- 
ного факультету Кірово
градського педінституту.

— Сумніви ІОма щодо іс
нування матерії і верхов
ної сили в тому... — Ната
лія Снігур, відмінниця, пе
реможно подивилася но 
аудиторію і енергійно, 
впевнено, малюючи на 
дошці кола, півкола, щось 
надписуючи, довела, в чо-
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му ж таки сумнівався фі
лософ 10м.

Викладач, кандидат фі
лософських наук, І. О. Буб
лик усміхнувся;

— Абсолютно правиль
но. Сідайте. А хто ж «по
долає» * Канта? — Іван 
Омелянович запитально об
вів поглядом аудиторію.

— Можна мені спробува
ти? — підвелася тендітна 
темнокоса дівчина. Геля 
Павлюкевнч. Комсорг фа
культету. Відмінниця. Одна 
з тих 210 відмінників, яки
ми пишається інститут.

Знову на дошці — щось 
схоже на доведення гео
метричної теореми, н в по
вітрі невеликої аудиторії 
— слова — сплетіння ми
нулого і сьогодення. Ця 
дівчина, що росла на ве
личній Волзі і коло сивого 
українського Дніпра, в 
Кременчуці. — маленька н 
тоненька, як берізка. «кла
ла па лопатки» самого 
Канта.

Гелена потрапила на фа
культет не випадково. Пра
цюючи після десятирічки 
піоиервожатою. вона дііі- 

. шла висновку: який же 
цікавий народ ці маленькі 
школярі, з ними не заску
чаєш! Рішуче прийшла 
влітку до приймальної ко
місії Кіровоградського пед
інституту, подала докумен
ти на історпко-педагогіч- 
ний. І стала студенткою. 

Багаті читальні кімнати, ла
бораторії. кабінети відкри
ли перед Т’елею світ науки. 
Разом зі своїми новими 
друзями поринула дівчина 
в його захоплюючі просто
ри. За їхньою групою міц
но утвердився авторитет 
найсильнішої на факульте
ті 1 однієї з кращих в ін
ституті.

Біля старого корпусу ін
ституту випіс новий — ве
личний, світлий. Тепер усі 
студенти перейшли на од
ну зміну, тепер нони мо
жуть досхочу займатися в 
актовому залі музикою, 
репетирувати програму ве
чора. зайти у вільну ауди
торію і разом готуватися 
до завтрашнього семінару 
або ж вирішувати свої зло 
боденні комсомольські 
справи.

... Семінап з філософії 
закінчувався.

— Шо ж. я задоволений. 
Заняття пройшло справді 
иікаво, — підсумував І. 0. 
Бублик.

Приємно знати: завтра 
ти станеш спеціалістом, 
станеш тим. ким хотілося.

Бо ти найіцасливіша лю
дина в ньому щасливому 
світі, ім'я якому — соціа
лізм.

На фото: такий ціка
вий дитячий світ у Компа- 
ніївському дитсадку; у го
лови піонерського загону 
Імені Павлика Морозова 
Долинської СШ № 1 Тетяни 
СКОРОХОД — свято: її 
прийняли до комсомолу; 
активісти громадської ро
боти, відмінники навчання 
Людмила ШУРЛАХОВА та 
Володимир ЗУБАХА — сту
денти Кіровоградського 
педінституту.
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