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Ще на III з’їзді комсомолу в 
жовтні 1920 року В. І. Ленін 
закликав молодь зробити зав
данням свого життя будівни
цтво комуністичного суспіль
ства, закликав до того, щоб 
кожного дня в будь-якому 
лі, з 
розв'язувала практично те 
інше завдання спільної 
нехай найменше, нехай 
простіше. Ці ленінські 
лишаються програмою 
для сучасної радянської 
лоді.

Юнаки і дівчата 
трудитися не просто 
ковано і сумлінно, а 
ти на совість, уміло, 
тивмо, красиво, 
нас Генеральний 
КПРС, Голова Президії 
хозної Ради СРСР тоа. 
Брежнєв.

Дорогі мої юні друзі,

Незабаром Ленінській Ко
муністичній Спілці Молоді Ук
раїни сповниться 60 років. 
Уособленням вічної молодості 
Батьківщини, її спрямованості у 
світле майбутнє є Ленінський 
комсомол — бойовий помічник 
і надійний резерв партії кому
ністів, який пройшов великий 
цілях, овіяний романтикою 
трудових і бойових подвигів.

Ударною працею, відмінним 
навчанням, успіхами в науко- 

і во-технічній і художній твор
чості, вагомими здобутками у 

'ГТруді на полях і фермах зу
стрічає молодь республіки 

своє велике й радісне свято. І 
нам, людям старшого поколін
ня, приємно бачити, що всіма 
своїми справами комсомол з 
честю підтверджує право на
зиватися ударним загоном мо
лодих будівників комунізму.

ти вас із великим і 
святом — 60-річчям 
ського комсо/лолу Україн 
бажати вам великих успіхів у 
грандіозній справі комуністич
ного будівництва. Впевнений, 
що комсомол, тісно згуртова
ний навколо партії, буде і далі 
йти в перших рядах будівників 
нового суспільства, виховувати 
у молоді марксистсько-ленін
ський світогляд, готовність, во
лю і вміння будувати кому
нізм.

сомольці і комсомолки! Моло
ді робітники, хлібороби, тва
ринники — всі, чиї руки при
крашають землю, роблять 
життя радянського народу ще 
кращим, повнокровнішим, 
щасливішим! Я радий привіта- 

світлим 
Ленін- 
и, по-

прагнуть 
дисциплі- 
працюза- 
результа- 

як цього вчить 
секретар ЦК 

Вер- 
Л. І.

___

в день урочистого засідання Кіровоград-

ських обкому та міськкому комсомолу, при-

свяченого 60-річчю Ленінської Комуністки-
ної Спілки Молоді України.

1

г

1/ ОМСОМОЛ... Слово це рідне, близь* 
ке всім поколінням радянських лю- 

> лей, 130 МІЛЬЙОНІВ яких пройшли в ком
сомолі школу змужніння, класового гар
ту, школу комунізму. І гідне місце в цьо
му бойовому загоні належить комсомо
лові України. Цс ного ювілей — 60-річчя 
з дня народження — відзначатиметься 
через кілька днів. Цс ного славну істо
рію натхненною, звитяжною працею, 
творчістю продовжує сьогодні 140-ти- 
сячнпй загін комсомольців орденоносної 
Кіровоградщпіи.

Лг-Характерпо, то па перед’ювілейній 
"вахті юнаки і дівчата області виступили 

з починами «60-річчю комсомолу Украї
ни — план чотирьох років п’ятирічки'», 
«П’ятирічку — до 110-ї річниці з дня на
родження В. І. Леніна!», то комсомоль
сько-молодіжні лапки взяли шефство 
над впрошуванням високих урожаїв ку
курудзи і цукрових буряків. І повсюдно 
соціалістичне змагання за успіх планів 
п'ятирічки очолили комсомольські орга
нізації та їхні комітети. Невтомною пра
цею ми вписали чимало яскравих сторі
нок у літопис Всесоюзної Ленінської 
Комупістичої Спілки Молоді.

Майже 90 тисяч юнаків і дівчат, зай
нятих у сфері матеріального виробни
цтва, є активними учасниками Всссоюз? 
і.ого руху «П’ятирічці ефективності і 

фюсті — ентузіазм і творчість моло- 
<Дііх!» Кожна комсомольська організа

ція, кожен член ВЛКСМ предметно зві
тували про внесок у виконання гран
діозних планів п'ятирічки у ході перших 
двох етапів Ленінського заліку «Рішен
ня XXV з’їзду КІІРС — у життя!»

У ці дні близько ста посланців' Кіроно- 
_^£РДДЩШШ споруджують магістралі. ні-

МИ-3 РОДУ КОРЧАГІНИХ
ку — ВАМ, 150 чоловік — «Атоммзш», 
400 чоловік будують Усть-Ілімськиіі лі
сопромисловий комплекс, понад 300 — 
шахти Донбасу, більш як 400 юнаків і 
дівчат освоюють газові й нафтові родо
вита Тюмені.

З активною участю комсомолу області 
за останнє десятиріччя введено в дію 
Свігловодський завод чистих металів, 
1 іобузькг.й нікелевий, Кіровоградський 
чавуноливарний заводи, збудовано за
лізницю Дочниська — Помічна, закінче
но реконструкцію Сальківського її Гіере- 
гоиівського цукрозаводів, ніші будується 
корпус магніт них пускачів Олександрій
ського електромеханічного. Більшість 
цих важливих об'єктів п’ятирічок носи
ла горде ім’я — ударна комсомольська 
будова.

325 комсомольсько-молодіжних колек
тивів успішно виконали завдання чоти
рьох років десятої п’ятирічки. 2180 .мо
лодих виробничників СЬОГОДНІ ОЧОЛЮЮІЬ 
соціалістичне змагання піт девізом «П’я
тирічку — до 110-ї річниці з дня народ
ження В. І. Леніна!»
Т ОРІК хлібороби області засипали в 
' засіки Батьківщини рекордну кіль
кість зерна — І цільнон 410 гисяч топи. 
Кожна четверга тонна—комсомольська; 
Прикладів ударної праці учасників зма
гання за дострокове виконання дссяюї 
п’ятирічки багато Так, комсомольсько- 
молодіжг а ланка колгоспу імені Леніна 
До.'шііського району, очолювана 
Л.Шкарупою, па 150 гектарах вирости? 

ла по 75 цент.торів зерна кукурудзи, за 
що її відзначили призом ЦК ЛКСМ 
України «Золотий качан». Цього року, 
готуючись гідно зустріти 60-річчя ком
сомолу республіки та по-синівському 
вболіваючи за долю врожаю-79, молоді 
механізатори Бобршіецького району ви* 
стуїііі.іи з ініціативою «В рік 60-річчя 
комсомолу України польовим роботам— 
високі темпи і якість!» У результаті ком
сомольського шефства тисячі гектарів 
посівів добре доглянуто наперекір ПО
СУШ ТІІВОМЄ ЛІТУ.

КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖНІ 
бригади передових господарств об

ласті виступили заспівачами руху за 
ефектніше використання техніки Вони 
закликали змагатися за подовження 
амортизаційного строку її служби в пів
тора раза. За час дії комсомольської 
Ініціативи в області зекономлено понад 
7 мільйонів карбованців.

«Час, уперед!» Цей лозунг заголовни
ми літерами написано сьогодні на пра
порі учасників соціалістичного змаганні 
молодих трудівників. Як керівництво до 
дії сприйняли вони рядки з постанови 
І1К КПРС «Про дальше поліпшення 
ідеологічної, по.тітіїко-вііховної роботи»: 
«Необхідно розвивати патріотичний пух 
«П'ятирічці ефектнім ості і якості — ен
тузіазм і творчість молодих!» Підвищу
вати роль .Ленінського заліку, в комп
лексному розв’язанні завдань комуніс
тичного виховання молоді». Швидше, 
доброякісніше працювати прагнуть ком-- 

сомольці Кіровоградщипп, примножую
чи елг-ву Всесоюзної Ленінської Кому
ністичної Спілки Молоді.
. Комсомол... Бойовий помічник партії в 

усіх її справах головний її резерв, єди
на організація, якій довірено рекомен
дувати кращих вихованців у ряди 
КГІРС. Тільки по нашій області сім із 
десяти тих, що вступають щороку в її 
ряз,и, мають комсомольську рекоменда
цію. Біля витоків активної життєвої по
зиції комсомоіьців стоять комуністи. 
Нині в комсомольських організаціях за
водів, фабрик, будов, колгоспів, радгос
пів області працюють понад три тисячі 
кандидатів і членів партії. Цс — авто
ритетний загін організаторів і виховате
лів молоді на революційних, бойових і 
трудових традиціях нашого народу.

Комсомол... Не — один з найкращих 
пам’ятників В. І. Леніну. Мине ще кіль
ка днів і бойовий загін ВЛКСМ — ком
сомол України — святкуватиме свій юві
лей. 60 пол\'і’яііпх дії пройшов він, на 
його прапорі — три урядові нагороди. 
Змужнів, загартувався комсомол рес
публіки на фронтах іромадянської та 
Великої Вітчизняної воєн, у роки колек
тивізації та інд\стрійтізації країни, па 
будовах п’ятирічок. Але незмінно ли
шається молодим. Почесно й відпові
дально перебувати в його лавах. У праці 
на найважливіших ділянках народного 
господарства, в навчанні комсомольці і 
шепілкова молодь К.іровоградпіііпн кої • 
кретппми ділами стверджують єдність 
ідеалів і прагнень усіх поколінь радян
ських людей, натхненно втілювати к 
життя рішення XXV з'їзду КПРС.

О. СКІЧКО, 
перший секретар обкому комсомолу.



- 2 стор.
___________—__________13 череня 10Ї9 року.

Комсомол Єлисаветградщини.
День к-рший

ВОНИ ОЧОЛЮЮТЬ
ПЕРВИННІ

Календар стрімко на
ближає нас до шістдеся
тиріччя комсомолу Украї
ни. Лін йдемо до цієї дати 
гордо, заслужено пишаю
чись велетенським вкла
дом комсомолу республі
ки в досягнення соціаліс
тичного будівництва.

Та ні сьогодні, ні пітні
ше товща років не відго
родить від сучасності жи
вого подиху революції, не 
приглушить полум’я тих 
Днів, овіяних славою на
ших ровесників.

Як відомо, В. І. Ленін 
ще 19»6 року Е одній зі 
своїх робіт висловився за 
створення масової полі
тичної організації проле
тарської молоді.

Меншовики, есери, бун
дівці, анархісти, україн
ські буржуазні націона
лісти, монархісти і пред
ставники інших партій, що 
існували в Єлисаветграді 
після Лютневої революції, 
теж прагнули схилити мо
лодь на свій бік.

Спільним у діяльності 
цих партій було те, що 
вони гальмували пробуд
ження революційної СВІ
ДОМОСТІ трудящої молоді. 
Треба вчитися, браги 
участь у відродженні на
ціональної культури, а не 
займатись політикою — 
уперто повчали буржуаз
ні ідеологи. Зовсім іншу 
мету ставили більшовики.

Наприкінці 1917 року 
Єлисавстградська проф
спілка швейників відкри
ла на розі вулиць Двірце- 
вої (нині імені Леніна) і 
Театральної клуб. Він зай
мав ліве крило однопо
верхового приміщення 
(нині в ньс/лу знаходиться 
Палац піонерів і школя
рів). Тут часто влаштову
вали збори, де виступали 
/леншовики та бундівці, 
яких було на той час у 
Єлисаветграді чимало. І 
все ж саме тут на початку 
1918 року виникла група 
прогресивно настроєних 
молодих робітників.

У тотему 1918 року ця 
група організовує з по
стійних відвідувачів клубу 
партію молодих кому
ністів.

Та першу спробу ство
рити молодіжну спілку 
було перервано окупа
цією Єлисаветградщини 
кайзерівцями. Згодом 
владу захопили петлюрів
ці. ) лише з приходом 
Червоної Армії в Єлиса- 
ветграді остаточно вста
новилася Радянська влада.

Як тільки в місті було 
створено ревком і міськ
ком партії більшовиків, 
члени партії молодих ко
муністів звернулися до 
секретаря міської парт- 
організації Йосипа Моги- 
левського з проханням 
виділити для Спілки ро
бітничо-селянської моло
ді приміщення. Ним став 
будинок колишньої гім
назії.

Щсб посилити свій 
еплив на створену Спілку 
молоді, комуністи напра
вили для роботи в ній 
кількох членів партії: На
умова, Мінського, Карець- 
иу. Так весною 1919 року 
е Єлисавєтграді сформу
валася соціалістична Спіл
ка робітничо-селянської 
молоді.

Серед перших членів 
РКСМ були Ольга Ярець- 
ка, Віра Ярецька, Надія 
Островська, Леонід Сте
панов, Надія Белозерова...

Еже в липні 
1919 року єли- 
саветградці по
слали на Пер
ший Всеукраїн

ський з'їзд со
ціалісти ч н И X 
спілок молоді 
до Киева двох 

делегатів — Наумова і 
Карецьну.

Чим же зай/г.алися єли- 
сасетградські комсомоль
ці двадцятих років? Усі 
вони входили до частин 
особливого призначення, 
поповнювали лави Черво
ної Армії, охороняли те
леграф, вокзал, пошту, 
склади. А вечорами в 
комсомольському клубі 
йшли суперечки про май
бутнє комуністичне су
спільство, про релігію, 
про те, чи має право ком
сомолець одружувались 
і т. п.

Пам'ятною сторінкою в 
історії комсомолу Єлиса
ветградщини була бороть
ба з бандами Григор сей в 
травні 1919 року. Юнаки 
воювали, дівчата збирали 
патрони, пєрев язували 
поранених, заміняли вби
тих товаришів. У цих боях 
загинули майже всі перші 
комсомольці.

Під час окупації Єлиса- 
Еетграда денікінцями
влітку 1919 року молодь 
разом з комуністами пі
шла в підпілля. В ті дні на 
парканах, будинках часто 
появлялися листівки.

Після визволення міста 
від білогвардійців повіт
ком комсомолу розміс
тився в особняку на Двір- 
цевій, клуб — у будинку 
поміщиці Іларіонової на 
вулиці Великій Перспек
тивній (нині Карла ААарк- 
са). Тут перед молоддю 
міста виступала з доповід
дю про завдання комсо
молу у зв’язку з міжна
родним становищем краї
ни О. Коллонтай,

Визначна подія в житті 
комсомолу Єлисаветград- 
щини — перша губерн
ська конференція, що від
булася в Миколаєві. Се
ред делегатів були На-' 
умов, Мінський, Людлаи- 
лова, Голота, Степанов, 
Плаеський, Серов. Усього 
дванадцять чоловік.

Весь 1920 і 1921 рік ви
никали комсеєредки в се
лах. Єлисаветтрадці поси
лали їм на дспомоіу сво
їх інструкторів. З риском 
для життя провадили г>^ 
ни агітаційну роботу, чй€- 
то гинули в нерівній бо
ротьбі, але осередки ж* 
ли і діяли.

Г. ЧМИГА, 
ветеран нолісомолу.

„МОЛОДИЙ КОМУНА Р(*

«Нас тоді була жмвнь- 
на, — розповідає Г/с- 
фодій С'виридович за
гинаймо, один гз пер
ших секретарів комсо
мольського осередку 
нолгсспу «Іскра», — Се
ло наше належало до 
Нам’янського району, 
на пленуми ходили гли 
пішки. Вирішували пи

£іг ОЛИ в райкомі ЛКСМУ
Станіславові Добро- 

еольському запропонували 
очолити комітет комсомолу 
колгоспу, він погодився, бо 
в армії був исмсорго/а, за
кінчив з успіхом вечірню 

школу і взагалі до ду
ші була хлопцеві робота з 
молоддю. То було Е бе
резні 1974-го. Комсомоль
ська організація налічувала 
64 членів ВЛКС/А. Нині во
на зросла до 106 чоловік, 
складається з трьох відділ- 
кових організацій і чоти
рьох комсомольських груп. 
Життя її різноманітне, ціка
ве. Звісно, зробити його та
ким було не просто й не 
легко,

...І досі пам'ятає Стані
слав засідання бюро рай- 
ко/ау комсомолу, де йому 
добре «намилили шию» за 
те, що було занедбано 
шефство над Бірківською 
середньою школою. По
вернувся в колгосп, скли
кав членів комітету, розпо
вів про все. Тепер у розпо
рядженні юних жителів се
ла трактори і грунтооброб
ні знаряддя, вони самі об
робляють своє більш як 
20-гектарне поле, лише 
сіяти допомагають їм ме
ханізатори колгоспу. Моло
ді трактористи часто відві
дують школу, під їхнім ке
рівництвом старшокласни
ки набувають практичних 
навиків водіння трактора.

Або таке. Кілька років 
підряд футбольна команда 
господарства посідала од
не з призових місць. А то
рік раптом розпалася. Ком

•ДСА

сорг випустив це з поля зо
ру. Аж тут — районне на
рада інструкторів по спор
ту, комсоргів, тренерів. Не 
встиг Станіслав зайти до за
лу, як голова районного 
спиргкомітету попередив:

— Виступиш, Слазо. Роз
кажеш про успіхи своїх 
слортс/генів.

«Напік раків» тоді ком
сомольський секретар, що 
й казати. Але він пообіцяв, 
що команда футболістів 
поверне собі колишню сла
ву. І ось нинішньої весни 
відбулися районні змаган
ня з нагоди відкриїтя фут
больного сезону. Серед 12 
команд футболісти кол
госпу «Іскра» вибороли 
третє місце. Тепер госпо
дарство вистєбляє свої 
команди на змагання з усіх 
видів спорту.
М? [ДНІ нова проблема не 
* ® дає спокою Станіславо
ві. /Аслсді в колгоспі бага
то, а культурне дозвілля її 
цікавим не назвеш. Лише 
духовий оркестр добре 
працює. Гуртків художньої 
самодіяльності не існує. 
Причина проста — немає 
художніх керівників. Сеоіх 
не спромоглися вивчити, а 
приїжджі довго не затри
муються. Вів про це розмо
ву Добровольський і на за
сіданні парткому, і на засі
данні правління. їздив не
давно в Олександрійське 
культосвітнє училище, про
сив дирекцію, щоб напра
вили до них у колгосп кіль
кох цьогорічних випускників 
— гарантував їм найкращі 
умови роботи. І небезпід
ставно.

тання Про ПОНІС.Г~< Н- 
НП роботи Є Сі/іьбуді, 
пре хату-читалькю, г.ро 
боротьбу з ворогами 
Радянської влади. Кол
госп у той час ледве 
спинався на неги, наче 
немовля, зігріте теп
лом матері. Нашою ма
тір’ю завжди була і є 
Комуністична партія^.

Зросла комсомольська 
організація, зріс як вата
жок г Станіслав Добрсаоль- 
ський. У лютому нинішньо
го року його обрали за
ступником голови колгоспу 
по роботі з молоддю. І з 
радістю розповідає він те
пер про своїх ровесників, 
які теж зросли, виховались 
у комсомолі і визначились 
у житті: Анатолій Гетьма
нець закінчив Кірсвоград- 
сг мий інститут сільськогос
подарського машинобуду
вання і працює в колгоспі 
інженером, Віктор Таранен- 
ко — головний інженер, 
Еасиль Галушка заочно здо
був освіту в технікумі меха
нізації сільського госпо
дарства, його призначили 
Гіо/г.ічником бригадира
тракторної бригади, Анаю- 
лій Атамась та Анатолій 
Свердлов навчаються заоч
но. З ІЕвном Страхом, кот
рий став уже завідуючим 
гаражем, Станіслав тепер 
зустрічається на партійних 
зборах — комсомольська 
організація рекомендувала 
його в члени КПРС.

І взагалі в господарстві 
переважна більшість спе
ціалістів — молодь. ІрИ 
агрономи — комсомольці, в 
дитячих садках майже всі 
виховательки — люди ком
сомольського віку. А це на
кладає великі обсв язки на 
правління, членом якого є 
й Станіслав. Передусім тре
ба дбати про житло для 
молодих сімей, бо давно 
минули ті часи, коли зако
хані задовольнялися «хата
ми з лободи».

— Скільки було радос

ті,—розповіде« Станіслав,— 
в Олеги Гресь та Анатолія 
Матірного, коли їм у день 
весілля вручили КЛЮЧІ Від 
квартири! Але кількість 
молодих сімей збільшує
ться шеидше, ніж житлова 
площа в колгоспі. Тому за
будовуємо вулицю Мело- 
донну. Просторі квартири 
стримають у кредит на 
кілька років сім ї механіза« 
торів, доярок, шоферів, і іс- 
дає колгосп допомогу й ? ' 
тим, хто споруджує собі 
житло самостійно.

Справи, справи, справи.,. 
Щодня з ранку і де вечора, 
Дружина інколи трохи сер
диться.

А Станіслав ус/лїхається, 
гортаючи синів щоденник: 
«•Неспокійна у твого батька, 
Сашко, посада. Розумієш, 
така неспокійна...: Знає ж 
бс й Галина, скільки у ньо
го тих обоє язків: деє скли
кання підряд еін депутат 
районно* Ради народних 
депутатів, гслоЕа постій
ної комісії у справах мово
ді при ’ райвиконкомі, член 
комісії по громадському 
харчуванню і побуту у себе 
Е КОЛГОСПІ...
ТГ А найбільше часу заби- 
1 рає безпосереднє спіл

кування з /лрясддю. Відбу
лися сьогодні партійні збо
ри — відразу ж після них і 
комсомольські.

А те — рейди, переси
ни, індивідуальні бес-/Д 
пленуми райкому, обкому 
комсомолу, наради..,

Є путівка в Болгарію за 
рахунок господарства. Но
му її дати! Члени комітету 
вирішили: кращому елек
трикові Гриші Скороходу. 
Пуристську—членові ВЖСМ 
Петру Перепелиці, теж од- 
нолгу з найактивніших мо
лодих колгоспників. Улаш
тували триденну екскурсію 
б Київ—Станіслав керівник 
групи...

Справи, спраги, справи... 
Скільки їх у ватажка моло
ді? Та безліч. Великих і ма
лих, і кожна по-свсему важ
лива. Для розв'язання їх 
еін знаходить час. Тане, 
як кажуть, доля комсо
мольського ватажка. Але 
Станіслав на неї не скаржи
ться — роботу свою дуже 
любить.

Р. МАРЧЕНК©.
Колгосп «Іскра >, ■
Олександрівський райезж

1 ЗНОВУ НСБНП УСПІХ 
У ЧЛЕНІВ БРИГАДИ 
ДРУКАРІВ МИХАЙЛА 
ПІДГОРНОГО З ЦЕХУ М 2 
ОЛЕКСАНДРИ! С ЬК 91 
ФАБРИК!! ДІАГРАМНИХ 
ПАПЕРІВ — ВИПЕРЕДИВ
ШИ З ПОЧАТКУ РОКУ 
РОБОЧИЙ ГГАФІН НА 32 
ДШ. МОЛОДІ РОБІТНИКИ 
МАЮТЬ НА СВОЄМУ РА
ХУНКУ БІЛЬШ ЯК 800 
ТИСЯЧ КВАДРАТНИХ 
МЕТРІВ ДІАНАМ ПОНАД 
ЗАВДАННЯ.

Фото Б. ГРИБА.

Щ АМ, конструкторам, 
’ службовий обов’язок 

велить бути мрійниками, 
рухати науково-технічний 
прогрес. Скажімо, мої ко
леги Володимир Мазурик 
та Євген Шинкєекч пра
цюють над створенням 
нової пневматичної ово
чевої сівалки. Випуск її 
планується почати наступ
ної п'ятирічки. Сьогодні 
ще важко говорити про 
економічний ефект від її 
експлуатації. Одначе го
родники добре знають, як 
багато важить механізація

ЕФЕК
сівби та обробітку помі
дорів, огірків, капусти, 
баклажанів...

Комсомольці і молодь 
нашого відділу беруть 
активну участь у традицій
них щорічних конкурсах 
на кращу розробку по 
створенню посівних ма
шин, агрегатів, вузлів, 
технологічних процесів, 
пристосувань, удоскона
лень машин, що нині у 
виробництві. В числі пе-

Т ПРОЕКТУ
реможців цих конкурсів 
поряд з досвідченими 
конструкторами сільсько
господарської техніки є й 
молоді науковці — Воло
димир Мазурик, Анатолій 
Тепевенко, Наталка Ха- 
ричкіна та інші.

У нашому відділі про
ектування сівалок для ви
сіву просапних культур 
майже пслсЕина конструк
торів — молодь. І ми роз- 

в'язусмо досить серйозні 
технічні проблеми. Нині, 
наприклад, закінчуєм.о 
роботу над створенням 
НОВОЇ СЕОЧЄЕОЇ сівалки 
СО-4,4.

Перші десять зразків 
нової сівалки зійдуть з 
конвейєра підприелле.ва 
цього року. Чим цікава ця 
конструкція? Нова сівалка 
універсальна, вона замі
нить три попередні моди
фікації, матиме спеціаль

ні пристосування для ви
сіву дрібного насіння лі
карських рослин. Це дасть 
змогу поставити вирощу
вання потрібних медицині 
трав, рослин на промис
лову основу. Ефект від 
такого нововведення оче
видним.

Про цікаві проекти мо-4 
ледих конструкторів на
шого відділу можна роз
повідати багато. Еарт було 
б згадати і про роботу 
Сві тлани Шиманської, Іри
ни І !ерегудсвої, Людмили 
Мсвчан, Сергія Ковапен- 

ка, Наталки Маншмної. 
Л^олоді конструктори про
грамують удосконалення 
своєї професійної май
стерності, успішно вико
нують особисті комплекс
ні плани «Вчимося 
нізму — будуємо 
нізм». Та про що б 
корилося, питання
щення ефективност'1 І яко
сті роботи — в центрі на
шої уваги.

О. МАЦИНА. 
конструктор, член ко
мітету комсомолу Ні- 
роЕєградєькогс ГСИГ

кому-
номм-

НЄ
підви-



I ШКОЛА КОМСОРГА

НАОДИНЦІ
З СОБОЮ

і

н. ОЖОГА, 
заступник голо би колгоспу «Ро
сіян по роботі з моьеддю.

НоЕоукраїнський район.

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“Червня /079 року

ЦЕ І НАША

и УДОВА дівчина Надя Лихоліт. Мені, 
як комсомольському секретареві, до

водиться мати справу з багатьма юнака
ми і Дівчатами нашого колгоспу. Інколи 
просто дивуєшся: до чого ж різні у них 
.•.лргнтери! Один товариш увесь на по
пер, іч. навіть найпатаєвдніші почуття 
відбиваються у нього на обличчі. Другий 
і не вміє чогось, а прагне показати, що 
він у тій чи іншій справі неперевершений 
майстер. А третій — айсберг. Тільки час
тина бою на поверхні. Саме таний ха
рактер у Наді Дьхсліт. Працює вона у 
нас вихователькою дитячого садна. Е мі
ру старанна, в міру активна. А чи задо- 
юльняє її така життєва позиція? Ь щиріи 
розмові з псувалося: ні! Дівчина мас чи- 
мало нахилів: чудоЕО співає, декламує... 
Стала учасницею художньої самодіяль
ності. взимку прекрасно грала снігу
роньку. нині беззмінна учасниця ненцер- 
Гііі КОЛГОСПНИХ «іВДйТОріВ сцени.

Наодинці іпкочії мені став прикрі», 
молоді у нас близько двохсот чоловік. А 
чи ди комгноги юнака і дівчини ми, ч.че- 
пи комітету комсомолу, підходимо так, 
Як до Наді? Відверто кажучи, не до кож
ною. Наодинці у собою легше лнаїїти со
бі виправдання. Та якнись внутрішній 
голос не давав спокою. Дуже хотілося, 
щоо наша комсомольська організація 
стала кращою в районі. Адже господар- 
і гво — передове, на нього рівняються 
багато колгоспів району, області. МО.чод» 
у ньому роботяща. Ось хоч би Віктор 
ІІснруга. Нещодавно повернувся хлопець 
з армії, а вже один із кращих шоферів, 
юрік па перевезенні буряків вийшов у 
число перших по колгоспу. Доярки Ва
лентина Русса і Ганна Сгецепкс одержа
ли ВІД коревм Г'.ІИЗьКО чотирьох ТИСЯЧ 
кілсрамів молока.
ЯР 10 З НАС, ватажків молоді, не мріє 

про те. щоб комсомольська організа
ція стала дружною сім'єю, щоб вона 
працювала, ян добре налагоджений ме
ханізм. Аби досягти цього, особисто ме-

, ні потрібен був час, багато часу. І він 
появився, ноли глене призначили заступ
ником голови нолгоспу по роботі з мо
лоддю. Почали з найпростішого і, мабуть, 
з найпотрібнішого — з упорядкування 
комсомольського обліку. Чітко спланува
ли роботу комітету комсомолу, конкрет
но визначили обов’язки кожного ного 
члена.

Скажу відверто: робота комсомольс і.мої 
організації пішла жвавіше. Я і мої гы;а- 
риші по ігоксоче.і} далекі від самозами
лування, ми добре бачимо наші успіхи і 
недоробки. Успіхам радіємо, а иедороб- 
ни прагнемо усувати. Налагодили роботу 
гуртків ХУДОЖНЬОЇ ІТіМі цін.ІЬІІОСТІ. Якщо 
хтось сказке, що ііевеліше, мовляв, діло 
гнівати І! танцювати, я ніколи з цим не 
погоджусь. Що може краще подружити

юнаків 1 діечпт, згуртувати їх у колек- 
піЬ, як не участь у хорі, в та в тонально
му гуртку, у спілі,ьій поїздці в складі ху
дожньої агітбригади/ Сьогодні їх подру
жила пісня, п завтра ця дружба допомо
же їм у роботі на фермі, в полі. Вважаю, 
що ш ршочергрве завдання комсомоль
ського секретаря і комітету — згуртува
ти справжній колектив, здатний викону
вати оудь-які завдання.

Нині у нас працюють танцювальний 1 
хоровий гуртки, агітбригада. Душею ко.ч- 
ішіи-пх аматорів сцени стали Володц- 
МУ*Р їпорновнй, Тетяна Кіндинчепко, 11а- 
Дія «інхоліт, Тетяна Іванова та багато ін
ших. Не рідше одного разу на місяць у 
мас відбуваються молодіжні вечори. На 
один з них «Юність моя комсомольська» 
ми запросили ветерана праці Романа 
JІаіггеліНовина Жорнового, псріпоцілин- 
ішка Анатолія ТіімофИіовпча Серпьнка, 
героя Соціалістичної Праці Ви тора Сте
пановича Андріяша. голову колгоспу Ва
силя Василі.овиїа Бабенка, їх палкі, 
сповнені любові ДО рідних ПОЛІВ. СВОЇ О 
іссподарстла, Батьківщини’виступи ли
шили ДОбі-ЧІИ СЛІД у серці кожного при
сутньою на вечорі.
Т РАГІЛЯЄТЬСЯ так, і мені про це не 

раз доводилось чути, що е деяких 
господарствах юнакам і юнкам не еідво- 
дять того місця, яке еони заслуговують. 
Скажімо, сіяти доручають лише досвід
ченим механізаторам із солідним ста
жем, не помічаючи того, що молоді вже 
давко стали досвідченими. Кращу техні
ку — теж досвідченим. Я не протистав- 
ляю поколінь, а просто хочу підкресли
ти, ще енергія і палке бажання комсо
мольців працювати на славу завжди 
компенсують «недоліки» їхнього віку. 
Адже довели наші >лопці, що можуть 
працювати не гірше, а навіть краще від 
інших. Тому й техніку їм довіряють хо
рошу. Валентин Нолонолов, наприклад, 
еодить потужний трактор Г-130, хороші 
машини у шоерерів Миколи Туренка, Ста
ніслава оалужниго, Валерія ыудрою та 
багатьох інших.

Одним з найважливіших наших зав
дань е організація соціалістичного зма
гання серед молодих механізаторів і тва
ринників. в саме тут, на жаль, у нас 
значні упущення. Змагання ведеться, ин- 
ремі механізатори і твариннини викли
кають на трудове суперництво своїх то
варишів, комітет комсомолу регулярно 
підбиває підсумни, вручає переможцям 
вимпели, почесні грамоти. Все наче, ян у 
людей. Але наодинці з собою можу при
знатися, що тане ведення соціалістично
го змагання мене не задовольняє, ьо не 
завжди спрацьовує виховна фуннц.я тру
дового суперництва, слабо впроваджує
ться досвід персдсоинів, поруч іменитих 
працюють іще відстаючі.

На порядну денному стоїть і питання 
організації комсомольсько-молодіжних 
колективіе. Найлегше, звичайно, визна
чити групу молодих людей і оголосити її 
комсомольсько-молодіжним ног.ентивом. 
1а це був би формалізм, янсгс ке тер
пить комсомольська рооота. важливо, 
щоб у членів іаного нолентигу були 
спільними не тільки виробничі інтереси, 
а й захоплення, уподобання і таке інше. 
Все це ми враховуємо і створюємо нині 
ксмссмсльсьно-монодіжний колектив на 
базі тракторної бригади і ерюя соціаліс
тичної Праці Миноли і.іефодіисЕича Цер- 
тія. Ц₽ Суде наша перша ластівка. Пла
нуємо створення кількох молодіжних ко
лективи: механізатори, і тмгркнників, що 
допоможе нам добиватися кращих тру
дових успіхів.

ЗАМОВЛЕННЯ
0ЛІМПІАДН-80

«Замовленням Олім
піади 80 — комсомоль
ську гарантію!» — під 
таким девізом працюють 
ніші юнаки і дівчата Кі
ровоградського заводу 
радіовнробів.

З цехів підприємства 
виходять пересувні геле- 
і ізіііні станції з магніт
ним відеозанпсом. Кож
на — підмінної якості. 
В першу чергу їх на
правляють у міста, де 
проходитимуть турніри 
Олімшади-Ьо.

Безпосередніми учас
никами роботи но випус
ку телестанцій є чле
ни ко м ео м ол ьсько- М 0.! о - 
ніжної бригади регулю- 
гальшжів Володимира 
Рябчепка.. Цей колскГнв 
рапортує про достроко
ве втишання соціаліс
тичних зобов'язань, узя
тих на 60-річчя
ЛКСМУ.

:<< ■ '

НА ЗНІМКАХ: УГОРІ — 
ГРУПА МОЛОДИХ КОН
СТРУКТОРІВ: ВНИЗУ —
ВИПРОБУВАННЯ НОВОЇ 
11Е РЕСУВНОЇ КОНТРОД Ь- 
НОЇ ТЕЛЕСТАНЦІЇ.

Фото В. ГРИБА.

0 Мільйони юнаків і 
І дівчат показують зраз

ки мужності, стійкості, 
вірності ідеалам Жовт
ні!. З великим ентузіаз
мом вони працюють 
усюди, де проходи і ь 
фронт комуністичної О 
будівництва, активно 
борються за виконання 

і напружених планів 
розвитку країни.

Л. І. Бреяшєв.

Будовами десятої п’я
тирічки називають

шахти 
тальна», 
№ 1—2, 
Східна»...
їх — справа рук молодих, 
завзятих, роботящих.

За кілька днів до м. Ан- 
що у Еороши- 

лоЕградській області, ви
рушить НОМСОМСЛЬСЬКО- 
молсдіжний загін імені 
60-річчя комсомолу Ук
раїни. Йому будуЕати ву
гільний велетень Донба
су — шахту
ська» 
потужність 
мільйони тонн 
на рік.

«...Прошу
ЛКСМУ •
на будівництво шахти в 
складі ударного загону 
імені 60-річчя комсомолу 
України», — пишуть сотні 
добровольців, що зби- 

ї^глісться сьогодні в доро
гу. Такі заяви подали 
трактооист колгоспу імені 
СЕрунзё Компаніївського 
району Григорій Вареник, 
робітниці Кіровоградсько
го заводу будівельних ма
теріалів № 1 Олена Губ- 
ська І Тетяна Галузїна (во-

>w,i називають
Довжанська-Капі- 

«Нагсльчанська» 
«Сухсдольська- 

Спорудження

^^храцита,

Домба- 
«Нагольчан- 

f—2, проектна 
якої — три 

антрациту

—кслєітєт 
напрвБити мене

З ТОБОЮ
БІОГРАФІЯ
ни наймолодші члени за
гону), молода робітнича 
сім’я — Віктор і Наталка 
Лисицини, слюсар-інстру- 
ментальник Борис Видиш і 
кухарка Лідія Суконько... 
Е н
■ ■ настрій перед 
до:л розповідають 
самі.

Борис Видиш:
-- Зовсім недавно 

вернувся з армії в 
се.іо Цвітне, що в Олек- 
сандрівському районі. Не 
роздумуючи, вирішив ста
ти 'і.іеиом ударного ком
сомольсько - .’. О.ТОДІЖМОГО 
загону, що виїздить па 
будівництво шахти в Дон
басі. Бо 
цію, шо 
зростає

апп, задуми, свій 
від’їз-

ВОНЙ

я по
рідне

розу - 
днем

прекрасно 
з КОЖНИМ 
потреба нашої 

ь'раїпп в донецькому 
гіллі. Адже без нього 
працюватиме 
тик, ні ткал... 
Поста нона І 
Ради Міністрів
< Про заходи по розвитку 
вуї і.іьної промисловості 
Донецького ' басейну в 
1975—_І980 роках* визна
чила завдання —♦довгі л п 
видобуток вугілля в 1980 
році 'до 200 мільйонів 
топи, три мільйони З ЯКИХ 
даватиме шахта «Нагсль- 
чанська» № 1—2. їду не 
для того, шоб знайти лег-

ву- 
не 

•з ні еіісрге- 
тя, ні металург.

ЦК КПРС і 
СРСР

шу роботу, — такої не бу
ває ніде. Відчуваю, що 
там, на шахті, зможу при-, 
нести людям більше ко
ристі, мене там чекають.

РоЙовійа Бориса про
довжує Ліда Суконько, 
мого наречена:

— З Борею ми знайомі 
давно. Родом з одного 
села, ходили разом до 
школи. Поки він служив в 
армії, я закінчила Кіро
воградське кулінарне учи
лище. Звичайно, можна 
було б зостатися праню- 
ваіи десь ближче до дому. 
Та пропозицію Бориса 
підтримала. Бо на будів
ництві нової шах їй робо
ти вистачить не тільки чо
ловікам. Там знадобля
ться й наші жіночі руки.

Олена Губська:
— Якби я сказала, 

мій торішній провал 
екзаменах до педагогічно
го інституту не вразив ме
не, то була б неправда. Я 
переживала, звичайно. Це 
повернулась додому, со
ромно було перед батька
ми і товаришами. Думала: 
попрацюю рік, а там зно
ву вступатиму. Влаштува
лася на завод будівельних 
матеріалів укладальни
цею керамічних плиток. 
Жила в гуртожитку. Дів
чата в кімнаті підібралися

що 
на

хороші, відразу появилися 
лові подруги. Особливо 
здружились я з Таиеіо Га- 
лузшою. Минали дні, мі
сяці. Все частіше замис
лювалась над споїм ЖіП- 
іям. Коли довідалася, то 
формується обласний ком
сомольський загін, який 
поїде па будівництво шах
ти у Вороніпловградські:і 
області, без вагання ’ по
дала заяву. І’апя підтри
мала мене. Поїдемо ра
зом.

Вугілля — то хліб про
мисловості, то тепло, світ
ло. 1 нести його людям — 
велика честь нам, комсо
мольцям.

Тетяна Галузіна:
— Розумію, що трудно

щів буде немало. Та ми 
не боїмося їх. Бо ми з 
племені Павки Корчагіна, 
Зої Космодсм' фінської, 
Валентини

*
ін-

Гага пової..
♦ * 

ЦОТИРИ коротких
“ терв ю. За ними

чотири молоді долі, чоти
ри біографії. В усіх вона 
тільки починається. І по
чинається по-особливо/ду 
— на спорудженні важ
ливого об’єкта п’ятирічки.

їдуть юнаки і дівчата у 
своє довгострокове від
рядження (а може, й на
завжди) з почуття/л відпо
відальності перед пар
тією, країною, комсомо
лом. Вони добре розумі
ють: не обійдеться без 
труднощів. Та це їх не ля
кає. Адже попереду неод
мінно будуть трудові пе
ремоги, що стануть яскра
вими рядками в біографії 
комсомолу України.

Інтерв’ю взяла 
Т. БОРИСОВА.

Є ВСІ НА КОМСОМОЛЬСЬКИЙ
СУБОТНИЮ

Понад п'ятдесят юнаків 
і дівчат кіровоградського 
заводу «Цукрогідромаш» 
візьмуть участь у комуніс
тичному суботнику, при
свяченому 60-річному 
ювілею Ленінського когл- 
сомолу України. Біль
шість молодих’ робітників 
працюватиме на робочих 
місцях. Слюсар Іван 
нець, його товариш 
йола Хоменко та 
вже сьогодні готові 
казати зразки високопро
дуктивної праці. Вози

До- 
ЛАи- 
інші 
по

И

оглянули свій інструмент, 
привели в порядок робочі 
місця. Частина юнаків з 
дівчат лагодитиме лінію) 
очистки повітря в ливар-' 
йому цеху, буде зайнята 
на інших роботах.

Під час суботнина мо
лодь заводу заробить 
близько 460 карбованців, 
укі перерахує до фонду 
миру.

О. БУЛАТОВ, 
головний технолог за
воду «Цукрогідро, 
маш».

СЛОВО З ДІЛОМ
НЕ РОЗХОДИТЬСЯ

На честь 60-річчя ком
сомолу України 70 стар
шокласників КІровсььої 
десятирічки Долипського 
району під час п’ятої, тру
дової чверті будуть зай
няті на фермах місцевою 
колгоспу імені Леніна.

У травні минулого ржу 
на зборах комсомольської 
організації школи ми ви
рішили в дні літніх кані
кул попрацювати біля 
своїх батьків-1 варініпііків, 
безпосередньо на їхніх ро
бочих місцях. Ми розда
вали корми, доглядали ге
ля г, доїли корів.

ІІти юні помічники зно
ву появилися па колгосп

них тварипнпньких фер
мах. П'ять сіїсціалізова- 
ппх загонів табору праці 
і відпочинку і Юність» 
викопують різні роботи! 
одні доглядають велику 
рогату худобу, ііті пра
цюють разом з оператора
ми свинокомплексу.

За два місяці загін. 
«Корчагінець» надоїть оо- 
пад 280 гонп молока.

Дорослі довіряють ром, 
бо те, що ми обіцяємо, 
завжди виконуємо.

Т. ОСИЛОВА. 
секретар' комітету 
комсомояу школи. і



4 стор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР"

Смарагдове полум’я садів винить в урочистій тиші світань. Моло
дий червень, піднявши голубі ЕІтрила літа, лине зраділою землею. 
Щасливиться оновлене село, дивується красі своїй.

Тільки обеліски нагадують живим про ті звихрені дні, коли гула 
й палала земля. Тільки мати солдата, стомлена довгим чеканням, 
стоїть на ганку білої хати і скорботно вдивляється з зачаровані 
розвидні — там. десь далеке від рідного дому, кинувся в полум’я 
війни її дорогий син. і не повернувся. Як і сотні, тисячі його бойо
вих побратимів. Усі йшли вогненними дорогами до Травня 1945-го.

А з ними і спартанівці Нраснсгірки, біографії яких золотими лі
терами вписано в літопис історії комсомолу Кіровоградщини.

школярам

спарта- 
живими, 
із Чер-

ДО

стежкою Михайло

Е КСКУРСІЯ починається від 
" цієї зеленої діброви, за 
якою біліє' хата Люби Римар, 
комсомольського ватажка мо
лодих підпільників Красногір- 
ки. Володимир Романович Ти- 
ховський, один із тих 
ківціа, які лишилися 
розповідає 
кащини:

— Цією
Громовий і Михайло Самчишин 
несли зброю партизанам «Пів
денного», яку ми зібрали на 
пол* бою ще влітку сорок пер
шого. А ось там засіли жан
дарми і поліцаї, оточивши хату 
Люби. її схопили першою. А 
потім — і всіх членів штабу 
«Спартака». Повезли до лісу, 
розстріляли і спалили під наві
сом.

Стоїть перед Володимиром 
Романсвичем білявий хлопчи
на і перепитує:

— А я читав у журналі, ще 
Олімпіада Ястремська буа 
зв язковою у партизанів, ка
жуть, вона до самого комен
данта в Голованівськ ходича, 
щоб дізнатися, що діється там, 
на фронті.

— Просто перехитрила тих 
харцизяк. Бона їм співала, по
тім увімкнула радіоприймач. У

цей час Москва передаззла 
повідомлення Радінформбюро. 
А в садку під вікном сиділи Ли
па Волощук і Люба Римар — 
усе, що чули, записузали. По
тім випускали листівки...

Учні прямують у село, 
хати Єлизавети Фурман.

— Тут напередодні 7 листо
пада 1942 року юнаки і дівчата 
зібралися на свої комсомоль
ські збори і сіворили підпіль
ну оріанізацію «Спартак»...

За якусь годину-другу всьо
го не згадаєш. Тиховський роз
повідає школярам, як спарта
кіаді звільнили бранців, кот
рих фашисти везли в рабство 
до Німеччини,
запроданцеві Музиці, 
навіть засміявся в гурті 
курсантів, коли 
Романович згадав 
цію «Мед».

— Повні бідони
цаї з дядьківських пасік. Мали 
відправляти в Голованіаськ. А 
хлопці на чолі з Михайлом 
Громовим пробрались у хлів, 
де стояли ті бідони, і понали
вали в них гасу...

Тільки поїхали черкащани, а 
тут біля сільського клубу по
явилося ще два автобуси — 
прибули учні профтехучилищ

як помстилися 
Хтось

екс-
Володимир 

про опера-

звезли полі-

Кіровограда. їх зустріла Г. А. 
Дабіжа, яка теж була в органі
зації «Спартак». У неї свій 
маршрут з екскурсантами — 
від того поля, де влітку сорок 
першого загинув Герой Радян- 
сі кого Союзу Геннадій Мік- 
лей.

— До останнього снаряда 
відбивазея відважний майор, 
сам підпалював фашистські 
танки, аж поки зорожа куля на 
скосила його. Ось із кого бра
ли приклад мої друзі-спарта- 
ківці...

Наступного дня гостей зу
стрічали К. А. Дабіжа, Г. А. Без- 
верхній. Вели молодих хлібо
робів, робітників, старшоклас
ників, що приїхали з Ульянов
ського району, до хати коман
дира бойової групи «Спарта
ка» Михайла Громового.

— Тут збирався загін, кот
рий поспішав на залізнична 
полотно, щоб зупинити еше
лони з хлібом і цукром...

І так майже щодня. Красно- 
гірка зустрічає гостей, Красно- 
гірка, яка пам’ятає своїх синів 
і дочок, учить нас мужності і 
вірності Вітчизні.

ЩЕ Рі ВОСЬЛАИ місяців не ми
нуло відтоді, як у селі від

крили музей підпільної ком-

15 червня 1979 ропу

У

сомольської організації «Спар
так», а з ньому вже побувало 
понад 6500 відзідузачіз. 145 
делегацій зустрічали колишні 
спартаківці, комсомольські ак
тивісти села.

Зажурена маги заходить із 
цього будинку. Замислені й 
схвильовані ступають на поріг 
майбутні 
вулицею 
ленінців, 
ліска.

— Салют — «Спартаку»!
І ам за околицю Красногір

ки чутц 7-----  ~!-------
і Мы

воїни. А сільською 
крокує загін юних 
Зупинились біля обе-

їхню пісню:
шли под грохот 

канонады,
смерти смотрели

з лицо.
Вперед продзигались 

отряды
Спартакозцеа, смелых 

бойцов...
Від тієї пісні у людей спадає 

смуток. Бо назустріч їм ішли 
діти — радісні, щасливі. Зара
ди їхніх сонячних днів віддали 
життя юні герої Красногірки.

ЛАЗИТЬ Вітчизна своїх ге
роїв. У нашій пам’яті, в на

ших серцях навіки їхні імена. 
Олександр Матросов і Зоя

Мы

17 Яв® Космодем'ян-
I / щ ська, Іван Ко-
1/ І жедуб і Олег
V І К о. Ш О З и й...
7 л Більш як
' ® мільйонів ча

лозік за под 
виги на фрон
тах Великої 

Вітчизняної війни нагороджено 
орденами і медалями, понад 11 
тисяч удостоєно звання Героя 
Радянського Союзу. І серед 
них наші слаані земляки, вихо
ванці комсомолу Кіровоград- 
щини — Архип Маніта і Петро 
Велигін, Іван Індик і Василь 
Колісниченко, Василь Галуш- 
кін і Григорій Куроп’ятникоз. 
Урядовими нагородами відзна
чено й героїв «Спартака».

Живі й мертві, мертві й жи? 
ві — зони всі перед нами. З 
доброзичливою усмішкою : зо
лотом орденів на святковій де
монстрації. Із суворим мов
чанням і закличним порухом 
велетня на п’єдесталах — тіль
ки зперед, тільки до перемож
ної зорі зовуть і зедуть за со
бою. Йдуть зони, комсомольці 
лС-х, у наших непохитних лазах. 
Першими! Слаза їхня не згас
ла — світить і зорить нам у до
розі, яку ми вибрали на есе 
життя.

М. ШЕВЧУК. _

с. Красногірка, 
Голозанівський район.

У БУВШІЇ)

суднозодИД 
власних чоз- 
трасами рід- 

ЗДІЙСНЮЮЧИ

Ж7М7/

ЗА
ПУТІВКОЮ
РАЙКОМУс. Данилова Балка 

Ульяновського району.

ДО

ДО 
вахтовий 

фарватер

Беручкий 
він . чистив 

палубу, 
вивчав

Аиптих
Від Боярки до БАМу — літа, 
А до космосу — певно, епохи. 
Тільки юності світла мета 
У єдине спресовує роки.

Тої юності, то на коні 
Не боялась ні чорта, ні бога 
І по Леніну в чесній борні 
Прокладала до правди дорогу.

Будувала омріяний світ,
Світ по-доброму, чесно упертих. 
Подолала і Ладоги лід, 
Народилась без права умерти. 

Йде вперед по дорозі батьків. 
Сили є — на століття, не роки. 
Із ззитяги жовтневих років ---
Комсомольська одважна епоха.

Комсомол у моєму ЖИТТІ — 
Нездоланне жадання атаки. 
Як трапляється що на путі, 
Я іду на пораду до Павки.

У серйозності юних очей
Від страждання немає і хмарки, 
Бо втонуло безсоння ночей 
У сталевій напрузі Боярки.

Що там болі! Ну що темнота, 
Коли серце у завтрашнє рветься! 
Комсомолу основа проста: 
В боротьбі загартоване серце.

За майбутнє у спільній борні
І 8 бою наодинці з собою 
Комсомол помагає мені 
Керувати своею судьбою.

Хай не завжди усе до ладу, 
Та характер крицевої варки!
Свої труднощі я покладу
У горнило Боярки.

Леонід ДМИТРИШИН.

К.іжуть. що незамінних люде 
(а .Але. що ти робіт би без сво
їй вожатого?

На цьому знімку — Валентина 
Імшальська, старша пгонсрвожата 
і збору «Юність». Уже третє літо 
підряд иа час канікул Балежгша 
Вікторівна прощається зі своїми 
вихованцями з десятирічки № 34 
м. Кіровограда (вона — вихова-

групи подовженого дня]тслька 
надіває піонерську пілотку та чер
воний галстук.

Чуйною і вимогливою, ласкавою 
і серйозною — такою знає і любить 
їі дітвора. Вона нікому пс скаже] 
«Почекай, мені ніколи...» Вона на
вчить провести збір, випустити стін
нівку, з нею цікаво крокувати 
маршрутами Всесоюзного піонер
ського маршу...

I якби будь-кого з хлопчиків чи 
дівчаток, що відпочивають у табо
рі. спитали: «Яким, на вашу думку, 
повинен бути справжній вожатий?», 
вони, не задумуючись, відповіли б: 
«Таким, як наша Валентина Вікто
рівна».

Звичайно,’заслужити такий авто
ритет у своїх юних вихованців не
легко. До цього потрібно бути не 
тільки вожатим піонерії, а її- доб
рим порадником, щирим товаришем 
І другом. Саме ці риси притаманні 
для Валентини Ковальської.

Фото В. ГРИБА.

Тридцять рокіз том/ 
Микола Іваненко вперше 
ступив на палубу річково
го пароплава «Поліна 
Осипенко», 
роботи, 
блиску 
дзвін, 
Дніпра.

Кмітливого, 
вого матроса, 
разея осягти всі 

судноводіння,

наполегли- 
який ста- 

«секре- 
ти» судноводіння, при
значили рульовим на бук
сирний пгіроплав «Киши
нів».

Згодом Ізаненко закін
чив школу командного 
складу. Отримавши дип
лом другого помічника 
капітана, він плавав на па
роплавах «Войков», «Су- 
ворозець», «Сергій Лазо». 
Закінчивши другу школу 
командного складу, що в 
Дніпропетровську, став 
капітаном пасажирських

У Нікополі фінішувала 
особисто-командна пер
шість республіканської 
ради товариства «Колос» 
із легкої атлетики серед 
юнаків старшої вікової 
групи. Наша збірна на цих 
змаганнях посіла 13-е міс
це. Кіровоградські вось
микласники Геннадій Храп- 
ко та Ігор Семененко да
ли команді області залі
кові очки, стрибаючи з 
тестом. їхні результати 
відповідно — 4 метри і З 
метри 90 сантимегрів. 
Легкоатлет з Новоар/ан- 
гельська Сергій Тамаров- 
ський був першим у ме
танні списа — 56 метрів 
60 сантиметрів. А кірово- 
градка Лариса Гречко

теплоходіз ПТ-122, «Сузо 
рий».

Досвідчений водник, 
Микола Кирилоєич Іза- 
ненко прищеплює любов 
до моря юнакам, які за
хоплюються ЗОДНОМОТОр- 
ним спортом. Ось уже 
протягом десяти років зін 
закладає судноводіння на 
курсах судноводіїв, що 
діють при Сзітлозодсько- 
му спортивно-технічному 
клубі ДТСААФ. Його ви
хованці дістають добрі 
теоретичні знання і набу
вають практичних нави
ків. Нещодавно 'відбувся 
черговий випуск судново
діїв. Відмінні знання здо
були допризовники Сергій 
Шумейко, Юрій Дротик, 
їхні розесники.

Більше тисячі випускни
ків курсіз 
курсують на 
нах водними 
ної Вітчизни, 
захоплюючі подорожі.

Чимало вихованців ве
терана, змінивши цивіль
ний одяг на морську фор
му, стали відмінниками 
бойової і політичної під
готовки, класними спеціа
лістами. У своїх листах 
вони дякують Миколі Ки- 
рилозичу за науку, за те, 
що він прищепив їм лн>- 
боз до моря.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ-

і

ДО ДОЛІ У—
з новим
РЕКОРДОМ
здобула «срібло» у 
борсіві — 3174 очка. Дру
гим призером цього тур
ніру став Г 
(Олександрія) 
Л.СТрІВЦІ він 
зу.пьтат 11,3

Хочеться 
що Геннадій 
нокив новий 
ласті серед школяріл.

В. ДУБИНЕНКО, 
заступник голови об- ' 
ласної ради «Колоса».

Василь Шило 
‘ ) — на егэ- 

показаз ое- 
секунди.
підкреслити, 
Храпко всга- 
рекорд об-
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М. УСПАЛЕНКО.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
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іігп ВІДДІЛ листів 1 масової роботи, відділ
316050, МСІІ, пропаганди — 2-45-36; відповідальний

секретар, відділ учнівської молоді — 
.. 2-46-87; відділ комсомольського шиття,
М. Кіровоград, відділ військово-патріотичного вихо

вання та спорту — 2-45-35; фотолабб- 
■ул. Луначарського, 36, 5-отз-й? *" 2И Н1ЧНІ —

Друкарня Імен! Г. М. Димитр<££ 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України, 
м, Кіровоград, вул. Глінии, 2.
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