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Члени комсомолі-сько-молодіжної бригади Володимира 
на хвильку перевести дух: планове завдання чотирьох 
сумнівом, отак разом, ударно, вони зустрінуть і 40-річчя

Бадова з Кіровоградського заведу «Гідросила» можуть 
років п’ятирічки вони завершили 10 грудня. Поза всяким 

Перемоги та ЗОгріччя стахановського руху.
Фото В. ГРИБА.

ГОВОРЯТЬ ДЕЛЕГАТИ

СЛОВО ВЕТЕРАНА

ДОСТРОКОВО
ТРУДІВНИКИ ПРО 

МПСЛОВИХ .ПІДПРИ
ЄМСТВ ОБЛАСТІ ДО
СТРОКОВО, 27 ГРУД
НЯ, завершили річ
ний ПЛАН ПО РЕАЛІ
ЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ і 
ВИПУСКУ БІЛЬШОСТІ 
НАНВАЖЛИВ 1 Ш II X 
ВИДІВ ВИРОБІВ. •

Катерина 
ГАЛАН, деле
гат XXIV з’їз
ду ЛКСМ Ук
раїни, дояр
ка колгоспу 
«Ленінський 

.шлях» Ноєо- 
Ьрханге л ь- 
'Ського райо
ну. групком
сорг КМК

комсомольсько мо-
колектнв

Попереду
молоді водії

Групкомсорг комсомоль- 
сько-молодіжногб' 
тпву

колек
тиву АТП «Нсрудпром» 
(емт Побузьке) Віктор 
Шевчук за високі показни
ки у виробництві та вну
тріспілковій роботі цього 
року був занесений на се
лищну Дошку'пошани.

Фініш четвертого . ро
ку п’ятирічки комсо
мольський ватажок зустрі
чає з ' такими показни
ками: планове завдання 
по перевезеннях він своїм 
«КамАЗом» перекрив май
же на 3 тисячі тонн. Еко
номія паливно-мастильних 
матеріалів складає майже 
900 кілограмів.

Д. ДЕРМЕНЖІ. 
Голованівський район.

Наш
лодіжнін'і колектив теж 

звітує прошлоеі ройове вико
нання взятих зобов'язань: 
при завданні надоїти по 
З тисячі кі играмів молока 
від корови взяли більш як 
по 3G00. Особисте річне 
завдання я тіконала ю 
Дня народження Ленін
ського комсомолу, а сьо
годні доповідаю обласній 
звітно-виборній комсомоль
ській конференції: в е;то 
чотиритисячний рубіж.

Я закликаю всіх моло
дих доярок панюго району 
в наступному році бцротп- 

'ся за те. щоб надій на 
кожну корову становив не 
менш як 3,5 тисячі кі.тогга- 

"vo точа

Петро О.пь- 
ХОВИК груп- 
>'омсорг КМК 
'Ипобувнинів 
Протспопів- 

сьної дільни
ці вуглероз
різу «Банду- 
яівсьний».

п 3 [ШтСОМШТІСт назавжди
Я належу до покоління 

перших комсомольців. У 
Спілці майже з перших 
днів її створення. Всі ці 
роки ми йшли спільним 
шляхом. Нелегким, терние- - Я навчався 
тим, але переможним. Це 
доведено самою історією. 
У нас спільна комсомоль
ська біографія. Різниця 
тільки в тому, що моя вже 
написана, а його, вічно 
юного і бойового комсо
молу нашого, постійно 
твориться. Щодня, щого
дини, щомиті.

До колективізації в Пет
ровому було дві комсо
мольські організації: тери
торіальна, при сільській 
Раді, і у семирічній школі, 

у цій школі, 
тут і став членом комсо
мольського осередку.

У країні не вистачало 
хліба. 1928 року загинули 
озимі в ряді районів Ук
раїни і Північного Кавка
зу. Труднощами скориста
лися куркулі, які закопу
вали зерно в землю, ■ від
мовлялись його продава-

ти, вимагаючи‘підвищення 
цін утроє. Погрожуючи го
лодом, куркульство праг
нуло до реставрації капі
талізму. Наші комсомоль
ці під керівництвом кому
ністів, яких очолював ди
ректор школи П. М. Бон
даренко, відшукували хліб, 
забирали і здавали дер
жаві.

Словом, наш ентузіазм і 
комсомольський гарт не
даремно оспівано у піс
нях. Але я не поділяю 
думки про те, що, мовляв,

сучасна молодь, сучасні 
комсомольці не мають то
го гарту, того ентузіазму, 
який мали комсомольці 
перших поколінь. Просто 
мені здається, що ми їх 
довго опікаємо. Нашому 
поколінню в 17 років дові
ряли виконання серйозних 
справ державно-політич
ної ваги нарівні з комуніс
тами. Сьогодні ж комсо
мольців такого віку мало 
привчаємо відповідати за 
свою рЬботу, за своє на
вчання, за свої вчинки. А 
нинішнє ж покоління знач
но освіченіше, ніж Даше. 
І з більшості комсомоль
ських організацій вирує 
справді цікаве, справді 
комсомольське життя. Я

знаю про це, бо часто 
зустрічаюся з молоддю. 
Хочеться тільки, щоб так 
було повсюди і завжди.

• Про це і будуть говорити 
на своїй XXIII обласній 
звітно-виборній конферен
ції комсомольці, яких я ві
таю сьогодні від 
комсомольців 20-х 

А коли 
вам наш 
порада — 
можемо.
одержали 
справжній 
стають почувати себе ком
сомольцями.

Г. ЛЕВЧЕНКО, 
комсомолець 20-х ро
ків, чтен КПРС.

Петрівський район.

імені 
років.

буде 
і наша

потрібен
ДОСВІД 

ми охоче допо-
Ветерани, які 
у комсомолі 

гарт, не пере-

Ус і і со мол ьці наш ої 
бригади відзначені почес
ними знаками ЦК ВЛКСМ 
«Молодий гвардієць п’я- 

, тирічки». Вважаємо, що 
притаманний нашому віку 
максималізм має застосо
вуватись саме у праці, а не 
в розмовах.

Виробниче завдання 1984 
року ми успішно виконали, 
дотримавши слова зробити 
ц? до Дня народження 
комсомолу. Ніші на трудо
вому календарі КМК уже 
березень 1985-го. Понад 
план маємо 55 тисяч -тонн 
вугілля.

Звітуючи конференції 
обласної комсомолі!, бере
мо урочисте зобов’язання: 
план одинадцятої. п«яти- 
річкп виконати достроково, 
до серпня 1985 року, на
передодні свого професій
ного свята — Дня шах
таря.

ЧЕСНО! ВІД КОНФЕРЕНЦІЇ ДО КОНФЕРЕНЦІЇ ністрів СРСР, 
ВЛКСМ.

ВЦРПС і цк

Того дня гостями Новомиргородсьного міського будин- 
ну культури були енергетики. За святковими столиками 
зібралися ветерани і молоді робітники. «Робота у нас 
особлива — ми даруємо людям світло», — так почав свій 
виступ начальник району електричних мереж М. О. Бон
даренко. Відбулося урочисте вручення медалей «Ветеран 
праці» кращим виробничникам.

Тридцять два роки пропрацював у мережі Д. Г. Жере- 
бенко. Відмінний спеціаліст, ’ірудолюбишій і скромний, 
він став для товаришів прикладом. У колективі знають 
всі: якщо треба зробити тонку і точну роботу — її, як 
правило, доручають А. Я. Романсику...
, Хвилююча подія відбулася того вечора у житті Олега 

.1 рнгор’єва — його урочисто прийняли у робітничу сім’ю. 
ІІерсв язуючп .Олега червоною стрічкою з написом: «Мо
лодий робітник», В. Д. Брірюнко, учасник Великої Віт
чизняної війни, ветеран праці, сказав просто: «Трудися, 
сину, чесно!».

В обласній комсомоль
ській організації на сьо
годні понад 146 тисяч чо
ловік.

л. смоляк.

* *
Справжньою школою 

комсомольського гарту, 
школою професійної май

стерності і духовного змуж
ніння спілчан стали ком
сомольсько-молодіжні ко
лективи. Нині їх працює в 
області 1471, в тому числі в 
промисловості 455, в сіль
ському господарств) — 554.

* * *
СЕРПЕНЬ 1982 РОКУ. 

Повідомлення про нове до
сягнення радянської науки 
і техніки прикувало до 
себе увагу людей усьогд 
світу. У Радянському Со
юзі було здійснено запуск 
космічного норабля «Союз

Т-7», у складі екіпажу яко
го — вихованець Кірово
градської обласної комсо
мольської організації, ко
мандир корабля двічі Ге
рой Радянського Союзу, 
льотчик-носмонавт СРСР 
полковник Л. І. Попов, 
бортінженер кандидат тех
нічних наук О. О. Серебров 
і носмонавт-досліднин С. Є. 
Савицьна.

* * *
ГРУДЕНЬ 1982 РОКУ. За 

високі результати у Всесо
юзному соціалістичному 
змаганні за гідну зустріч 
60-ї річниці утворення 
СРСР, успішне виконання 
Державного плану еконо
мічного і соціального роз
витку СРСР місто Світло- 
еодськ нагороджене пере
хідним Червоним прапо
ром ЦН КПРС, Ради Мі-

♦ *
ТРАВЕНЬ

Учнівській ...___
бригаді Комишуватської 
середньої школи присуд
жено премію Ленінського 
комсомолу. Участь в уч
нівській бригаді стала для 
юних гіталовців школою 
працелюбства, майстер
ності, дорослості, трибу
ною досвіду знатних хлі
боробі в-земл які в.

* * * ,
ЖОВТЕНЬ 1984 РОКУ. 

Музеєві підпільної комсо
мольської організації
«Спартак» із с. Красногір- 
ни Голованівського району 
присуджено республікан
ську премію імені М. Ост- 
ровського, якої він удосто
єний за успіхи у військо
во-патріотичному вихо
ванні підростаючого поко
ління.

*
1984 РОКУ, 

виробничій

Олександр 
РИВКІН, ме- 
ханіз а т о р 
зерн о з б и- 
>ального екі
пажу з пер
шої трактор
ної брига
ди колгоспу 
«Дружба» 
Долинського 
району.

носить 
кому

ністичної прані, Г це зобо
в’язує до стабільно висо
ких результатів. Бригадир 
Михайло Степанович ІІІу- 
мейко знає, що головне — 
дати вихід нашому комсо
мольському завзяттю, а ре
зультати не забаряться.

Збирали ми гібриди} ку
курудзу. Знали із самого, 
початку, що третина із тих 
380 гектарів загальногос
подарських кукурудзяних 
площ за нами, комсомоль
цям#. 1 впорали вчасно, і 
вчасно вивезли.

— Бригада ваша 
звання колективу



2—3 стор. «Молодий комунар» -

КІ П’ЯТИРІЧЦІ
димир Петренко, на мою 
думку, заслуговує носити 
високе звання комуніста!», 

Не «Переконаний, що Володи-

Знадвору зайшла мати.
— Володю, не барися, 

уже ж дванадцята. ! 
встигнеш на автобус...

— Я пішки піду, нащо 
мені той автобус, — спо- назад і думал: чи завжди 
ісіино відказав син.

— То поспішай, бо доро
га неблизька... Що ти там 
так довго шукаєш?

— Та галстука,' отого го
лубенького... Куди я його 
подів?

Мати пішла з хати, ще 
раз попередивши — доро
га неблизька, та до того ж 
ще й слизька, не дуже роз
женешся. Слизька з учора. 
Ото були дива. І не прига
дає, чи бачив коли таке. 
Вертався з ферми (взимку 
обслуговує свинарник) уже 
ПОНОЧІ. Поволеньки, 
гаючи черевиками 
слизькому асфальту; 
лась дрібненьна мжична І 
тут же замерзала. Шосей
на дорога взялася льодя
ним панцирем так, що зу
пинились усі машини, і 
люди густо йшли вулицями 
міста, бо надіятися на 
транспорт було годі. Доро
га блищала проти світла 
ліхтарів і дерева теж сві
тилися, мов скляні, а при
дорожня пожухла трава 
стриміла кожною своєю 
кришталевою травинкою — 
стій і милуйся. Так осінь 
переходила в зиму.

мир гідн^ продовжить 
славні діла свого бать
ка!» — однак оглядався

чов- 
по 

сія-

правильно жив, чи не 
йшов проти своєї совісті? ,

Звичайно, без конфлік
тів не обходилось..,

«Нива» вже доходила до 
, кінця гін, коли Михайло, 

помічник, торкнув рукою 
■ за плече і стурбованими 

очима повів на поле: од 
‘ дороги, од зеленої стіни 
. акацієвої лісосмуги біг че

рез стерню, махаючи каш- 
і кетом, чоловік. «Слава Ли- 
• сенко, — впізнав Володи

мир. — Чого це він?». Зу- 
' пинив комбайна.
І — Ти чого це женеш, ти 

що, не можеш по-люд
ському?! — агротехнік на- 

і магався перекричати гур
кіт комбайна. — На ре
корд ідеш? Так знай, що я 
таких рекордів не дозво
лю!..

Петренко зліз на зем
лю.

— Який рекорд? При чо
му тут рекорд?

СЛОВО ПРО ДЕЛЕГАТА 
ОБЛАСНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

цента втрат...
Та й осікся. Бо одразу 

зрозумів: не треба було 
цього_ говорити, але — 
слово не горобець.

— Півтора процента? 
Он ти на що рівняєшся... 
А я думаю — чого це він 
комбайна жене... Гаразд, 
гаразд, я сьогодні гово
ритиму з батьком!..

Того дня вони розсерди
лися один на одного, ком
байнер з агротехніком. Не
надовго, правда, і Володи
мир картав себе, що по
тягнуло його за язик про 
ті проценти ввернути. Сам 
би при нагоді когось так 
би вичитав, а виходить, 
що й у нього сумління.... 
Довів же, що нема втрат — 
жодної зернини з полови 
не вивіяв, так ні ж, треба 
було ще грамоту свою ви
ставити!..

Нарешті - він 
свого галстука, — модно
го, вузенького. Став пе
ред дзеркалом, . закотив 
комір сорочки...

До хати знову .зайшла 
мати. Стояла, милувалася 
сином.

Володю, ти б і ме- 
почепив...

От, хоч є кому нага- 
— медаль, медаль... 
А що ж — щасливий 
у тебе сьогодні. І ме
же заслужена!

XII МОСКВА-19&5

ж, треба

знайшов

даль

дати

НАС ТУРБУЄ ЭД№..

«Щасти тобі, 
си н к у!

день 
даль

Медаль йому вручили 
перед самими жнивами. 
«За трудову відзнаку».

Треті самостійні жнива 
для В. Петренка були най- 
упевненішими. 
«Росія»—економічно

господарство, 
площа на 
— близько

ПУТИ чіі не бути? Це питання сьо- 
м годні,, як ніколи, набуває кон
кретного змісту. Бути чи не бути 
людству на нашій планеті? «Бути!»— 
ось за що повинна боротися кожна 
чесна людина, якій дорогий мир на 
землі, у якої в душі не змовкли дзво
ни Хатині та Сонгмі, у серці якої 
озивається біль Гренади, Чілі, Ніка
рагуа... ;

— Якби мені довелося виступити 
перед делегатами XII Всесвітнього 
фестивалю молоді та студентів, який 
відбудеться у Москві влітку 1985 ро
ку, я б розповів їм про свого дідуся,

який молодим заіинув у боях з фа
шистами 40 років тому...

— Я не можу спокійно слухати по
відомлення, що десь діти гинуть від 
голоду, а уряди агресивних держав 
мільярди доларів витрачають на ви
готовлення зброї’. Краще б вони на
годували голодних.

Про це говорили діти, учні 6 та 8 
класів кіровоградських шкіл № 8 та 
№ 16 на прес-конференції нГколярів з 
журналістами Кіровоградського об
ласного комітету по телебаченню та 
радіомовленню і редакції газети «Мо
лодий комунар», яка проходила під 
девізом -Салют, мі;»!» і була присвя: 
чека XII Всесвітньому фестивалю мо
лоді і студентів. У ній взяли участь 
ветеран Великої Вітчизняної війни 
О. М. Гришаков, студенти КІСМу — 
громадяни Мадагаскару і Куби Фі 
лібер Разацадзатуву та Фернандес 
Едуардо де Хісіс.

. РО ПОШУКОВУ роботу в школах, 
про зустрічі з ветеранами Великої 

'Вітчизняної війни розповідали учні 
шкіл міста. їм, кому завтра належить

УДАРНУ НРЙЦЮ,

■прийняти естафету збережеш:;; миру 
на землі, сьогодні не можна залиша
тися осторонь справ прогресивної мо
лоді світу. Ця думка особливо чітко 
прозвучала у виступі учениці 8 «Б» 
класу середньої школи ?/.• -6 Яни Ку- 
диленко. Дівчина прочитала з трибу
ни конференції свій твір «Я голосую 
за мир»:

— Коли ми кажемо про події Сьо
годнішнього дня, ми змушені постій
но повертатися до гіркого прикладу 
багатостраждальної Хіросіми. Невже 
людство забуде страшний урок, який 
є лише часткою того величезного ли
ха. що його несе із собою ядерне 
безумство —• Всесвітню Хіросіму? 
Люди народжуються, щоб жити. 
Скільки можна матерям народжувати 
синів для воєн? Скільки можна на
роджуватися для того, щоб загинути? 
І якщо вже людина з'явилася на 
світ, — Д треба захисти.

Я від і&ені молоді Радянського Со
юзу закликаю прогресивну молодь 
усього світу до боротьби з ядерним

РОЗМОВА З МОЛОДИМ СУЧАСНИКОМ

*

я
безумством. Я > 
голосую за мир’

Певно, відгук 
иення, мадагась

КОНфереНІІІІ СаЗ
— Молодь М( 

за знищення аі 
вих баз поблизу 
кує свої голоси 
ВОЇ СВІТОВОЇ 8ІЙІ

Кубинець Еду 
відиовіді на зап 
молоді його кр 
кілька пісень, 
чувся голос усі 
ки. народи якої

ІДЕЙНИЙ.. ГАРТ

Де ж той галстук? Всі 
начебто плечини в шафі 
перебрав. Може, на полич
ку хто ненароком поклав? 
Шаснув рукою — коробоч
ка. А це чого вона тут, їй 
же місце в шухляді? Ма
буть, батько на Жовтневі 
свята брав та й поспіхом 
зоставив на поличці.

Володимир обережно 
□ ідкрив коробочку — йа 
червоній оксамитовій тка
нині були пришпилені бать
ке і нагороди: орден Ле
ніна, медаль «За трудову 
доблесть», значки пере
можця соціалістичного 
змагання...

п Батько для нього, скіль- 
ки пам'ятає себе, завжди 
був першим порадником.

■ Гордився син батьком, 
І вчився в нього, завше хо

тів бути схожим на батька 
і завше боявся, щоб хтось 
не поскаржився на нього, 
Володимира, батькові.

! Як закінчував дев’ятий 
І клас, попросився: «Можна 

я піду цього літа до дядька 
Миколи на жнива? Я уже з 
ним домовився. Помічни
ком...». Випрошував у бать
ка, бо знав, що вмовити 
його не так легко. Вінтор 
Андрійович . поступився 
проханню. Тепла хвиля на
повнила душу — буде з 
Володьки хлібороб. Хай 
пожнивус, хай спробує се
бе в полі.

Та після десятого класу 
щиро здивував батька. Хоч 
і ненадовго, але здивувавг 
Бо хіба ж не дивно, що 
ніколи досі й балачок від 
нього не чув Віктор Ан
дрійович про радіо, а тут, 
диви-но ти, зібрав доку
менти І подався до Києва 
у політехнічний. Повернув
ся через два тижні: «Ска
зали, що зараз у сільсько
му господарстві руки по
трібніш!», — віджартував- 
ся батьнам. а сам собі за
тямив — в інститут так 
собі, запросто, двері не 
відчиняються. А що без 
вищої освіти йому не обі
йтись, він переконається 
згодом, і не раз...

Закрив коробочку з 
батьковими нагородами, 
поклав її в шухляду і гля
нув на годинник — пів на 
першу. Ну, де ж той гал
стук?

Сьогодні Його, молодого 
механізатора колгоспу 
«Росія» Володимира -Пет
ренка, прийматимуть в 
члени КПРС на бюро рай- 
кому. Через півтори—дві 
г°Динми ЙОМУ вручать пар
тійний квиток. 
1,іС„’шіЬ.КИ пеРсДУмано за 
Ці дні! І хоч не один раз І 
не з одних уст чув: «Воло-

Колгосп 
силь- 
опти- 
один

не 
мальна 
комбайн

БУДУТЬ НОВІ ПЕРЕМОГИ
Хлопців із цієї Знам'янсьяої ПМК-133 тресту «Кірово- 

градсільбуд» у районі знають не тільки по цифрах пере
виконань планових показнинів, а й по їхніх об'єктах — 
«ростуть» будови навдивовиж швидко. Живуть комсо
мольці і молодь бригади цікаво, насичено.

Групномсорг монтажників Леонід КОШГЛИЛЮК сьо
годні на сторінках газети ділиться думками про роботу 
своїх товаришів, мірнує вголос про майбутнє.

Допитливий я. Комусь це 
видасться претензійною 
заявою і так далі, але осо
бисто я переконаний — ри
са ця обов’язкова для нас, 
будівельників.

Переїхав на Кіровоград- 
щйну і-після технікуму за 
розподілом прийшов в 
ПМК-133. Був під нача
лом Анатолія Щербакова- 
Практикувався на різних 
об’єктах, аж поки не на
став перелом. У серпні 
1982-го (так якось запа
м’яталось) приїхав із Пів
ночі тямущий столяр — 
Володимир Скляренко. 
Працювали разом. Я із 
властивою характеру до
питливістю придивлявся до 
Його роботи, підходив і до 

• зварників, бетонників. Ско
ро й сам декому підказу
вав. Володимир колись 
сказав: «Бачу, що цікавий 
ти до всього, але ж удвох 
керувати не можна, 
вищуй рівень!».

Б' іа дорога в Черкаси, 
до республіканського на
вчально-курсового комбі
нату па курси бригадирів.

Л за два з половиною 
місяці дома багато зміни
лось. Бригади не стало — 
розійшлися хлопці. Один у 
полі не воїн — ми із Во
лодею пішли до Миколи 
Григоровича Башняка.

Чим різниться вона від 
подібних бригад? Всі мо
лоді, багато зі спеціаль
ною освітою. Універсали.

Як обрали мене комсор
гом, дякував хлопцям, обі
цяв,-що не втрачу довір’я.

Разом почали планувати 
свій активний відпочинок. 
Колектив став колекти
вом і поза будівельним 
майданчиком. ІІе всі жи
вуть у Знам’янці, але па 
суботу 
дружно. Чи на 
вирушаємо, чи 
сім’ями до лісу 
вати.

^їжджаються 
рибалку 

разом із 
відпойп-

Робочий час — роботі, 
до цього ми звикли.

Елеватор у Долинській 
був для. пас, тоді ще не 
таких навчених, добрячим 
випробуванням. Починали 
вахтовим методом, робота 
через 2 тижні, та діло 
йшло повільно. Стали пра
цювати весь світловий 
день. Ох і було роботи, по
ки виклали фундамент —* 
води просочувались швид
ше, ніж встигав відкачува
ти иасос. Проте впорали
ся. За 8 місяців «вигнали» 
32-.мстрову споруду. До
строково, якісно, як оціни
ли пашу роботу. Трест на
городив путівкою на Чор
не море. Бригада завоюва
ла звання колективу 
муністпчної праці.

Нині- в Бережинці 
Кіровоградом будуємо 
школу. Триповерхова осе
ля 1 вересня наступного 
року прийме своїх малих 
хазяїв.

У вересні виконали план 
нинішнього року. Що мож
на очікувати наступного? 
Будуть нові об’єкти, будуть 
свіжі сили — колектив по
повниться новими спеціа
лістами, будуть нові 
ремогп.

І ВИХОВУВАТИ ТЕЖ...
Ось і завершується ділова, прин

ципова розмовз, яка проходила в 
області під час — ■'--------
кампанії. Кожна районна _____
мольсьиа організація виносила на 

•трибуну : ___ ____________ :
проблеми. Переконана, що ніде не 
обійшли увагою комсомольське 
політнаачання. Я — комсомоль
ський пропагандист колгоспу іме 
ні Дзержинського. була делегатом 
XXIX Олександрізсько: звітно-ви
борної комсомольської конферен
ції, знаю, яку принципову оцінку 
давали нашій пропагандистській 
роботі і слухачі, і працівники рай
кому комсомолу. і партійні керіа- 
ЧЙІИ. Про політшнолу я роз
позідала вже на сторінках -Моло
дого комунара» рік тому. Сьогодні 
мені хотілось би більше погово
рити про наші загальні проблеми.

Останнім часом ми постійно го
воримо про зрослий загальноосвіт
ній рівень нашого слухача. Пропа- 

кгандист мас ба^|р читати, бачити 
ін-то кажуть, у

89

під час звітно-виборної' 
І комсо-

нонфгренції нагальні

4 fc/анАист має

— А при тому... Ідеш 
на підвищеній, щоб біль

ше намолотити, а ти знаєш, 
скільки зерна губиш за 
собою?!

— Ну, знаєш... — у Во
лодимира на чолі виступив 
Г:-. — —---- -----------
недоброму. Скочив 
приступку, подав знак 
мічнйкові, щоб зупинив 
шину.

Володимир розрив 
дістав пригорщу 
підставив руки віт- 
I коли в ямочках 

пальцями залиши- 
кілька маленьких 

також

піт: його звинувачують в 
на 

по- 
ма-

со- 
по-лому, 

лови, 
рові, 
між 
лось 
лушпинок, ЯКИХ 
ось-ось мав забрати бла
генький вітер, хлопець 
підтиснув в усміхові губи.

— Ти мені не показуй 
своїх фокусів, — все ще 
не здавався Лисенко, хоч 
голос його таки полагід
нішав. — Не жени. Не по
ложено по інструкції...

А інструкція й інше 
передбачає: інструкцією
допускається півтора про

гектарів, тому на високу 
цифру не розженешся. 
Важливо за короткий час 
зібрати хліб, без втрат. 
Але і в таких умовах ком
сомольський екіпаж (по
мічником у Володимира 
був комсомолець Михайло 
Сіліонов) намолотив близь
ко семи тисяч центнерів 
зерна і лідирував протя
гом жнив.

...Володимир вийшов на 
ганок.

— Мамо, я пішов.
— Хай щастить тобі, син

ку. Забарився батько з 
відпустки, а то б і він 
радів.

Годинник показував 
чаток на другу. Пора,
рез годину йому вручать 
партквиток.

Стелився перший пух
кий сніжок. «Хай іде, — 
радів Володимир, — слав
ний який, лапатий... На 
урожай».

В. БОНДАР. 
Фото В. ГРИБА.

Новоукраїнський район.

по-

по-
Че-

асеозброєи 
мол-ьськ» 
молоді ян 
но. ми не 
силу свог< 
досвіду. А» 
тати голос 
диста ие т 
вувати.

До чого 
ріод у йо
лах і сені» 
свої знанн 
дівчат. А •. 
мав такни 
останні дз 
мольськогс 
gядia хреи 

оляче, щ< 
2-го Імені 
комбінату, 
ря комун із 
ства обінш 
ти,.коли ні 
дітей до ц. 
впевнена,; 
цього не 3] 
я їх так ні 
людей доб

Олеи є а н fl

ЗМІННІЇ,

П'ять років тому світла 
будівля нового дитсадка 
прикрасила екстер’єр ново- 
миргородського колі ослу 
і; ті Чкалова. Сто двад
цять однаково галасливих

У навчальній лабораторії НІСМу.

явельних групи вистачає 
чуйних опікунів. Тут дітям 
дають ласку й тепло тур
ботливі вихователі з ком- 

^сомольсько - молодіжного 
колективу, який очолює 
Людмила Троценко.

Члени колективу обгово
рюють соціалістичні зобо
в’язання на новий рік (фо
то зліва); вихователька 
підготовчої групи активна 
комсомолка Любов ПІ
НІ ОХ А,

Фото В. ГРИБА.
Новомиргородський 
район

і неспокійних гостей 
усі, хто чекав цієї події 
стали в ньому повноправ
ними хазяями. їх другий 
дім назвали «Колоском».

На три садкових та дві

Ця всюдисуща гр
...Новина по історич

ному факультету про
летіла миттю. .

— "п чули ж, два
надцята влітку вііїжд- 
лсає в студзагін? і же 
й заяви всі подали.
- Невже 

« - і в ст 
не вірили ц_.

~ Ііде побачш
3 цього вийде! 
здавалися скептн

А вийшло все, 
малося і плантв 
<ГзардіЄць> 
завався загі
4 сеао Дмщ 
-фінського р’д'йо:

гіо-гвардіі 
потрудився ВССІ 
Довий семестр. Прая

ІДЄ’



«Молодим комунар»-

ТУРБУЄ ©ДНЕ...
иує у боях з фа-

ЗН' 
на-

І •8

-прийняти естафету сбережения миру 
на землі, сьогодні не можна залиша
тися осторонь справ прогресивної мо
лоді світу. Ця д'} >'-ка особливо чітко 
прозвучала у виступі учениці 8 уБ» 
класу' середньої школи № 16 Янн Ку- 
дпленко. Дівчніа прочитала з трибу
ни конференції |свій твір «Я голосую 
за мир»:

— Коли ми кажемо про події сьо
годнішнього дня, мн змушені ПОСТІЙ
НО повертатися до гіркого прикладу 
багатостраждальної Хіросіми. Невже 
людство забуде страшний урок, який 
в лише часткою того величезного ли
ха., що ЙОІ о Н«СЄ ІЗ собою ядерне 
безумство — Всесвітню Хіросіму? 
Люди народжуються, щоб жити. 
Скільки можна матерям народжувати 
синів для воєн? Скільки можна на
роджуватися для того, щоб загинути? 
І якщо вже людина з’явилася на 
світ, треба мхйЧЕНти.

Я від Учені молоді радянського Со
юзу закликаю прогресивну молодь 
усього світу до боротьби з ядерним 

ф-—ф—

безумством, Я голосую за 
голосую за мир!

Певно, відгукуючись на 
ненця, мадагаскарекв Філібер 
надзатуву у своєму виступі нз прес- 
конференції сказав:

— Молодь моєї країни, борючись 
за знищення американських військо
вих баз поблизу Мадагаскару, .приєд
нує свої голоси до заклику проти но
вої світової війни.

Кубинець Едуардо де Хісіс замість 
відповіді на запитання про боротьбу 
молоді його країни за мир виконав 
кілька пісень. У голосі його гітари 
чувся голос усієї Латинської Амери
ки, народи якої не хочуть війни.

О. АНОХІНА.

життя! Я

це звер- 
Раза-

Ь
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Робочий час — роботі, 

до цього мн звикли.
Елеватор у Долинськін 

був для. нас. тоді ще не 
таких иавчевах, добрячим 
випробуванням. Починали 
вахтовим методом, робота 
через 2 ніжні, та діло 
йшло повільно. Сталії пра
цювати весь світловий 
день. Ох і було роботи, по
ки виклали фундамент —.

весь

-“Інттм

Майстер 

новаторської 
думки

І ВИХОВУВАТИ ТЕЖ...
Ось і завершується ділова, прин

ципова розмова, яка проходила в 
області під час г---------
нампанії. Кожна районна _____
польська організація виносила на 
трибуну

звітно-виборної'
комсо-

І *•
«

конференції нагальні 
проблеми. Переконана, що ніде не 
обійшли увагою комсомольське 
політнавчання. Я — комсомоль
ський пропагандист колгоспу іме
ні Дзержинського, була делегатом 
XXIX Оленсандрі8ської звітно-ви
борної комсомольської конферен
ції, знаю, яку принципову оцінку 
давали нашій пропагандистській 
роботі слухачі, і працівники рай
кому комсомолу, і партійні керів- 
ш*Чи. Про с®ю політшколу я роз 
повідала вж/ на сторінках «Моло
дого комунара» рік тому. Сьогодні 
мені хотілось би більше погово
рити про наші загальні проблеми.

Останнім часом ми постійно го
воримо про зрослий загальноосвіт
ній рівень нашого слухача. Пропа
гандист мас читати, бачити
‘і чути, щоб б-Л^Ивіи-то кажуть, у

всеозброєнні. Найчастіше комсо
мольські пропагандисти — люди 
молоді, як і наші слухачі. Звичай
но, ми не можемо всього знати в 
силу свого невеликого життєзого 
досвіду. Але ми зобов’язані пам’я
тати головне: обов'язок пропаган- ■ 
диста не тільки навчати, а вихо
вувати.

До чого я веду? З.і звітний пе
ріод у комсомольських політшко- 
лах і семінарах району поповнили 
свої знання близько 3000 юнаків і 
дівчат. А на конференції прозву
чав таннй неприємний факт: за 
останні два роки молодь комсо
мольського віку здійснила 127 об
рядів хрещення новонароджених. 
Боляче, що комітети комсомолу 
2-го імені Петровсьиого цукро- 
комбінату, колгоспів «Дружба», «Зо
ря комунізму», райспоживтовари- 
ства обійшли увагою обурливі фак
ти, ноли комсомольці носили своїх 
дітей до церковної купелі. А от я 
впевнена, що ніхто з моїх слухачів 
цього не зробив би. 1 не тому, що 
я їх тан навчила, а тому, що я цих 
людей добре знаю.

Л. ГУЛЬКА, 
пропагандист.

Олецсандрівський район.

-Чотири роки тому МОЛО
ДИЙ спеціаліст Віктор Ве
рескун почав свою трудо
ву діяльність на брикетній 
фабриці «Байдаківська» ви
робничого об’єднання 
«Олександріявугілля» змін- □ 
ним майстром. Порівняно 
швидко освоїв специфіку 
і технологію виробництва, 
одразу став членом пер
винної організації ВТВР.

Через два роки, коли 
Віктор очолив_комітет ком
сомолу фабрики, а його 
ініціативи була створена 
школа молодих раціоналі
заторів. Як треба вчитись 
і працювати, комсомоль
ський ватажок довів осо
бистим прикладом: подав 
11 раціоналізаторських 
пропозицій з еконо/Хічним ’
ефектом 1200 карбован
ців.

Творча діяльність не 
тільки задовольняла ду
шевні потреби Віктора, а 
й зробила його висококва
ліфікованим спеціалістом 
і знаючим керівником. Так, 
так, керівником. Був май
стром, інженером, механі
ком, а нині — заступник 
начальника головного ви
робництва брикетної фаб
рики. Та з творчою діяль
ністю Віктор. Миколайович 
зовсім не думає поривати. 
Рацпропозиції В. М. Верес

води просочувались швид
ше.. їй;-, встнгйів відкачува
ти насос. Проте впорали
ся. За 8 місяців «вигнали» 
32-метрову споруду. До- 
строково, якісно, як оціни- 
ли нашу роботу. Трест на
городив путівкою на Чор
не море. Бригада завоюва
ла званая колективу ко
муністичної праці.

Ніш: а Береиіннці під 
Кіровоградом будуємо 
школу. Триповерхова осе
ля І вересня наступного 
року прийме своїх малих 
хазяїв.

У вересоі виконали план- 
нинішнього року. Що мож
на очікувати наступного? 
Будуть нозі об’єкти, будуть 
свіжі сяля — колектив по- 
позн.'їтьс:-: новими спеціа
лістами, будуть нові пе
ремога.

знання,

ясельних групи вистачає 
чуйних опікунів. Тут дітям 
дають ласку й тепло Тур
ботливі вихователі з ком- 
СОМОЛЬСЬКО - молодіжного 
колективу, який очолює 
Людмила Троценко.

Члени колективу обгово
рюють соціалістичні зобо
в’язання на новий рік (фо
то зліва); вихователька 
підготовчої групи активна 
комсомолка Любов П1- 

■ ШОХА.
Фото В. ГРИБА.

Новом иргородаь кий 
район.

У иазчз.іьній лабораторії КІСМу. ( КОрзуНА

ги.ра
...Нови,!2 по історцч- 

аому факультету про
летіла интпо.

~ чула ж, два- 
вадцята зліл.у виїжд
жає в сгудзагіїї? Уже
й заяви всі подали.
- ^зке отак 

Зі “у і а студзагін? 
не вірілл інші. 

ІЦс побачимо, 
з цьогс вийде! — 
адаваліс.т скептики.

А ВіїЗщдо все, як ду- 
иалосн. і планувалося, 

^‘-рдіїдь» так иа- 
знзавс.і загін •— виїхав 

-■ . ”• 
’"■єьіого району і так 

чо-гвардійському 
ГРУДВДСЯ весь тру- 

- семестр. Правліи-

всі

що 
не

ня колгоспу «Путь 
Ильича» не -могло на
хвалитися своїми по
мічниками. А профком 
вузу посприяв тому, 
щоб бійці СЗ вируши
ли у мандрівку, поми- 
лузатпсл пам’ятниками 
Ленінграда і непере- 
вершеною красою Кіжі.

Про цей факт я роз
повіла не випадково. 
Він якраз добре ілю
струє те, іцо подібні 
приклади (типу ство
рення студзагону і т. д.) 
характерні не — 
собі для групи 
дах людей, 
справжнього колективу.

— У чому ж прояв
ляється ваша друж

ба? — запитую 
Наталку Ан
дрееву.

— Буквально 
в усіх аспектах, 
з яких 
ться 
ське 
Візьму 
НЯ для 
ду. Я 
але часто бу
ваю 
жит'ку і бачу,-як 
хлопці і дівча
та допомагають 
там один одно
му з різних 
предметів, най
частіше з ні
мецької. Ната
ша Руденко 
знає її краще 
від інших, от і 
приходять у 
214-у кімнату 
Павло Рибачок, 
Толя Штомпель, 
Лариса Касья
нова, Сергій 
Дяченко по На
талиину допо
могу.

— Тепер у нас нове 
завдання, — продов
жує Ірина Горячків
ська. — У листопаді ми 
звернулися до всіх сту
дентів інституту з іні
ціативою 
науки —

Цікава 
тальвіше 
розповісти

ск.іадає- 
студеііт-

ЖІ1ТТЯ. 
навчан- 
прпкла- 
місцева,

в гурто-

просто
МО.’ІО- 

а для

«Суспільні 
без трійок».

група? Де- 
про неї може 
і групком- 

сорг, делегат обласної 
звітно-виборної комсо
мольської _ конференції 
Ірина 
Самі 
знайомство буде ціка
вим.

Горячківська. 
пересвідчитеся:

Т. СТОРОЖУЙ.

куна спрямовані на під- З 
вищення продуктивності і 
праці, на механізацію тру- І 

домістких процесів, на еко-| 
номію матеріальних ресур- Ц 
сів, на поліпшення умоз . 
праці. А від впровадження | 
його рацпропозиції «Спо-1 
сіб спускання і підйому аан-І 
тажу на приймальній ямі» І 
підвищилась продуктив-1 
ність /праці і одночасно і 
значно полегшилась праця І 
одразу п’яти робітників.

Віктору Верескуну при- і 
езоєно звання «Кращий І 
молодий раціоналізатор У 
міста Олександрії». Він є 
активним пропагандистом Я 
технічної творчості в си- 1 
стемі комсвмольського у 

■і 'Інавчання, лектором і на- І. 
ставником у школі моло- 5 
дого раціоналізатора.

М. КУЛИКОЗ, 
відповідальний секре
тар облради ВТВР.

м. Олександрія.

Член підпільної комсомольської організації «Спартак»' Г. А. БЕЗВЕРХНІЯ 
серед школярів. Фото і. КОРЗУНА.

ЛІТОПИС ВЕЛИКОЇ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ

ТРИВАЄ ТИЖДЕНЬ

ВА .ТИ ПАМ’ЯТІ,

ПРИСВЯЧЕНИЙ

РІЧНИЦІ УТВОРЕННЯ

СОЮЗУ РСР

фронтовиків, зібрали сол
датські листи, фотографії.

І ось уже вирішено в се
лі Станіславовому створи

ти краєзнавчий музей. В од
ній із кімнат будуть розмі
щені експонати, що розпо 
відатимуть про подвиг на 
умівиів.

А в Галочанському лісі 
комсомольці з допомогою 
колишніх партизанів ре
ставрують землянки на- 
умівців, встановимо па 
м’ятний знак там це був

ДО ДЖЕРЕЛ ПАМ’ЯТІ
Комсомольці нашого 

колгоспу разом з місцеви
ми школярами включили
ся в операцію «Згадаймо 
.всіх поіменно», яка про
водиться в рамках всесо
юзної експедиції «Літопис 
Великої Вітчизняної». За 
писали спогади коліпгіиіх

штаб з’єднання. Будинок 
музею вже споруджується, 
а художники виготовляють 
стенди, створюють діораму 
бою під Станіславовим. 
Значну частину коштів на 
це виділило правління на
шого колгоспу.

Зібрано також матеріали 
про Героїв Радянського Со
юзу Д. О. Яремчука. Л. Д. 
Червонія. і про родину

ІНІЦІАТИВУ

Гатчунів, молодого вчителя 
Миколу Хропанюка, котрі 
допомагали партизанам і 
були по-звірячому закато
вані фашистами.

Нині хлібороби і тварин
ники нашого господарства 
зарахували у свої колек
тиви героїв-земляків. Нош- 
ти, зароблені за них, пере
раховуємо у Фонд миру.

Комітет комсомолу на
креслив цілий ряд заходів, 
присвячених 41-й річниці 
визволення району від ні
мецько-фашистських за
гарбників. Проведено ма
сові спортивні турніри на 
призи пам’яті героїв-зем- 
ляків, влаштовано вечір 
пам’яті з участю солдат
ських вдів. Посадимо алеї 
Слави. Готується також 
сценарій театралізованого 
травневого свята на сіль
ському стадіоні, кульміна
ційною частиною якого 
буде марш ветеранів вій
ни, їх синів і внуків, які з 
честю виконують свій обо
в’язок перед Батьківщи
ною.

В. ЖИВОТО8СЬКИЙ, 
секретар* комітету 
комсомолу колгоспу 
імені Шевченка.

Ульяновський район.

ЧИМ СИЛЬНА ІНІЦІАТИВА?
Цього року з багатьма цінними починаннями виступила комсомолія нашої 

області. Наприклад, ініціатива новоархангсльських та новомиргородських. мо
лодих трудівників — добитися щоб не менш, як ножна третя тонна кормів бу
ла комсомольською. Почин підхопили комсомольці всіх районів і ділом довели, 
що таке високе зобов’язання їм по плечу. Про це красномовно свідчать цифри: 
у Новоархангельському районі силами комсомольців та молоді заготовлено 50 
процентів усієї кількоси кормів г Новомнргородському, Новоукраїнському та 
Онуфріївськоглу — понад 40 в Устинівсьному — 40. Майже в усіх інших райо
нах цей показник перевершив цифру ЗО. Отже, відповідаючи на запитання, ви 

;і несене в заголовок, скажемо: ініціатива сильна широкими крилами змагання.

’НА ТРИБУНУ КОНФЕРЕНЦІЇ

таїти
Ви прийдіть на будь-яке 

ємство, і вам назвуть імена передо
виків, які виконують річні плани за 
дев’ять місяців, за півроку, а буває, 
й швидше. Однак весь колектив 
тільки тоді міцний, коли ніхто не 
залишається у тіні: ні передовик, ні 
середнячок, ні відстаючий. І тут у 
нас, нічого гріха таїти, не все га
разд. На комсомольських зборах, 
засіданнях 
вряди-годи 
спілчан про 
ціалістичних 
кому рівні
Штаб «КП», котрий очолює Валерій 
Жуковський, працює безініціативно, 
не враховується іноді специфіка 
роботи кожного спілчанина, 
добре бачимо свої недоліки, 
новне завдання вбачаємо у 
організації змагання, коли всі 
ки і дівчата відчуватимуть постійну 
увагу з боку комсомольської орга
нізації«

к*
підпри-

комітету комсомолу 
заслуховуються звіти 
виконання взятих со- 
зобов'язань, на низь- 
і гласність змагання.

Ми 
І ос- 
такій 
юна-

Н. ОЛІЙНИК, 
водій Компаніївської райсіль- 
госптехніки.

<11 ОРОКУ об’єднаний сіудеіігський 1 
загін нашого технікуму одержує 

велику допомогу від обласного шта
бу СБЗ Під час підготовки до тре
тього, трудового семестру — фор 
мувавня загонів, навчання команди
рів і комісарів.

Студзагонам—увагу
Одначе цьою л!іа (іа її раніше 

подібне траплялося) ми зіткнулися 
з прикрим фактом: СЗ «Ровесник» 
довелося передислокувати із запла 
нованого місця роботи — Ульянов
ського консервного заводу на Зна- 
м’янськпй консервний. Виявилося, 
що в останній момент підприємство 
не змогло прийняти загін через від
сутність житла для бійців. Все це 
спричинило затримку роботи загону 
на чотири дні.

Тому обласному штабу СБЗ треба 
вимогливіше ставитися до тих під
приємств, господарств та установ, 
які укладають договори із студзаго- 
нами, суворо контролювати підго 
тбвлений фронт робіт, умови побуту 
та організацію дозвілля членів СЗ.

в. ВОЛОЩУК, 
секретар комітету комсомолу 
Гайворонського машмнобудів- 

. ного технікуму.

Хто замінить чемпіона?
Організовуючи спартакіадні стаї 

ти в колективі фізкультури, мн на 
магаємося залучити до змагань мак 
симйлыГу- кількість учасників. Нас 
радують успіхи наших чемпіонів 
колгоспного коваля Анатолія Ткали- 
ча. чабана Сергія Ля.уша. механіза
торів Сергія Ситника . Василя Кучер 
женка. Сергія Фещенка.

Та коли па спартакіаді лідирують 
одні Й ті ж спортсмени, то це вже 
упущення в нашій роботі. Отже, мн 
комсомольські і фізкультурні акти
вісти. не допомогли решті зробити 
крок .до майстерності.

На обласних змаганнях, на яких 
л часто виступаю, серед чемпіонів Із 
багатоборства ГПО впродовж бата 
тьох років теж здебільшого одні > 
ті ж спортсмени. Трапляється так. 
що у якійсь віковій групі призер по 
казус досить посередні результати 
Тоді представники райради «Коло 
са>, райспорткомігетіп внпрапдо 
дуються: «Наш чемпіон із поважних 
причин не зміг приїхати на фіналь 
ні старти». Дивна відповіді,. Вихо 
днть, що з числа сотень підготовне 
них значківців чи розрядників небу 
ло кого послати па обласні змагай 
ня, крім одного чемпіона, якого 
знають давно?

М.,ШЕВЧЕНКО, 
Інс руктор по спорту кол- 
го у імені Фрунзе Кіро
воградського району, член 
ЦК ДТСААФ СРСР.
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НАША ВІКТОРИНА

МІСТО, НАРОДЖЕНЕ
ДРУЖБОЮ

Тридцять літ тому на схи
лі Табурищенського мису 
закипіла робота. Сюди, на 
будівництво Кременчуцької 
ГЕС, яку було оголошено 
Всесоюзною комсомоль
ською ударною будовою, ра
зом з досвідченими буді
вельниками з’їжджались 
юнаки і дівчата з усіх ку
точків країни. Вже на кі
нець 1959-го тут працювало 
більше 9 тисяч молодих ро
бітників. У квітні 1960-го за 
путівками ЦК ЛКСМУ на 
будову приїхало близько 
5 тисяч юнаків та дівчат. 
Представники 41 національ
ності Країни Рад споруджу
вали гідроелектростанцію, 
зводили квартали нового 
міста. На початку вересня 
1959 року через шлюз про
йшов перший караван су
ден, а через три місяці дав 
струм перший агрегат.

.
Під час мітингу з нагоди 

пуску ГЕС будівельники ра
портували: піднято більше 
100 мільйонів кубічних мет
рів землі і скельних порід, 
укладено більше мільйона 
кубометрів бетону і залізо
бетону, змонтовано 22 тися
чі тонн металоконструкцій і 
обладнання, створено во
доймище в 13,5 мільярда 
кубометрів, здано в експлу
атацію 83 тисячі квадратних 
метрів житла. І майже 13-кі- 
лометрова гребля перетнула 
Славутич.

Тоді більше 15 тисяч бу
дівельників були відзначені 
пам’ятним знаком ЦК 
ВЛКСМ «Ударникові будів
ництва Кременчуцької ГЕС». 
А бетоннику І. Буднику, ар
матурнику М. Карпову, гід- 
ромонтажнику В. Харито- 
нову, електромонтажнику 
Д. Коваленку було присвоєно 
високе звання Героя Соціа
лістичної Праці; 509 кращих 
робітників, інженерно-тех
нічних працівників наго-
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Чи добре знаєте ви 
свою історію?

роджені орденами й меда
лями.

За двадцять п’ять літ тур
біни електростанції дали 
понад 35 мільярдів кіловат- 
годин електроенергії. Більш 
як у десять разів окупилися 
всі затрати на будівництво 
ГЕС.

Гідроелектростанція ста
ла перлиною міста. Далеко 
за його межами відомі й ін
ші його підприємства, які 
випускають конструкції зі 
збірного залізобетону, фар; 
фор, сило, теплоізоляційні 
матеріали, меблі, метал, уні
кальні прилади.

205 комсомольсько-моло
діжних колективів міста І 
району ниці стали на удар
ну Вахту пам'яті — Вахту 
миру. У десяти заводських, 
двох транспортних, 10 сфери
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обслуговування комсомоль
ських організаціях розгор
нулося соціалістичне зма
гання до 40-річчя Великої 
Перемоги. Молоді виробнич
ники зарахували у свої ко
лективи героїв підпільних 
комсомольських організацій 
«Молода гвардія» та «Спар- 
так», Героя Радянського Со
юзу Івана Конька — урод
женця села Табурища, який 
із бійцями свого взводу фор
сував річку Прут і протягом 
доби відбив сім ворожих 
контратак. Лейтенант Іван 
Конько навічно занесений у 
списки обласної комсомоль
ської організації.

На трудовій вахті перемо
жець соціалістичного зма
гання на честь 25-річчя пус
ку ГЕС колектив гідротурбін
ного цеху, який очолює ко
муніст Віктор Семенович Ба- 
банський. В рахунок два
надцятої п’ятирічки працю
ють комсомольці з бригади 
лауреата премії Ленінського 
'комсомолу, делегата XIX 
з’їзду БЛКСМ Миколи Пет
рова (завод чистих металів).

Широким проспектом Ле
ніна, де красуються палаци 
культури, школи, житлові 
будинки, парки і сквери, до 
обелісків слави йдуть сьо
годні вихованні дитячої мор
ської флотилії, які назвали 
свій Флагманський корабель 
«Гепої «Спартака». Пзуть, 
щоб скласти колишнім фрон
товикам і першим ТЕОРЦЯМ 
гідроелектростанції рапорт 
про свої успіхи в навчанні, 
початковій військовій під
готовці. про участь у всесо
юзній експедиції «Літопис 
Великої Вітчизняної».

Звідси, з Табурищенсько- 
го мису, підіймаються лінії 
електропередач, які дають 
струм в об’єднану енерго
систему країни. Звідси, з бе
регів Дніпра, де нрасується 
молоде місто. народжене 
дружбою, задивляються на 
свою щасливу зорю сини і 
внуки людей, які гордо на
зивають себе Булісничими.

Світла тобі. Світловодськ!

М. ВІНЦЕВИЙ.
Фото І. КОРЗУНА.

ЗАХОПЛЕННЯ

Метал оживляють любов'ю
С УЛА одна деталь, якою 
" вироби Володимира 
Дякойа, інженера з ком
бікормового заводу, сут
тєво відрізнялись від ін
ших подібних експонатів 
недавньої районної ви
ставки творів народного 
мистецтва. Майстри че
канки здебільшого відда
ють перевагу тонкому ме
тилові: обробляти легше. 
А ось Володя- навпаки. 
Майже всі його твори були 
виготовлені з листів за
втовшки майже в півмілі- 
мстра і разом з тим вра
жали витонченістю й кра
сою.

Кілька разів спроби зу
стрітися з умільцем за
вершувались безуспішно. 
Врешті-решт, наше поба
чення відбулось... у бор- 
цівському залі. Саме там 
він проводить кілька вечо
рів на тиждень, тренуючи 
вихованців сільськогоспо
дарського технінуму. І не 
гложна було втриматись 
від запитання: де на 
він бере часї Адже, нрім 
спорту, захоплюється ра
діотехнікою, елентроніною, 
літературою, малюванням. 
Та ще й у цьому перепле
тінні великих і малих справ 
знаходиться місце для 
улюбленого заняття — нар- 
бування.

Володине захоплення має 
майже десятирічну Істо
рію. Ще коли служив на 
флоті, друзі навчили три-

все

мати в руках карбувальний 
інструмент, показали най
простіші прийоми роботи. 
А почуття прекрасного ви
ховував у собі, відвідуючи 
ленінградські музеї, на що 
витрачав усі матроські 
звільнення до міста. В Ер
мітажі, наприклад, побу
вав тоді шість разів!

|| ОГО роботи рспродук- 
** діями назвати не мож
на. Адже героїв полотен 
відомих художників він 
зображує дещо по-своєму, 
такими, якими їх розуміє 
або хотів би бачити. Важ
ливо те, що в літератур-, 
них та історичних образах 
Володимир Дяков старає
ться знайти риси сучаснп-

ка, патріотизм, героїзм і 
жар сердець сьогоднішніх 
юнаків і дівчат.

Працює Володя легко п 
охоче. З-під виготовлених 
власними руками інстру
ментів народжуються впев
нені лінії майбутнього тво
ру. Морс, одинокий парус, 
чайка... Поряд з історпч- „ 
пою він багато трудиться 
над темою моря. Мабуть, 
недарма з усіх художників 
найбільше любить карти
ни Айвазовського. /

— Метал оживає з любо
ві, — так сказав мені Дл- 
ков на прощання. — 3 лю
бові до життя, до людей. 
Адже мої роботи — це не 
просто картинки на міді чи 
латуні. Це те, чим я живу, 
в що вірю, чим захоплю
юсь.

О. ГАВРИЛЕНКО.
х м. Бобринець.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.
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Дорогий друже!
З того часу, як засяяв на твоїх грудях комсомоль

ський значок, і з хвилюванням узяв ти до рун тільки- 
но вручену тобі червону книжечку з профілем вож
дя, твоє життя стало невіддільним від життя Спілки.

Та чи добре знаєш ти історію ВЛКСМ, і, зокрема, 
комсомолі! Кірспоградщини, той славний бойовий і 
трудовий шлях, який пройшла твоя обласна комсо
мольська організація за 66 років існування! Перевір 
себе, відповідаючи на запитання нашої вікторини.

1. Назви день народження Єлисаветградської ком
сомольської організації.

2. Де і коли організувався на території області 
один із перших сільських комсомольських осередків?

3. У 1929 році до Єлисаветградського округу було 
направлено 265 передових робітників — двадцятип’я- 
титисячників, 166 кращих трудівників відрядила на 
село «Червоьа зірка». Ім’я якого комсомольця-чер- 
вонозорівця стало незабаром відоме всій республі

ці? Яке господарство довелося йому підіймати?
4. Де і коли починав свій трудовий шлях знатний 

хлібороб країни, двічі Герой Соціалістичної Прац’Лв 
О. В. Гіталов?

5. Ім’я якого нашого земляка, вихованця обласної 
комсомольської організації, пов'язане з французь
ким рухом Опору? Що ви знаєте про героя?

6. Які обласні комсомольські будови останніх п’я
тирічок ви знаете? Які будови Кіровоградщини були 
оголошені республіканськими і всесоюзними?

Від редакції. Відповіді на вікторину надсилайте 
протягом 15 днів з дня виходу сьогоднішнього номе
ра. Відповідь на кожне запитання буде оцінюватись 
за п’ятибальною системою. Отже, переможцю треба 
набрати ЗО балів. Відповіді мають бути вичерпними. 
Переможця чекає цінний подарунок.

Р. Б. На конверті не забудьте написати: «Віктори- 
на-84». ,

Музика Ю. РОЖАВСЬКОІ.

У суворі часи 
Комсомольцями стали 
Наші славні діди.
їхня доля нелегка була — 
Любий зоряний край
У жорстоких боях захищали. 
Комсомол йшов па бій. 
Комсомол йшов на 'бій. 
Щоб Вітчизна жила. 
Скільки їх, молодих, 
Бойових і завзятих 
Залишилось навік
На полях по дорогах війни... 
То за мир на землі

*

Слова Л. РЕВИ.

Полягли комсомольці-орлята, 
Комсомол, зберігай. 
Комсомол зберігай 
Світлу пам’ять про них.

Ми у сонячні дні 
Комсомольцями стали. 
Мирні справи вершить
Нам, хлоп’ята, країна дала, 
Збережем рідний край, 
І весну, ідо вони відстояли. 
Комсомол, вирушай. 
Комсомол, вйруціай 
На великі діла!

ПОМІРНО, СТРИМАНО.
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