
РІВНЯННЯ-НА П’ЯТИРІЧКИ!
«Мы — молодые 

хозяева земли» — спі
вається у популярній 
молодіжній пісні. І це 
не просто красиві сло
ва- Не стороннім спо
стерігачем, а учасни
ком усіх справ і звер
шень народу, сумлін
ним господарем, ак
тивним громадським 
діячем іде по землі 
молода радянська лю
дина. Ініціатива, по
чин притаманні їй.

Так було. Так с. У 
цьому ще раз пере
конує ударна хода 
юнаків і дівчат Кіро- 
воградщини назустріч 
XIX з'їздові ВЛКСМ і 
XXIV з'їздові комсо
молу республіки.

І сьогодні, у День 
народження комсо
молу, наша розповідь 
про них — «молодих 
господарів країни», 
про їхні славні будні 
на передових рубежах 
комуністичного тво
рення, конкретні ад- 

I реси яких назвав 
і XXVI з'їзд КПРС.
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За висом звання
Комєомельсьііо - МЄЖ» 

діж ний колектив МОЛОЧІЮ- 
«опарної ферми № 6 йол-: 
гоєну «Маяк* Знам’янсь- 
ког© району мас меногаїїі 
трудові здобу гни. За де
в’ять місяців цього року 
оператори машинного до
їння одержали майже но 
3000 кілограмів молока на' 
норову, а за третій квар
тал — по 936 - кілограмів. 
Всю «редукцію тут зда
ють неріиим сортом, иід- 
вннщіюї жирності

Готуючи трудові дарун
ки XIX з’їздові ВЛКСМ, 
члени КМК {керівник. 
€. Черкас, грунмомсорг

Первинні КОМСОМОЛЬСЬКІ 
©ргеїіізвції Статут ВЛКСМ 
визначте як основу комсо- 
молу. І це справді так. Ад
же вся робота ВЛКСМ скла
дається з діяльності вели
ких і малих первинних ком
сомольських організацій. 
Еони згуртовують юнаків і 
дівчат навколо партії, при
множують їхню енергію, 
трудовий порив, беззавіт- 

ІВІТЛОВОДСЬКНЙ 
РАЙОН:

ЧАС
ВИБРАВ НАС
ний ентузіазм. Саме первин- 

I ні КОМСОМОЛЬСЬКІ ОСЄреД'И
допомагають своїм членам 
визначити і здійснити жит
тєві плани й мету, розкрити 
свої здібності і таланти.

Активна громадська ро
бота в первинних комсо
мольських організаціях Світ- 
ловодська і району, ударна 
праця у складі комсомоль
сько-молодіжних колективів 
тільки за останні два роки 
назвали 12 володарів золо
того знака ЦК ВЛКСМ «Мо
лодий гвардієць п’ятирічки» 
і 56 володарів срібного і 
бронзового знаків. Неоднс- 
разовим переможцем соціа
лістичного змагання серед 
комбайнерів району стазао 
секретар первинної комсо
мольської організації кол
госпу «Дніпро» Анатолій 
Иолотигін. Ми по праву пи
шаємося і вихованцем ком
сомольської організації за
воду чистих металів, лауре- 
атом премії Ленінського 
комсомолу, нині керівни
ком комсомольсько-моло-

діжного колективу Мико
лою Петровим...

А наші 170 КМК, у яких 
ударно працюють 2500 ком
сомольців міста і району? 
Адже вони, ці міні-осеред- 
ки, ці комсомольсько-ви
робничі групи, — прекрас
на школа комуністичного 
виховання; саме вони, дію
чи там, де безпосередньо 

втілюються в життя плани 
господарського будівницт
ва, мобілізують молодь на 
вирішення конкретних зав
дань; саме вони, 76 КМК, 
достроково впоралися із 
завданнями минулої п'яти
річки.

Можна було б продовжи
ти перелік прикладів пре
красної роботи комсомоль
ських колективів і їхніх чле
нів — таких бойових осе
редків, таких молодих гвар
дійців п’ятирічки у нас де- 
сяіки, сотні. Прете є в нас 
первинні комсомольські ор
ганізації, рівень роботи 
яких не відповідає вимогам 
життя, завданням, що їх по
ставила партія. І це викли
кає справедливу критику 
комсомольців і молоді.

Партія вчить нас: коли ви
значено правильну політику, 
вірну пінію, успіх справи 
залежить від її організа
ції... І все ж подеколи до
водиться чути від комсо
мольських активістів, від 

секретарів комсомольських 
осередків, що спілчани — 
пасивні або й просто не- 
дисципліновані. Причину не
організованості первинних 
еони вбачають ще й у так 
званих «особливих умовах» 
(розрізненість осередка, 
специфіка організації ви
робництва тощо).

Ніяких скидок на особли

ві умови! Це — позиція 
міськкому. Вона грунтується 
на багаторічному досвіді 
ВЛКСМ, на прикладах біль
шості комсомольських ор
ганізацій міста і району.

Ще не так давно, наприк
лад, Валентина Долударєва, 
Павло Цувєркалов, Валенти
на Римар, Іван Письменни
ків очолили далеко не кра
щі комсомольські організа
ції. А нині ці організації __
правофлангові комсомоль
ського життя Світловодсь- 
ка, а колишні «пасивні» ста
ли справжніми лідерами 
своїх осередків, хоч «особ
ливих умов» у цих первин
них вистачає.

Значить не в пасивних 
справа. А в чому? У ТОму 
що названі комсомольські 
активісти більше уваги, ніж 
їхні попередники, приділя
ють своїм первинним і ком
сомольським групам, осо
бистому спілкуванню з мо
лоддю, ^активніше вплива
ють на її виховання. До ро
боти з юнаками й дівчата- 
ми тут підходять диферен-

ційовано: адже важливо не 
тільки враховувати інтереси 
молодих, а й активно фор
мувати їх, забезпечуючи 
при цьому спадкоємність у 
дтормах і методах виховної 
роботи в міру того, як до
рослішають комсомольці.

Словом, хто не хоче пра
цювати, кажуть у народі, 
той шукає причини, а хто 
хоче, той шукає шлях вирі
шення проблеми. Я б до
дав: перш, ніж звертати на 
«особливі умови», спитай 
самого себе, комсорг, ад
ресуй тимчасові невдачі 
власній совісті Бо й справ
ді: з часом багато що змі
нюється у комсомольській 
роботі, іншим стає комсо
мольський працівник, але є, 
однак, те, що не змінюється 
в принципі, — це дух Ідей
ності, поняття партійності.

Час вибрав нас. Він дик
тує нам свій ритм і свою 
головну умову: активна 
життєва позиція, висока 
комсомольська свідомість.

Ось такими думками час-
то обмінюємося ми, пра
цівники міськкому, У своїх 
буднях, з такими думками 
приходимо на заняття свого 
комсомольського активу. З 
цими думками йдемо Д° 
своєї чергової, XI звітно- 
виборної конференції. І 
йдемо оптимістами. Бо ком
сомольська організація міс
та і району, яка налічує у 
своїх рядах 10500 юнаків і 
дівчат, це — ударний загін 
молодих гвардійців п'яти
річки, вірний помічник І не
дійний резерв партії.

...Комсомольська органі
зація, комсомольський осе
редок. З ними пов язані до
лі тисяч світловодських юна
ків і дівчат, для яких вони 
стали і рідною комсомоль
ською сім'єю, і школою са
мопізнання, самоутверджен
ня, школою комуністичного 
виховання.

Дерзай, комсомольська 
школо!

в {ВАНОВ, 
перший секретар Сеп- 
псводськсго міськкому 
ЯКСМУ. _____

в'їздам комсомоле -
же»/ 
гзднм^^мстмм*і® пнем/

Широка підтримка
Добра слава лине про 

КМК слюсарів-механо
складальним в цеху № 5 
заводу радіовиробів. Ко
жен робітник мас високу 
кваліфікацію, що дає змо
гу бригаді успішно вико
нувати виробничі плани.

Недавно цей комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив (керівник І. Яцен
ко, групкомсорг О Буке- 
єв) став ініціатором почи
ну: плани першого півріч
чя другого року п’ятиріч
ки робітники зобов’язали
ся викопати до відкриття 
XIX з’їзду ВЛКСМ.

Ефективне використання 
кожної робочої хвилини, 
невтомний пошук резервів, 
впровадження прогресив
них методів праці — ось 
складові стабільних успі
хів бригади..

Ініціатива КМК слюса
рів знайшла широку під
тримку серед молодях ро
бітників заводу.

м. Кіровоград.

Вірні слову
П'ять комсомольсько- 

молодіжних екіпажів шо
ферів Заваллівського гра
фітного комбінату дали 
слово завершити річний 
план до Дня народження 
комсомолу. Одним із пер- 
вшх про виконання ріпної 
програми рапортував екі
паж у складі Миколи Слю- 
Іарука і Василя Чемерпса, 
перевізши КРАЗом 43 ти
сячі тонн .продукції. .

Гайворонський район.

Л. СяМОНЄНКО) вирішили 
боротися за право присво
єння своєму комсомольсь
ко-молодіжному ім’я XIX 
з'їзду комсомолу.

Знам’янсьиий район.

Другий рік— 
достроково

Плани першою року п’я
тирічки КМК плавильників: 
Світловодськсго заводу 
чистих м<. галій (керівним 
— лауреат премії Ленін
ського ІксіАромолу Микола 
Петров, групкомсорг Вік
тор Прокоївсв) викопав 18 І 
вересня. А завдання на-1 
ступного року колектив 
зобов'язався завершит« до 
відкрій гй XIX з'їзду ком
сомолу.

Ініціативу одностайно 
підтримала молодь усього 
заводу. '

м. Світловсдєьи.

Не зупинятись 
на дссятиушу

Бригада комуністичної 
праці токарів Ганн» Сту
пак цеху № 3 заводу «Пер- 
вона зірка» вже вшюиалэ 
річний план. Та молоді ро
бітники не зупинили«! на 
досягнутому. Вони стали 
ініціаторами цонниу «Па 
честь XIX з'їзду ВЛКСМ 
— 19 ударних декад». Іні
ціативу підтримали момсо- 
мольсъко^бледгжн? колек 
•гіней підприємства

м.' Кіровоград. -1
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Знайомтеся: Во
лодимир БОН
ДАРЕНКО, меха
нізатор, право
фланговий п’я
тирічки.

і
Виріс він у селі. Праця 

хлібороба входила в цього 
ие опосередковано, через 
труд* батьків-колгосиників, 
а через власні мозолі. Бо 
скіЛьїіи пам’ятає себе — 
все в полі. Шкільні кані
кули, вихідні — змалечку 
кожну вільну хвилину Во
лодимир Бондаренко про
водив на ланах, на трак
торному стані. Спочатку 
допомагав старшим, а по
тім 1 сам не гірше них 
працював: прополював, са
пав, збирав колоски.

І 'професію хліборобсь
ку обрав як само собою 
зрозуміле. Закінчивши се
редню школу, подався на 
курси механізаторів у рай
центр. І відтоді весь час 
біля землі. Від неї роз 
важлива мудрість у юна
ка, сила в молодих руках. 
Дивлюся іноді на нього і 
думаю: якщо пісні склада
ти, то про таких, як він — 
бес.йежно закоханих у хлі- _ 
боробську справу, відда
них.землі людей.

Створювалися торік у ;

колгоспі ланки по вирощу 
вапню кукурудзи. Воло 
дймир сам взявся ?.а по 
ву справу. Разом з напар 
пйком, Комсомольцем Во
лодимиром Касапом зобо
в’язалися вирощувати ку
курудзу на 80-гектарпій 
площі. Нелегко було хлоп
цям. Та не спасували. Не 
раз можна було бачити їх 
і пізнього вечора, і вдосві
та па плантації. 1 хоч по 
50 центнерів, як мріялося, 
не вдалося зібрати, ду
маю, цей рік багато дав 
молодим механізаторам. 
Зрозуміли вони силу ко
лективної праці, навчили
ся цінувати 
лину.

Люблю я 
вільний час 
ром Бондаренком. Вдум
ливий, працьовитий юнак 
не раз приємно дивував 
мене широтою поглядів, 
господарським підходом 
до вирішення виробничих 
питань. Ведемо, буває,- 
розмову про кукурудзу, а 
його помисли йдуть далі 
своєї ланки, бригади, гос
подарства. Цікавиться по
казникам и ку і ;урудзовод і в 
області, сні вставляє, роз
мірковує,!, бачу, вчиться 
мислити по-державному.

ІІс раз спостерігав, як 
виступає Володя па ком
сомольських зборах, — 
кожне слово зважує. Від
чувається, що говорить 
людина діла. Гідна хлібо
робська зміна.'

І. СІРОКЛИН. 
секретар парторганіза- 
ції колгоспу імені Лені
на.
Компаніївський район.

робочу хвн-

погомоніти у 
із Володи ми-

фашистські літаки. Гинули 
за рідну землю радянські 
воїни.' Здавалося, з тієї кри
ваво-вогненної прірви не
можливо вирватися живим. 
Га бій ми витримали. Не 
відступили. Перемогли.

Я часто згадую ті роки, 
бонових друзів живих і по
леглих. Не можу забути мо
го ровесника комсомольця 
Василя Галушкіна, який 
став Героєм Радянського 
Союзу у вісімнадцять років. 
На підступах до Києва за
гинув його командир, і За
силь сам повів товаришів о 
атаку.

Згадую імена воїнів, які 
навіки занесені у списки об
ласної комсомольської орга
нізації—Івана Індика, урод
женця Бобринецькоґо райо
ну, комсомольців Архнпа 
Маніту з Ульяновського і 
Негра Велігіна з Маловис- 
ківського районів, подвиг 
яких пам’ятатимуть люди 
майбутніх поколінь,

Нелегка нам, фронтови
кам, випала доли. Але щас
лива. Бо ми боролися за 
мирне небо. Ніколи не забу
вайте про це, і ви, молодь 
вісімдесятих. Будьте вірни
ми пам’яті героїв, які від
стояли свободу Вітчизни.

В. ВЕРХОЛАНЦЕВ,' 
ветеран комсомолу.

■ ! ГсР°й Радянського Со-
БІй був страшний, Горіли юзу.

ад
■р
7

комсомолу
Той бій я ніколи .не забу

ду. Бій за «серце» нашої 
Батьківщини — Москву. 
Мені (на той час молодому 
юнакові і моїм одіюполча- 
нам-льотчикам напутнє сло
во давав капітан Мамій:

— Сили нерівні, гітлерів
ців більше. Та ми на своїй 1 
землі і в своєму небі, I має- ( 
мо битися до останньої іццті 
—- а не'поки ворог не відсту
пить, 1 • ' ■

,• і

ІВАНА
секретаря 

комсомолу заводу чистих ме
талів, ми беремоталів, ми беремо не зовсі л 
звичайну фотографі*0* хтось 
із зазодських дівчат ВІДДРУ" 
куааз на машинці форму ді
лового бланка, а потому свої 
ж хлопці-фотолюбителі роз
множили її масовим тираже*^ 

«Наша» фотографія - У,и- 
не просто одиниця тираж/, 
вона — офіційний документ 
— «Сигнал про брак». З ньо 
го ми й дізнаємося, Щ° ком
сомольський пост № 4 з ^ег‘ 
вертої дільниці ЦЄХУ № _ 
«повідомляє про масови-’ 
брак пластин» і просить вжи
ти відповідних заходів. Про
сить майстра зміни і началь
ника дільниці — і обом не 
залишається нічого іншого 
як підписати цей спрргокол*». 
А фогоїрафія-документ ляже 
на контроль у своєму голов
ному штабі — в комсомоль
ському штабі якості, або, про
стіше кажучи, у заводському 
комітеті комсомолу.

Ну, а далі що? Іван пропо
нує нам «Зведення про ро
боту комсомольського шгабу 
якості цеху № 3» (того ж таки 
цеху), з нього ми й довідує
мось, що, крім ряду засідань 
із обговоренням звітів і пла
нів своїх членів, 
кварталі цього 
мольсысий штаб 
№ 3 розглянув 
той самий брак, 
навить. Тож «Зведення» по
відомляє: «... Вжито заходіз 
адміністративного впливу; за 
підсумками місяця колектив 
зміни позбавлено премії; при 
підбитті підсумків змагання 
суміжників зміні зраховано 
негативний факт; на дільниці 
посилено контрол» за випус
ком пластин...»

Ось така фотоекспозиціл 
(і в прямому, і в переносно
му розумінні) одного сумно
го факту. Що за нею? Робо
та первинного комсомольсь
кого осередку, або, конкрет
ніше, робота маленької його 
бойової одиниці — штаб/ 
якості. А ще конкретніше — 
поста якості, підрозділу це
хового штабу.

Система, взагалі-то, знайо
ма, її механізм також — про
стий і надійний, розрахова
ний, насамперед, на самосві
домість і.. самодисципліну 
комсомольців підприємства, 
членів штабів якості, котрі, у 
свою чергу, діють за принци
пом демократичного центра
лізму. Однак спілчани заво
ду бачать краще продовжен
ня випробуваної системи — 
по-комсомольськи вимогливі
ше у її механізмі і демонра- 

. тичніше у соціальних нача
лах боротьби за якість...

факт: «Юність у будь-якому 
суспільстві є соціально актив
ною силою, сама природа 
молодості шговхає її до пев
них форм діяльності. Важли
ве тільки спрямувати її у 
правильне і найважливіше на 
даному силі русло, постави
ти перед нею мету-ідеал». 
Але за реалізацію такої ме- 
ти-ідеалу треба боротися, 
лрацюзати, діяти. Іншими 
словами, проблема індивіду
ального самопізнання моло
дої людини вирішується не 
спогляданнями, а дією. І най
першим, говорилося на кон
ференції, найочевиднішим 
продуктом такої діяльності 
€ праця, а якість цієї праці— 
уже поняття самодисципліни, 
самосвідомості.

Ватажки світловодс=»><ої
комсомолі» зрозуміли це дав
но і в наш приїзд хотіли по
казати «кухню» виховання 
молодого покоління (що, зви
чайно, є магістральною місі
єю комсомолу) на прикладі 
ДІЯЛЬНОСТІ КОМСОМОЛЬСЬКИХ 

штабів якості заводу чистих 
металів...

У першому 
року комсэ-

ЯКОСТІ цеху 
сигнал про 
що нас ці -

3 ВИСТУПУ НА МИНУЛІЙ, 
X МІСЬКІЙ КОМСОМОЛЬСЬ
КІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ (24.ХІ-79) 
ВІТАЛІЯ ЛЕЩЕНКА, ІНЖЕ
НЕРА ЗАВОДУ ЧИСТИХ МЕ
ТАЛІВ:

«... Виступивши одним з 
ініціаторів руху «П'ятиріч
ці яності — комсомольську 
гарантію!», комсомольська 
організація нашого підпри
ємства веде велику органі
заторську і пропагандистсь
ку роботу по випуску висо
коякісної продукції; комітет 
комсомолу ставить питання 
участі юнаків і дівчат у бо
ротьбі за високу якість ро
боти, за майстерність, за 
честь заводської марки у 
центр своєї уваги, прагнучи 
залучити до цього усіх чле
нів Спілки, всіх юнаків і 
дівчат...»

Власне, у центр своєї уваги 
комітет комсомолу постзвив 
питання якості раніше 197? 
року. Виступ інженера Ле- 
щенка на минулій міській 
комсомольській конференції 
буз своєрідним підсумком то
ді дворічної роботи, КОЛИ 
вже можна було оперувати 
конкретними економічними 
категоріями: за рік один тіль
ки цех дає 200—300 тисяч 
карбованців економії, якщо 
сумлінно працює комсомоль
ський штаб якості.., А конфе
ренція тоді, ніби узагальню
ючи досвід заводчан, намага
лася пояснити ці категорії ка
тегоріями моральними. І ще 
раз утверджувала очевидний

З ВИСТУПУ НА МИНУЛІЙ, 
X МІСЬКІЙ КОМСОМОЛЬСЬ
КІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ВОЛО
ДИМИРА ІВАНОВА, ТОДІ 
СЕКРЕТАРЯ ОДНОГО ІЗ ЗА
ВОДСЬКИХ КОМІТЕТІВ
КОМСОМОЛУ, НИНІ ПЕРШО
ГО СЕКРЕТАРЯ МІСЬККОМУ 
ЛКСМУ:

«... Зрозуміло, що без тер
мінових питань, як ми гово
римо, ніколи не обійтися у 
наших повсякденних спра
вах. Але не можна ж усі 
питання робити терміновими, 
заохочуючи тим самим чиїсь 
недисциплінованість, недо
гляд. недопрацювання...»

Ч А С
...Ми переодягнися у сніж

но-білі халати, натягли не
звичні для себе «медичні» 
шапочки Така-от форма була 
своєрідною перепусткою до 
усвідомлення місцевої істи
ни: «Наші чисті метали почи
наються з чистоти робітничої 
совісті». Пояснюючи таку фі
лософську думку, Іван Ко
сенко привів нас в один з це- 
ців і показав його продукцію 
— кремнієву пластинку. Ми 
розглядали цей крихкий ви
твір хлопців-шліфувальників, 
і комсорг, аби справити від
повідне враження, сказав:

— Іозщина пластинки — 
два мікрони, а діаметр одні
єї волосини під вашими ша
почками на голові — 16 мік
ронів...

Висновок — простий, як 
скрепка: робота 
ників— ювелірна. Але «їхня» 
пластинка, хоч і є 
праці, — ще не є 
єю підприємства; 
десь по середині 
ного ланцюжка.

Сам же ланцюжок склада
ється з 60 операцій. Не треба, 
мабуть, вникати у тонкощі 
кожної з них, аби зрозуміти, 
що в такій роботі повинна бу
ти ювелірна точність кожною 
суміжника. І, очевидно, ця 
зустріч на межі, ця незрима 
мить, коли продукт праці од
ного суміжника передається 
в руки іншого, — найголовні
ша запорука якості спільного 
плоду роботи всього колек
тиву підприємства.

Ось чому, проходячи цеха
ми, спостерігаючи то за од
ним, то за іншим технологіч
ним процесом, ми тут же 
(майже на кожній дільниці) 
стежили і за роботою кон
тролерів якості. Роботою, 
підкреслюємо, не зовсім зви
чайною. Бо за радіоелектрон
ною контрольною апарату
рою сиділи не тільки контро
лери з ВТК, а й плавильники, 
апаратники, робітники інших 
спеціальностей, які одночас
но є членами комсомольсь
ких постів і штабів якості. 
<- У цьому ---  ВСЯ суть ро
боти, — пояснював Іван Кз- 
сенко. — з одного боку, тіль- 
ПОСТАИмІШНЬ°? РО!<У 3авДЯ«‘1 
має 900і ЯКОСТІ зазод
єіюнл •- ™сяч карбованців 
економ" з іншого, самі пос- 
иІколо.о'^хованн"РЄ,<₽аСН0'0 
■О ровіінии“ СуЧасно'

* Косенко згадав випадок з

який р 
факти 
сього/:

А м 
зованс 
Лу у Т| 
ку, СТІ 
завдаї 
гу гза 
роки 
ла іх> 
д ос яг: 
Світле 
(скІЛв 
історі 
теран 
котрі 
аоєнь

Иол 
приєї 
йшли 
«Круг 
рів 
День 
черві 
он ч< 
(Там 
святе 
гуєм: 
Вели 
спор 
ДИМ1 
більї 
черв 
клуб

ЖІОВО^СЬКИЙ РАЙОН:

ц^ЬжноЪз,
ориєтати

Сьогодні на обласній 
'Зш; говірці ~
MV Сзітловодська 

районна 
комсомольська 
організація

апаратницею Валентиною 
Литвин.

Якось Валя, молодий гвар
дієць п’ятирічки, свідченням 
чого в не тільки хороші ви- 

шліфуваль- робничі показники, а й знач 
ЦК ВЛКСМ, «потягла» своїх 
товаришів по штабу якості на 
своє ж робоче місце: тут, не
зважаючи ні на які старання 
дівчини, виходила бракована 
продукція Спільними зусил
лями вони тоді знайшли шпа
ринку, у яку проникав брак, і 
технічно грамотно кваліфіку
вали її.

Та чи не цей випадок при
мусив комітетників замисли
тися над удосконаленнями 
своєї системи? Тим удоско
наленням (па/л ятаєте?), про 
яке ми згадали на початку 
розповіді, — по-комсомоль- 
ськи вимогливіше у механіз
мі і демократичніше у соці
альних началах боротьби за 
якість.

1 комсомол заводу задав 
собі питання: чому не ввес
ти контролера у кожну брига
ду? Контролера, який був би 
членом цього колективу і од
ночасно виконував би одну з 
технологічних операцій
бригади. Контролера —■ ком
сомольця, штабом і «голов
нокомандуючим» для якого 
був би вже не комітет комсо
молу, а «Комсомольський 
прожектор».

Ні, завком комсомолу не 
хоче цим самим зняти з се
бе відповідальність за якість 
продукції, він прагне лише 
перемістити центр боротьби 
за якість, дати більше ініціа
тиви первинним осередкам— 

кожному їх члено-

продуктом, 
продукцї- 
вона — 

технологіч-

бригадам, 
ві.

— Ми 
ідеєю, — 
сорг цеху 
лянська.

загорілися новою 
говорила нам ком- 
№ 6 Людмила По- 

— І до звітно-зи-

борної заводської комсо
мольської конференц'« готує
мо проект нової системи Ду 
маємо, дирекція 
підстави затвердити його.

Ми знову позернумс» в 
комітет комсомолу. Передж • 
лялися фотографії — с’°-г ■' 
ні розповіді про рейди КГ>»», 
ще раз розглядали ту 
нієву пластинку то«щино-. 
два мікрони... І розмірю
вали вголос про те, що 
вувати молоду люд»н! 
ба, очевидно, в конпр'*^ 
роботі, а щоденну пР-~ 
треба спрямозувати І ког - 
кретну форму вихованні 
завдання морального • . _ 
зання ми розуміємо інод 
надто глобально 1 НЄг'“:>'' х 
нюємо формування 
якостей, як органно’ Г 
дисципліна. Але і» 3» . . 
Леніним, саме такі 3 
як «не будь ледарем*’. ~ 
-римуйся Дисципліни 
ці», «господарюй ек 
у соціалістичному с^с 5й_ 
набирають принци 
самодержавного з^.£а 

Володимир .-^цчСМУ
другий секретар за _
комсомолу, що ПР”1 
вод разом 3 иамИ' (Н 
продовжуючи наші ді

— Не випадково, п0’ч^х 
саме у стінах заводу 
металів народилася 
міськкомом парт" -
ініціатива - ,,Ко*^е£1і 
— майстер по поощ 
тканий громадський 
носій високих * гур?*1 
якостей», а більш* 
комсомольського _ ,Ті:
чаиня заводу 
«Бережливість Р уіс*к- 
ністмчна». Цей Д°с®' г.со 
ком комсомолу зС* 
пагує...

А ми ще подула-” ' 
чого дивного в то

I 

к 
3

Я

j

що економічні категорії вхо
дять у нашу свідомість як 
конкретні чинники морально
го'^^гартуванн я. І навпаки — 
що поняття «честь заводу», 
«честь заводської марки» ста
ють поняттями особистої 
гідності, краси людини-труда- 
ря.

З ВИСТУПУ НА МИНУЛІЙ 
X МІСЬКІЙ номсомольсь-1 
НІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ МАРІЇ : 
НУЛИК. МЕХАНІЗАТОРА і
КОЛГОСПУ ІМЕНІ КОТОВСЬ- 
КОГО:

«...Я люблю свою землю, ! 
люблю: жнива, люблю зеяи-

I 
ну. часто важну, але зав- 
гнди радісну працю. А най
більше я люблю людей, що 
перетворюють цю працю у 
свято...»

МО і 
ДИЗІ 
краг 
Днні 
«кра 
тої', і 
аоо> 
ше 
іме> 
Вду 
сяч! 
роб 
чип
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У ЛА ДРУГА година дня.
У комітеті комсомолу І 

збиралися активісти, яким 
через кільканадцять хвилин 
“ греба вже бігти» на урочис- 
г' ^ОЗ°АИ в аРм’кз заводсь- 
киї^^лопців.

Не вірю, коли ваш брат- 
^'•Урналіст пише, що якась 
і аня-комсорг ночами сидит» 

листами в армію, — го
ворив Володя Пашагорєв, 
КОЛИ ми вже вийшли за про
хідну заводу й сіли у редак- 
иіину «Волгу». — Не вірю! 
^У. напише вона двом-трьом. 

решта? Скільки он хлопців 
V \\рокУ йде в армію! Так-от, 
Со' дс Пиіьуть не одні ком- 
,, Р‘ И’ а так званий «чотири- 

підприємства. Пи- 
НЛг‘ь напеРедодні свят, у дні 
1 родження хлопців. Але пи- 

усім! — Володя розпо- 
запально, впевнений у 
точці зору.

ми познайомилися

^Фонуваз у редакцію, про:

Шуть
а‘Аає
своїй

‘••З нцм -----

Т^>Фпм^Ь°ГО РОКу- ІОДІ



року

КОМСОМОЛИ-

І не тільки

стали вели- 
турбот КЭМ-

номсомоль- 
І при цьо- 

і уваги ви 
виховання

І новою 
іам ком- 
Аила По- 
зітно-вч-

хви- 
п ятнадцягеро 

дівчат у червоних

З ВИСТУПУ НА МИНУЛІЙ, 
X МІСЬКІЙ КОМСОМОЛЬСЬ
КІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ В. М. СІ- 
ДУНА, ПЕРШОГО СЕКРЕТА
РЯ МІСЬККОМУ КОМПАРТІЇ 
УКРАЇНИ:

Він побіг у кабінет першого 
секретаря, де починалося за-

20 лвоэлиил 1981

I
гу гвардійської дивізії,

авто-

ПОСТІЙНО

А с і
кошіїщьє

пиною

г

очолює 
організа-

вми- 
кор-

приймає 
у члени

із наказу 
У країн- 

диві-

із 
Є

на їхнє місто, 
досягнень 
Світловодська;

радіозиробіз ос- 
зусилля спрямовує

І — по- 
багряк- 
прапо- 
сонце 

і

Головчен- 
начальником екер- 

М. • А. Матвєй- 
подали у січні ми- 
року.

СВОЇЙ 
о ' 'н° ним ми познайомилися 

т^сн' Цього року. Тоді він
Тонував у редакцію, про-

3 ЗИСТУПУ НА МИНУЛІМ, 
X МІСЬКІЙ КОМСОМОЛЬСЬ
КІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ІРИНИ 
ХУДОШКІНОЇ, УЧЕНИЦІ
СШ № 4:

«Ми хочемо бачити наших 
піонерів добрими і чуйними, 
чесними і працьовитими. 
Прекрасно, що маршрут піо
нерської дії «Тимурівець» 
допоміг об’єднати тисячі 
хлопчиків і дівчаток в одно
му пориві — «Приносити 
радість людям». Це і опера
ції «Гвоздики на обелісках», 
«Зірки Тимурт», це і вахта 
пам’яті. Разом з тим назрі
ло питання про створення у 
місті, біля Вічного вогню і 
поста Мг 1...»

З ВИСТУПУ НА МИНУЛІЙ 
X МІСЬКІЙ КОМСОМОЛЬСЬ
КІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ МАРІЇ 
КУЛИК. МЕХАНІЗАТОРА 
КОЛГОСПУ ІМЕНІ КОТОВСЬ- 
КОГО:

«...Я люблю свою землю, 
люблю жнива, люблю вели

ку. часто зажну, але зав
жди радісну поацю. А най
більше я люблю людей, що 
перетворюють цю прац-о у 
свято...»

що пи- 
в бойовій 
командир 

дивізії Ге- 
Союзу

і відвагу, 
боях пости 
загарбників 

Польщі. Ви
був па-

іьцн Віктора ДРдьоТАНмп’х3^ап’затора Дніпровського заводу твердих 
•>) ма часте зустріти тут, у заводському ко-

....... .....  Фото 3. ГРИБА.

РАЙОН:

мТтЛОМаНДИРУВаТИ 3 їхнь<ж> 
ден?а ДИЦІ€Ю ^Респон- 

зрозумійте, хлопці, _
говорив ВІН з іншого кінця 
дроту, _ нам потрібен не 
шістнадцятий член екіпажу а 
кореспондент - пропагандист, 
яким розповість про унікальні 
факти часів минулої війни і 
сьогодення Світловодська..,

А мотоекспедиція, органі
зована міськкомом комсомо
лу У травні—червні цього ро
ку, ставила серед собою три 
завдання: пропаганда подач- 

« . .  7’—’• ЩО V
роки минулої війни визволя- 

і пропаганда 
післявоєнного 

. . —-у< збір НОВИХ
^скільки ще їх!) матеріалів з 

зустрічі З 8Є- 
і молоддю, 

на колишніх 
ДИВІЗІЇ.
кількох під-

•** CV і

'ЖНОІО, 
атати з&іли
— «■ » III—

і гаар- 
іенням 
оді ви- 
й знач 

своїх 
ості не 
тут, не- 
аранмя 
жована 
зусил- 

іи шла- 
брак, і 
іліфжу-

к прм- 
ЇМИСЛИ- 
енчями 
(ІДОСКО- 
5?). про 
початку 
:омоль- 
чеханіз- 
у соці- 
»тьби за

задае 
е ввес- 
t брига- 
буа би 

зу і од- 
одну з 

перацій 
— чом-
«ТОЛОВ

ІЙ якого 
комсо- 

►льський

молу не 
ти з се- 
а якість 

лише 
•Рротьби 
е ініціа- 
•едкам— 
х члено-

Сьогодні на обласній

П«5ВІрЦІ —
Світловодська 

районна 

комсомольська 
організація

борної заводської комсо
мольської конференції- готує
мо проект нової системи. Ду
маємо, дирекція йме всі.
підстави затвердити його...

Ми знову лозернулися і

комітет комсомолу. Переди* 
своєрід- 

«кпі
■ ту крем-

ТО8ЦЦИНОЮ У

в И X <М 
людину тре- 
а конкрегн>1 

праід4 
З ко* 

Кретну форму виХО8аННЯиХ^ 
завдання морального 3 І
ванни ми розуміємо іноді 
надто глобально < медо- 
нюємо формування -ГГ.І
якостей, як організова- 
дисципліна. Оповіді.'
Леніним, саме такі а о 
як «не будь ледарем», 
гримуйся дисципліни Оі'
Ці», «господарюй екОсПІльСТ,і 
у соціалістичному , ' гО за- 
набирають принци^^вкнЯ. 
гальнодержавного гор’є»,

Володимир хліСЬККОМ)
доугий секретар з4.
комсомолу, що ПРИ1 дОдаї.
вод разом з на^и дум1<и: 
продовжуючи наш мОємУ,

— Не випадково, 
саме у стінах заводу схваЛені 
металів народилас оДи1
міськкомом пар™ слУх<3і
ініціатива — <<К°*офеН', а:,‘ 
— майстер п° Д'яМ І
тивиий громадський* льНи<| 
носій високих гур*''1*
якостей», а більш« пол'тнаХ:| 
комсомольського иЭа€тьС1
чання заводу 3 ком/'-
«Бережливість - ддіСЬК’
містична». Цей А°с. 'яКо ооо- г 
ком комсомолу 

пі- Н** пагує... тоД’•
а «и «е "°явум:о^ :

чого дивного В _ __

лялися фотографії 
ні розповіді про рейди 
ще раз оозглядали 
нієву пластинку 
два мікрони...
вали вголос про те, що 
вуаати молоду 
ба, очевидно, 
роботі, а щоденну 
треба спрямовувати

що економічні категорії вхо
дять у нашу свідомість як 
конкретні чинники морально
го вартування. І навпаки — 
що поняття «честь заводу», 
“честь заводської марки» ста
нуть поняттями особистої 
гідності, краси людини-труда- 
ря.

Г УЛА ДРУГА година дня.
У комітеті комсомолу 

збиралися активісти, яким 
через кільканадцять хвилин 
“треба вже бігти» на урочис
ті пг\озоди з армію заводсь
ких лопціа.

Не вірю, коли ваш брат- 
журналіст пише, що якась 
'аня-комсорг ночами сидит» 
чад листами в армію, — го- 
вориз Володя Пашагор’єв, 
коли ми вже вийшли за про- 
ХІДну заводу й сіли у редак- 
Ційну «Волгу». — Не вірю! 

У напише вона двом-трьом. 
решта? Скільки он хлопців 

Щороку йде в армію! Так-ог, 
У нас пишуть не одні ком- 
сорти, а так званий «чотири- 
кутник:, підприємства. Пи- 
и,Уть напередодні свят, у дні 
'вродження хлопців. Але пи- 

усім! — Володя розпо- 
запа"ьно, впевнений у 

-■й точці зору.

історії дивізії; 
теренами війни 
котрі мешкають 
воєнних шляхах 

комсомольці
приємств Світловодська про
йшли тоді на мотоциклах 
«кругленьку» цифру кіломет
рів і повернулися саме в 
День радянської молоді, 28 
червня. Переповнений стаді
он чекав їх з самого ранку. 
(Там проходило спортивне 
свято молоді міста. «Пропа
гуємо подвиг народу у роки 
Великої Вітчизняної через 
спорт», — скаже якось Воло
димир Пашагор’єв. А най
більше, мабуть, їх чекали 
червоні слідопити з міського 
клубу «Пошук».

— Там ми і сконцентрозує- 
мо наші матеріали по 80-й 
дивізії. Але ця робота — як 
крапелька води у нашому 
Дніпрі. А скільки ще таких 

»апельок» у слідопитів п’я- 
школи, які ведуть пошук 

восьми тисяч полеглих за на
ше місто. Невідомі ж іще 
імена більше п'яти тисяч... 
Вдумайтеся: більше п’яти ти
сячі Як сказав один чоловік, 
роботи тут ще навіки виста
чить...

З цими словами ми під’їжд
жаємо до центру міста, до 
обеліска Слави і Вічного вог
ню.?? Бентежне відчуття су
проводить нас завжди і 
скрізь, коли ми приходимо 
до пам’ятних місць минулої 
війни — сім’ями у вихідні чи 
під час проводів в армію, чи 
як посвячують у молоді ро
бітники, чи коли даємо уро
чисту обіцянку на піонерсь
кій лінійці... Пам’ять про ми
нуле наших батьків живе з 
нами завжди. Ну, а перший 
раз доторкуємося до неї, мо
же, тоді, коли вперше в жит
ті старший брат розкаже про 
солдата-героя, чиє ім'я азна- 

. ли світловодські хлопці у 
мотопоході...

повне завдання —— не готува
ти спеціалістів, а виховувати 
підлітків.

Він розкриває один альбом 
за другим. Ось група на нав
чанні, а ось під час походу у 
Брест, а це — зустріч з вете
ранами Великої Вітчизняної 
війни, а ось — спортивні зма
гання... Вони, ці хлопці й дів
чата, пройшли на своїх ко
раблях сотні, тисячі миль. 
Флотилія дала путівки «у від
крите море» сотням своїх 
вихованців. Володимир Мико
лайович витягує з шухляди 
листи, читає один з них, ад
ресований не тільки йому, а, 
як тут повелося, усім ново
бранцям: «Нині найголовніше 
у вашому житті — добре вчи
тися і віддавати всі сили нав
чанню. Я не кажу гучних слів. 
Це ж саме вам, очевидно, 
вже не раз говорили дорос
лі. І правильно. Знання, які я 
отримав у школі і у флотилії, 
дуже знадобилися тут, в учи
лищі. Але навіть і їх виявило
ся замало, і доводиться са
мому вивчати додатковий ма
теріал...

Сергій 8ЕРБЕНКО, 
курсант морехідного учи
лища.
м. Таллін».

З’ЇЗД 
НАЗВАВ 
АДРЕСУ

Знаиомтес ь: 
ін ж е н е р- 
конструнто р 
Кіровогра д- 
сьиого заво
ду радіови- 
рабів Опік- 
сандр КОЛО-

Олександром 
ком та 
гоцеху 
цевим 
нулого

Я запитую молодого ін
женера:

— Сашко, ти сказав, що 
найцінніша та рацпропо
зиція, яка приносить най
більше користі підприєм
ству. Назви її.

— Над цією пропозиці
єю я працював разом з 
головним енергетиком за
воду Анатолієм Анатолі
йовичем Остапенком та 
начальником енергоцеху 
Миколою Антоновичем 
Матвєйцевим, — гово
рить Олександр. — Назве 
її досить прозаїчна:

«Підвищення ролі комсо- 
солу як помічника і резерву 

. партії значною мірою зале
жить ВІД рівня свідомості і 
організованості 
ців, бойовитості і згуртова
ності первинних І 
ських осередків. І 
му в центрі сзоєї 
повинні сталити _______
підростаючого покоління...»

Відділ головного енер
гетика Кіровоградського 
заводу 
повні 
на те, щоб на підприємст
ві найраціональніше вико
ристовувались електро
енергія, сировина, вода, 
газ. У відділі займаються 
не тільки оеконструкцією 
систем електро-, водо-, 
теплопостачання, а й ек
сплуатацією енергооблад- 
нання, планово-профілак
тичним ремонтом. Ці ро
боти дозволяють молодим 
інженерам знаходити точ
ки прикладання своїх 
знань, досвіду, творчих 
поривів. А хто шукає, як 
кажуть, той і знаходить.

—У відділі — двадцять 
один чоловік. Тринадцять

них — раціоналізатори, 
серед них досвідчені, є 

такі, хто в цій справі ро
бить свої перші кроки, — 
говорить інженер-кон- 
структор, організатор ра
ціоналізаторів відділу 
Олександр Колосов. — 
Уже кілька років поспіль 
нам збільшують план річ
ного економічного ефек
ту від впровадження рац
пропозиції

Розшифровую сказане 
Олександром: у відділі
щороку збільшується кіль
кість раціоналізаторів, 
зростає число рацпропози
ції економічний ефект від 
них. Колосов першу свою 
пропозицію разом із за
ступником начальника 
енергоцеху комсомольцем

матичне вимикання і 
кання двірних завісів 
пусу № 1. Але ефект чи
малий: щороку вдоскона
лення дає змогу заощади
ти близько 13 тисяч кар
бованців. На минулорічно
му обласному огляді кра
щих раціоналізаторських 
пропозицій ця зайняла 
друге місце.

Нинішнього року на ра- ■ 
хунку молодого інженера 
— З нововведень. За ряд 
цікавих пропозицій йому 
було присвоєно звання * 
кращого раціоналізатора 
області. Відділ же ріпне .. 
завдання по впроваджен
ню раціоналізацій виконав, 
задовго до Дня народжен
ня комсомолу.

Ми нагадуємо Пашагор’єзу 
про цей виступ майже дво
річної давності і чуємо у від
повідь:

— Д,умак>, щз на XI конфе
ренції ми зможемо доповісти 
делегатам, що такий пост 
створено.

А поки що Володя запро
шує побувати на своєрідному 
«форпості пам'яті» — у місь
кій дитячо-юнацькій флотилії, 
де «226 учнів по 2—3 години 
двічі на тиждень освоюють 
спеціальності річного й мор
ського флоту».

— Освоюють спеціальнос
ті?

— Не будьте упереджени- 
ми, — просить нас начальник 
флотилії Володимир Микола
йович Штурмін. — Наше го- .

...Ми від'їжджали наступ
ного дня опівдні. А зранку 
ще встигли «підскочити» у 
дитячо-юнацькі клуби «Рай
дуга» і «Олімпік». Спонукала 
настирливість Пашвгор’єза і 
комсорга по групі серодніх 
шкіл міськкому комсомолу 
Ірини Гіодоахіної. «Ви обо
в’язково побувайте там, — 
говорили вони, — і побачите 
на власні очі, що робота за 
місцем проживання має вели-„ 
чезнє значення, 
для нас».

Клуби справді 
ким «шматком» 
сомольців міста. В першому 
нам абсолютно авторитетно 
заявили, що мають «усе для 
цікавою й змістовного про
ведення вільного часу усіх 
від першого до десятого кла
су». «Усе» — це значить ба
жання настааникіз працювати 
з дітьми і матеріальну осно
ву роботи.

У другому ми записали в 
свої блокноти лише кілька га
сел, що майорять різнобар- 
в ім дитячої фантазії на 
спортивних майданчиках клу
бу (збудованих, як і більшість 
подібних, під час комсомоль
ських с/ботників того чи ін
шого підприємства): «Спорт 
— друг дітей», «Спорт — 
здоров'я мільйонів», «ҐПО _
основа масового спорту»...

— І як же цей самий ма
совий спорт? — спитали ми на 
прощання у Пашагор’сва. хоч 
добре знали по редакційних 
бУДня* — спортивної інфор
мації із Саітлозодська зав
жди вистачає.

— А так, як і а гаслах. Ми 
не хочемо бути формаліна
ми. Приїжджайте хоча б на 
наш третій масовий крос ву
лицями міста, де не буде ні 
переможців, Ні переможе
них...

сідання бюро міськкому ком
сомолу. А в приймальні 
люзалося 
хлопчиків і
галстуках - йшов поийом у 
комсомол... 7

В- КОВАЛЕНКО, 
т КОВАЛЕНКО

За десять кілометрів від 
Путивля привільно розми
нувся Спадщанський ліс — 
колиска славного ковпаків- 
ського з’єднання. Він нині 
особливо урочистий 
золочені ОСІННІМ І 
цем дерева, кумач 
рів, транспарантів, 
виблискує на орденах 
медалях ве герані в-ковпл-
ківців, що зібралися сюди 
відзначити 4и-річчя утво
рення Сумського партизан
ського з’єднання.

Чимало слааних партиза
нів з'єднання виступало 
того дня на мітингу. Спога
дами поділився колишній 
заступник командира по 
комсомолу Першої Україн
ської партизанської дивізії 
Імені Двічі Героя Радянсь
кого Союзу С. А. Ковпака 
кіровоградець В, А. Олій
ник.

ТИХО. хлопці. наш 
Вася буде говори- 

ти! — почуй поруч себе.
Так, для них він Вася. 

адже в tv пору йому було 
лише 18 років. Проте, не
зважаючи на молодість, 
комсомолець Олійник був 
на той час уже досвідне- 
вим воїном. Ось 
сав про нього 
характеристиці 
партизанської 
рой Радянського 
11. П. Вершигора:

«Товариш Олійник В. А 
— учасник більше 120 зс 
ликих боїв і диверсій. Па 
йою бойовому рахунку г 
ворожих ешелонів, 9 зір
ваних нафтових вишок, 
два нафтоперогонш заво
ди, підірвано 19 мостів. 4 
танки...»Як багато таїться за ла
конічними словами такої 
характеристики!

У цьому ми переконали
ся, організувавши мото
пробіг бойовим маршрутом ковпаківців-кірово-
градців. присвячений 40- 
річчю утворення з єднан
ня. Пробігові передувала 
копітка робота по опрацю
ванню літературних творів ---------, з’єднай- 

по встапов- 
з JKHBH- 

ко в п а кі в ц я ми переду- земляками: 
В А. Олій- 

міста Но-

про ковпаківське 
ЛЯ, ПОТІМ — . ПС
ленніо контактів 
ми 
сім з нашими 
кіровоградцем 
ником, жителем ~ 
воуїсраїїши О. Е. Лукашеп- 
ком, світловодцем 1 ероєм 
Радянського Союзу А. п. 
Цп.мбалом.

І почалася розиінфро'иса 
лаконічної характеристики 
В. Л. Олійника.

... Бойове хрещення — 
станція Деме.хи 1 омелі.сь- 
кої області. Знайшли це
гельну будівлю.строчив кулементиик Олій 
ник. У характеристиці про 
цей період УСЬОГО ИІЛЬКГ» 
слів: з 7 жовтил 19^~

року но 1 травня 1943 був 
кулеметником...». Не СИЛ'.

ша ска.і.и иа.ч про цей бій 
1 сам Василь Андрійович:

— У Івана Понова був 
другим номером кулемета, 
з яким нас послали у за
слін, але Понова майже 
відразу поранили, і вести 
бій мені довелося самому.

Від бою до бою мужнів 
кіровоградський комсомо
лець, зростав ного автори
тет. У к-арпатсько.му рейді 
— пін комсорг роти, ко
мандир однієї з кращих 
диверсійних груп.

Оточене з усіх боків від
бірними карателями пар
тизанське з єднання вирі
шило прорватися через Ді
ли тин— штаб фашистсь
кого угруповання генера
ла Крюгера. Партизани 
могли це зробити лише од
ним способом — підірвати 
наявні мости. Один із най
важливіших — міст, що 
вів з Надвірної в Ярсмчу. 
В іи лнати завдання доручи
ли мінерній групі Олійни
ка. 1 нині там можна поба
чити багатотонні брили би
ків. омиті гірською річ
кою. Диву даєшся, як мож
на було темної ночі, під 
безперервним вогнем во
рога питягти на висоту 
триповерхового буд піку 
двісті кілограмів вибухів
ки. закласти її, підірвати і 
при цьому залишитися жи
вим.

У період підготовки рей- 
ду па Сап і Віспу Василь 
Олійник обирається заступ
ником командира по ком
сомолу 1-го полку ім. С. В. 
Руднева. Він 1 командир 
полку (пізніше Герой Ра
дянського Союзу), Д. Бак
радзе комплектують парти
занські роти. В листопаді 
1943 року партійна органі
зація з’єднання 
його кандидатом ___
ВКП(б). 1 жовтня 1941 ро
ку наш земляї: 
комсомольську 
цію з’єднання.

Ось виписка і 
№ 520 по Першій 
ськііі партизанській 
зії імені С Л. Ковпака від 
8 оерезнл 1944 року:

<3а муягиість і стійкість 
в бою з перева^каючимн 
силами ворога, за відбиття 
численних атак переважа
ючих сил ворога при під
тримці танків і авіації в 
бою в районі міста Замо 
сте. за вмілу організацію 
бою нагородити особистою 
зброєю заступника коман
дира дивізії по комсомолу 
тов. Олійника В. Л.>

За мужність 
виявлені в 
фашистських 
на території 2... 
еиль Андрійович 
городжений орденом Лені
на та польським Партизан
ським хрестом.

' А. КО8ИРЬО8, 
учитель.

В. ТЕЛІЖАН,

Я вже давно не комсо
молець, і вік мій, на 
жаль, далеко не молодий. 
Однак, починаючи з дня 
вступу у Ленінську Ко
муністичну Спілну Моло
ді (а було це навесні 1923 
року) і донині відчуваю 
себе причетним до справ . 
юних.

дивлюся на теперішніх 
хлопців і дівчат і порів
нюю ЇХ ІЗ КОМСОМОЛЬЦЯМИ 
мого покоління. Вони та
кі схожі між собою! На
самперед тим, що їх єд
нає висока ідейно-полі
тична переконаність, не
здоланний потяг до всьо
го нового, прогресивного» 
велике бажання трудити
ся багато і продуктивно.

Ніколи не забуду того 
моменту, коли и 1929 ро
ці мене, ще зовсім моло
дого хлопця, новоспече> 
ного агронома (я тільки- 
но закінчив сільськогос
подарську школу) вибра
ли о рідному Панчевэму, 
що в Новомиргородсько- 
му районі, комсомольсь
ким ватажком. Ми брали 
найактивнішу участь у 
хлібозаготівлі, працюва
ли на колгоспних ланах- 
у майстернях. Часто нам 
загрожувала небезпека, 
вороги залякували нас, 
Та комсомольська орга
нізація з кожним днем 
зростала і міцніла. Ми 
активно боролися з кур
кулями, успішно долали 
всі труднощі. Ще б пак! 
З такими комсомольцями, 
ян Яків Дмитрашко, Ти- 
міш і Павло Хоменнн, 
Настя і Семен Чабаненки, 
Ларіон Декусар, Михайла 
Короп не були страшні 
ніякі труднощі.

«Ми ковалі, і молодий 
наш дух», — рядки з цієї 
відомої революційної піс
ні запам’яталися мені що 
тоді, □ грудні 1929-го, і 
стали улюбленими на все 
життя. Адже комсомол — 
цс молодість, сила, зав
зяття, дерзання і постій
ний неспокій. Тому сьо
годні, в День народжен
ня Всесоюзної Ленінсь
кої Комуністичної Спіл
ий Молоді, хочу побажа
ти хлопцям і дівчатам, 
щоб вони виховували а 
собі такі риси.
Д. МИРГОРОДСЬКИЙ: 

комсомолець , ЗОV' : 
років. І
м. Кіровоград.
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ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ
Як ми вже повідсилали, 27 жовтня у Кірової раді від

крився республіканський зональний семінар секретарів— 
завідуючих відділами учнівської молоді райкомів, міськ- 
комів комсомолу, завідуючих відділами паро.; ної освіті; 
Кримської, Одеської, Херсонської, Кірор.оі р,.деякої об

Життя 
наших
братніх 
спілок

ластей і м. Севастополя.

З вітальним словом перед 
учасниками семінару висту
пив секретар Кіровоградсь
кого обкому Компартії Ук
раїни А. І. ПОГРЕБНЯК.

Перше і найголовніше пи
тання, котре розглядалося 
на семінарі — всебічне обго
ворення шляхів дальшої 
спільної роботи органів на
родної освіти й ломітегів 
комсомолу по комплексно
му вихованню підростаючо
го покоління в світлі висо
ких вимог партії, поставле
них XXV! з'їздом КПРС.

XXVI з’їзд Комуністичної 
партії Радянського Союзу 
дав високу оцінку успіхам 
радянської системи народ
ної освіти. Одинадцята п’я
тирічка стане новим етапом 
у її розвитку. З’їзд поста
вив перед партією, народом 
і в першу чергу перед тими, 
кому доручено виховання 
молодого покоління в дусі 
комуністичної моралі, кон
кретні завдання. їх вико
нання — мета роботи орга
нів народної освіти і коміте
тів комсомолу.

Принципове значення для 
вдосконалення спільних зу
силь органів народної освіт 
і комсомольських організа
цій республіки мають рішен
ня листопадового (1977 ро
му) Пленуму ЦК Компартії 
України. На ньому член По- 
літбюро ЦК КПРС. перший 
секретар ЦК Компартії Ук
раїни тов. В. В. Щербнць- 
мий поставив конкретне зав
дання: «Предметніше зай
матися комсомольськими ср- 

ганізаціямн шкіл, нрифіех- 
уЧИЛИШ, технікумів 1 ву йв, 
підвищувати їх вплив на 
постановку напчально-нн- 
ховної роботи».

Пре це її говорили в до
повідях заступник міністра 
освіти УРСР 1. С. ХОМЕН
КО і секретар ЦК ЛКСМ 
України і. Я. САХАНЬ, які 
виступили в перший день 
роботи семінару.

У роботі семінару взяли 
участь заступник голови ви
конкому обласної Ради на
родних депутатів Є. М. ЧА
БАНЕНКО, заступник на
чальника управління вихов
ної роботи Міністерства ос
віти УРСР І. П. ДРИГУС, 
завідуюча відділом шкіль
ної молоді ЦК ВЛКСМ 
3. Ф. ДРАГУНК1НА заві 
дуюча відділом шкільної 
молоді і піонерів ЦК ЛКСМ 
України В. О. ЄРЕМЕНКО, 
першим секретар обкому 
комсомолу О. О СК1ЧКО, 
іолова обкому профспілки 
працівників освіти, вищої 
школи і наукових закладів 
С. Л. СКАЛЬКО, виконую
чий обов’язки завідуючого 
Кіровоградським обласним 
відділом народної освіти 
В. О. ЧЕКМАРЬОВ, стар
ший науковий співробітник 
АПН СРСР, кандидат педа
гогічних наук €. Ю. ХОЗЕ, 
а також відповідальні пра
цівники ЦК ЛКСМ України, 
Міністерства освіти УРСР, 
секретарі обкомів комсомо
лу по роботі з учнівською 
молоддю і заступники заві
дуючих облвно.

Завдання 

корейської 
юні

ПХЕНЬЯН. (ТАРС). 
Днями тут завершив ро
боту VII з’їзд Спілки со
ціалістичної трудової мо- 
моді Кореї. На ньому об
говорено звітну доповідь 
ЦК, внесено зміни до ста
туту спілки, обрано новий 
склад керівних органів.

На заключному засідан
ні з’їзду виступив гене
ральний секретар ЦК ТПК 
Кім 1р Сен. Він закликав 
корейську молодь шс ак
тивніше брати участь у со
ціалістичному будівництві 
КНДР, самовіддано боро
тися за втілення в життя 
рішень VI з’їзду трудової 
партії Кореї.

На пленумі ЦК ССТМК. 
який тут відбувся, голо
вою ЦК знов обраний Лі 
Єн Су.

бОріччя 
монгольського 
ревсомолу

УЛАН-БАТОР. (ТАРС). 
Нещодавно тут у цент
ральному палаці культури 
монгольських профспілок 
відбулись урочисті збори 
Представників трудящих і 
молоді столиці, присвяче
ні 60-річчю Монгольської 
революційної спілки МО
ЛОДІ (МРСМ).

Привітання ЦК МНРП 
рсосомолу зачитав Гене
ральний секретар ЦК 
МНРП, Голова президії Ве
ликого народного хуралу 
МНР Ю. Цеденбал. У ньо
му висловлюється тверда 
впевненість, що ревсо- 
мольці, вся молодь рес
публіки і далі гідно про
довжуватимуть революцій
ну справу старших поко
лінь,. віддадуть усі свої си
ли і знання в ім’я процві
тання соціалістичної бать
ківщини, зміцнення миру

За великі заслуги в 
справі мобілізації молоді 
на виконання соціально- 
економічних завдань пар
тії, досягнуті успіхи в кому
ністичному вихованні мо
лодого покоління і б зв’я
зку з 60-річчям з дня за
снування монгольський 
рєвсомол нагороджений 
найвищою нагородою 
республіки — орденом 
Сухе-Батора.

Під бурхливі оплески 
присутніх Ю. Цеденбал 
прикріпив орден до пра
пора реесомолу.

З доповіддю, присвяче
ною славній річниці 
МРСМ, виступив перший 
секретар ЦК ревсомолу 
Л. Бтудев. Відзначаючи 
60-річчя нашої бойової 
організації, підкреслив 
він, ми присягаємо на вір
ність партії, соціалістичній 
батьківщині, великій друж

бі з Радянським Союзом 
та іншими братніми краї
нами соціалізму. Ми уро
чисто запевняємо, що рее- 
сомольці, вся молодь кра
їни будуть і далі гідно 
нести естафету старшого 
покоління, впишуть нові 
славні сторінки в літопис 
будівництва соціалізму в 
МНР.

Міжнародний 

рік молоді
НЬЮ-ЙОРК. (КОР.

ТАРС). ДАЛЬША МОБІЛІ
ЗАЦІЯ ШИРОКИХ МАС 
МОЛОДІ НА БОРОТЬБУ 
ЗА МИР, РОЗЗБРОЄННЯ, 
ПРОТИ НЕОКОЛОНІАЛІЗ
МУ І РАСИЗМУ, ЗА 
ЗБІЛЬШЕННЯ ВКЛАДУ 
ЮНАКІВ І ДІВЧАТ У СО
ЦІАЛЬНО -ЕКОНОМІЧНИЙ 
РОЗВИТОК СВОЇХ КРАЇН 
— ТАКИМИ Є ГОЛОВНІ 
ЗАВДАННЯ ПРОГОЛО
ШЕНОГО ООН МІЖНА
РОДНОГО РОКУ моло
ді (1985 р.|. ПИТАННЯ 
ПІДГОТОВКИ ДО ЦІЄЇ 
ВАЖЛИВОЇ ПОДІЇ В ЖИТ
ТІ МОЛОДОГО ПОКОЛІН
НЯ ПЛАНЕТИ ЗАЙНЯЛИ 
ВАЖЛИВЕ МІСЦЕ В ХОДІ 
ДИСКУСІЇ, ЯКА ПРОХО
ДИТЬ У ТРЕТЬОМУ КОМІ
ТЕТІ ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМ
БЛЕЇ (СОЦІАЛЬНІ, ГУМА
НІТАРНІ ПИТАННЯ І ПИ
ТАННЯ КУЛЬТУРИ).

Мир є необхідною пе
редумовою щасливого 
майбутнього молоді, за
явила представник СРСР 
В. Б. Кравченко. Тому ра
дянська молодь усіх-А сер
цем відгукнулася на слова 
Генерального секретаря 
ЦК КПРС, Голови Президії 
Верховної Ради СРСР Л. І. 
Брежнєва, сказані ним з 
трибуни XXVI з’їзду КПРС, 
про те, що збереження 
миру було і залишається 
головним зовнішньополі
тичним завданням радян

ської держави. Радянсь
кий делегат розповіла про 
той вклад, який молоде 
покоління Країни Рад вно
сить у реалізацію комп
лексу мирних конструктив
них пропозицій, висунутих 
найвищим форумом ра
дянських комуністів.

Саме молодь ішла в 
перших рядах тих, хто по
валив ненависну народові 
криваву диктатуру ставле
ника американського імпе
ріалізму Сомоси, заявив 
нікарагуанський делегат 
Мігель Авіллес. Сьогодні 
сандіністська молодь бепе 
активну участь у револю
ційному процесі.

Представник демокра
тичного Афганістану Хаді 
Абабі підкреслив, що пе
ремога квітневої револю
ції покінчила з дискримі
нацією щодо молоді. Сьо
годні молоде покоління 
Афганістану є активним 
учасником величезних со
ціально-економічних пере
творень, які відбуваються 
в країні.

Делегати Мозамбік/, 
Конго, Сірії та ряду ін
ших незалежних держаг 
заявили про підтримку на
ціональними молодіжними 
організаціями своїх країн 
цілей Міжнародного року 
молоді.

Використовуючи пере
конливі приклади, розпо
віли про справжню рівно
правність, якою користу
ється молодь у соціаліс
тичному суспільстві, про 
її активну участь в усіх 
сферах політичного і сс- 
ціальй'с-економічного жит
тя представники Болгарії, 
НДР, Куби, Монголії, Лао
су та інших країн соціаліз
му.

Іншим є становище мо
лоді в західних країнах, 
де, за офіційними даними, 
половину «»Армії безробіт
них» становлять юнаки і 
дівчата.

А. СИДОРУМ.

-----------------------------------------------------ЗАХОПЛЕННЯ-------------------------------------------- -------------- ЗАХОПЛЕННЯ —

За «Другаркою » — « Другарі »
Одного завідуючого сільським клубом 

запитали:
— Чою у вас замок на дверях висить* 

Давно ж робочий день почався.
А той спокійно:
— У мене робочий день починається 

Евсчері — репетиції, міно, танці. А тепер 
люди е полі, на тваринницьких фермах.

Але й увечері ніхто не прийшов до клу
бу.

— Чого б це? — запитують завідуючо
го.

— Так кажу ж: у всіх робота. А коли 
накрутишся коло комбайна чи на току, 
то вже не до танців...

І тоді недалекоглядному культармій
цю нагадали:

— Людей треба чекати туг зранку. То
ді й увечері засвітиться вогник.

■' Істину цю добре знає директор Доб- 
рінського сільського Будинку культури 
Микола Іванович Діцул, кавалер ордена 
«Знак Пошани», учасник багатьох об
ласних та республіканських фестивалів 
самодіяльного мистецтва.

Що значить для ігьою чекати людей 
зранку?

Бранні він жде тут своїх наймолод
ших друзів, учнів місцевої ніколи. Хлоп
чики і дівчатка збираються в клубі за 
інтересами, шо назвали еВеселка». Мо
лодші школярі ліплять різноманітні фі
гурки з пластиліну, інші займаються 
різьбою по дереву, шліфуюсь і лакують 
химерні коріння дерева. А в сусідній кім
наті йде репетиція лялькової вистави.. 
5ще одна новина*, в Будинку культури 
відкривається виставка — хлоп’ят 
скгнс груювали моделі сільськогосподар
ських машин і космічних кораблів. Лу-

нае чарівна болгарська мелодія «Ручені- 
ца» — озвалася старовинна гайда. На 
цьому інструменті досі вміли грати тіль
ки старезні діди. А Микола Іванович зна
йшов учителя і для хлоп’ят...

Сьогодні Віт я Іванов відвідує «Весел
ку». А підросте, стане механізатором, як 
Валерій Георгієв, і теж вечорами відві
дуватиме репетиції. Можна записатися в 
театральну студію і їздити на свято те
атрального мистецтва в Кіровоград. Різ
ні пісні та танці виконує невгамовна 
«Другарка». Це для дівчат ансамбль, але 

«Добріхську хору» їм без хлопців не про
співати. Куди, скажімо, поспішає щове
чора механізатор Валерій Танасов? На 
репетицію вона льно-інструмеи галькою 
ансамблю «Другарі». Бо в суботу — 
концерт у райцентрі.

А Іван Опря, який очолює духовий 
оркестр, вважає, іцо його колектив го
ловний у клубі. Бо жодного вечора від
починку, весілля чи проводів у армію не 
проведеш без «духовиків». Микола Іва
нович це знає, тож нагадує Опрі, щоб 
роботу починати зранку.

— Школяриків мені клич. Хай вчаться. | 
Щоб зміна була. Той в армію піде, гой 
гчитнсь поїде. /\ оркестр мас жиіи.

І мідь тут починає дзвеніти ще зран
ку.

Кажуть, у Миколи Івановича Діцула 
немає вихідних. Він завжди серед лю
дей. завжди з молоддю. Недавно влаш
тував у Будинку культури вечір трудо
вої слави — вшановували доярку кол
госпу імені Димитрова Олену Ссмеиівиу 
/Михайлову. А за три дні до цього був 
вечір «Зірки визволителів». Запам’ятав
ся юнакам та дівчатам диспут «Бо ти на 
землі людина». Кіповечори, літера і урні 
читання, вечорниці, години поезії, вечо
ри інтернаціональної дружби... І все це 
його робота. І його помічників —комсо
мольців колгоспу імені Димитрова.

— А робота — це й відпочинок. — ціл
ком серйозно каже Микола Іванович. — 
Бо легко мені з молол ими.

...У Доброму живуть болгапп. молда
вани. узбеки, росіяни, українці Нині, ко
ли відзначається 1300-річчя Болгарської 
держави, особливо людно в Добрінс.ко- 
му краєзнавчому музеї. Школярі розгля
дають подарунки, щойно прислані з Го.т- 
бухіна, Балчика. Алфатара. І читають 
липи від своїх ровесників з сонячної 
Добруджі. Заходить листоноша — є ще 
ЛИСТИ. В ОДНОМУ з них ноти — це для 
«Другарки» і «Другарів».

...Звучить пал. Добрим мелодія «Лозі». 
Звучить українська «Вербиченька». І лу
наю іь слова про синій льон, білі російсь
кі берізки, білоруські жига. Про обеліс
ки. Пісня скликає людей...

М. ВІНЦЕВИЙ.
На знімку: виступає ансамбль

«Другарі».
Фото В. РЕШЕТНИКОВА.

Вільшанський район.
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