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ЗБОРИ ПАРТІЙНОГО АКТИВУ ОБЛАСТІ І
26 неітня в Кіровограді відбулися збори активу облас

ної партійної організації, на яких розглянуто питання 
про завдання партійних, профспілкових, комсомольських 
організацій, радянських і господарських органів області 
по виконанню постанови ЦК КПРС «Про 60-у річницю 
Великої Жовтнєеої соціалістичної революції».

З доповіддю на зборах виступив перший секретар 
обкому Компартії України М. М. Коби.чьчак.

В обговоренні доповіді взяли участь В, О. Сснурен- 
ко — перший секретар Кіровоградського міськкому 
партії, С. X. Тараненко — перший секретар Олександ
рійського райкому партії,. М. Д. Петров — бригадир 
плавильників Світловодського заводу чистих металів 
імені 50-річчя СРСР, Є. П. Федотова — голова виконко
му НоЕГородкігської районної Ради депутатів трудящих,

М. О. Повіка ;— секоетар парткому кіровоградського за
воду «Черьона зірка»,“П. Я. Зайвий — голова колгоспу 
імені XXV з’їзду КПРС Онуфріївського району, Д. Т. 
Ж/Л5К — голова обласної ради профспілок; Г. Д. Гон
чар — ланкова колгоспу «Росія» Голоаанівського райо
ну, М. О. Курке — секретар парторганізації колгоспу 
і/уєні Леніна Вільшанськогс району, В. В. Петраков — 
секретер обкому ЛКСМ України, В. К. Жмур — маши
ніст електровоза Знам’янського локомотивного депо.

Із заключним словом виступив м. М. Кобильчак.
В обговореному питанні збори активу поийняли резо

люцію.
Учасники зборів надіслали вітального листа Централь

ному Комітетові КПРС. Генеральному секретареві ЦК 
КПРС товаришеві П. І. Брежнєву.

ВАХТА 
КОМСОМОЛУ

Репортаж червоного тижня

Лише одна 
вимога...

ТГ* УДЕ трактор весело й уперто. Чи 
‘ • то так здається Миколі, бо на 

серці радісно і по-хлоп’ячому весе
ло. Та й чом би не раді пі, коли по
года не псує твоїх задумів, коли то
бі всього двадцять один рік, коли 
трактор у тебе новенький і чистий, 
коли ти працюєш, наче пісню спі- 

’ паєш! .
Гарною то була б пісня, якби маг, 

. Микола хист до віршування, як до 
‘ хліборобства. Пі, Кизілі завше були 

постами плуга і борони. Ось і сьо- 
' годні проводжає Микола Кизіль 
; сонце за обрій і робить останнє пів

коло па полі, боронуючи до сходів 
бурякову плантацію. Дав сьогодні 
півтори норми за зміну. Знає юнак, 

, що керуючий третім відділком кол
госпу Олександр Іванович Кизіль 
скупий па похвалу, коли йдеться 
про рідних сипів, та все одно хоч до- 

{ ма, в родинному колі їх, Кизіліп- 
] буряководів, за тарілкою запашного 
, борщу скаже приховане в потаем- 
( них закутках душі:
, — А таки не підводиш, Миколо,

батька...
, І хоча небагатослівні Кизілі. бо 

справжній хлібороб — він скоріше фі.іо- 
’ соф, ніж оратор, у їхньому будинку до 
і пізньої ночі йтиме розмова про 135 

гектарів лану, закріпленого за механізо- 
. виною ланкою по вирощуванню цукрозих 
1 буряків. Микола Кизіль "у лапці грулком- 
■ сортом, а Володимир — ланковим. Саме 
, ній. старший брат, пайдосвідченішнй і 
, найсумліннішпй у ланці, засівав поле, 

яке сьогодні Микола боронує.
А восени брати Володимир І Микола . 

разом з матір’ю, Валентиною Григорів
ною, та дружинами збиратимуть урожай. 
350 центнерів коренів з кожного гекта
ра — таким буде дарунок ланки 60-річчю 
Жовтня. І ланки, і їхньої хліборобської 
сім’ї, і всієї бригади. Які невіддільні для 
обох механізаторів оці три поняття: 
сім’я, лапка, бригада! Правильно розу- 

. міють обоє єдність інтересів особи і су
спільства, виражену у вимозі морального 
кодексу будівника комунізму: високе 
усвідомлення громадського обов’язку.

9 «Здобудемо право назива
тися колективом імені 60-річчя 
Жовтня!» — одностайно вирі
шили механізатори комсомоль
сько-молодіжної тракторної 
бригади колгоспу «Жовтень».

© Брати Володимир і Мико
ла Кизілі одну з вимог мораль
ного кодексу будівника кому
нізму виконують ударною пра
цею на батьківському полі.

в Орден у двадцять п’ять 
років. Випадковість чи наслі
док»

Обов'язку, який залишив їх па полі, хо
ча так звабно кликали малахітові моря, 
гудронні автостради. заводи-гіга'ітп. 
ударні будови, бачені па телеекрані, в 
газетних ілюстраціях. 1 не тільки братів 
Кизілів громадський обов’язок покликав 
у степ, а й Петра Тпмоиіспка, Івана 
Лютню. Миколу Ткачовз, Миколу Чор- 
ноуеа т.ч багатьох інших недавніх випуск
ників школи.

Володя Кожара прийшов у брига
ду восени, після служби в Радян
ській Армії. Та й чи могло бути 
інакше, адже саме тут, па колгосп
ній ПІ1ВІ, відчув хлопець ціну люд
ської шани. Ного, недавнього 
школяра, відзначили преміями, на
городили почесним знаком «Пере
можець соціалістичного змаганнях». 
Це було ще до армії. А повернув
шись. хлопець працює іце за
взятіше. Просто знає, що у брига
ді праця — мірило честі і гід
ності людини, що праця визначає її 
становище тут. Саме тому па гру
дях двадцятип’ятирічного Володи
мира Кизіля засяяв орден «Знак 
Пошани», саме тому бригадиром ви
брали комсомольця Володю Па- 
шолка.

Так живуть хлопці комсомоль
сько-молодіжної тракторної брига
ди. Принципи комуністичної моралі

у них у серці. Принципи, вироблені 
прадідами в боротьбі проти соціаль
ного гноблення, моральні вимоги ре
волюційного пролетаріату, норми, 
які сформували батьки в ході будів
ництва соціалізму і комунізму.

Тс. чим живуть сьогодні молоді меха
нізатори. шість десятиліть тому приніс 
на ііопомиргородську землю Жовтень. 
Тому носить колгосп його ім’я, тому во
ни. двадцять дна механізатори, змагаю
ться з іншими колгоспниками області за 
право називатись колективом імені 
•10-річчя Великого Жовтня. Тому кожен 
їхній день сповнений праці і творчого 
натхнення. Жовтнева вахта для кожного 
з них — то екзамен па зрілість у праці. 
Но зобов’язалися хлопці на 4X4 гектарах 
виростити ще іі по 40 центнерів зернових.

Щотижня секретар комсомоль
ської організації колгоспу Галина 
Коробка, комсомольський ватажок 
відділка Володимир Вовк із дружи
ною Світланою — агітатором — під
бивають підсумки творчого супер
ництва .між членами колективу. Ось 
і сьогодні вітальну телеграму під 
комітету комсомолу господарства 
одержав тракторист Володя Кизіль. 
Па сівбі цукристих він обробляв по 
18—20 гектарів поля при нормі 13. 
Тож Першотравень святкуватиме 
переможцем. А потім знову змаган
ня, знову ударна праця як усві
домлення свого громадського обо
в’язку, як одна з вимог кодексу на
шої моралі.

Л. КРАВЕЦЬ.
Колгосп «Жовтень» 
Новомпргородського району.

ф Секретар комсомольської організа
ції відділка Володимир ВОВК вручає 
вітальну телеграму переможцеві черго
вого тижня перед’ювілейної ударної 
вахти трактористові Володимиру КИ- 
31ЛЮ.

А Брати Володимир 1 Микола КИЗІЛІ 
перевіряють схожість цукрових буряків.

Фото О. ПРИСЯЖНОГО.

Наступний 
тиждень— 
тридцять 
четвертий

Злітають сторінки календаря, мов листя з де
рев. наближаючи нас до того дня. коли ми свят
куватимемо юзі лей Великого Жовтня. Минув 
тридцять третій тиждень ударної вахти молоді 
області, присвячений 60-річчю. Наступний — при
свячений року 1950-му. П’ятирічний план відбу
дови і розвитку народного господарства СРСР на 
1946—1950 роки було виконано промисловістю до
строково, за чотири роки і три місяці. Леонід Іл
ліч Брежнєв відзначав: «Історія тих років, ма
буть, по справжньому ще не написана, але про 
головне ми пам'ятаємо добре: вже 1948 року було

в основному досягнуто довоєнного рівня вироб
ництва в промисловості, а до 1950 року — і в сіль
ському господарстві В наступні роки, остаточно 
загоївши рани, заподіяні війною, радянські люди 
створили реальні передумови для дальшого руху 
вперед у масштабах, які набагато перевищують 
довоєнні, для переходу до розгорнутого будів
ництва комуністичного суспільства». ,

Тридцять четвертий рік Великого Жовтня ми 
пам’ятаємо як рік. юлн було на 51 процент пере
вищено довоєнний рівень промислового вироб
ництва.

ДАМО
КОМСОМОЛЬСЬКУ

ДВОРІЧКУ!
«Перемога Жовтня — головна подія XX столі гтя, яка 

докорінно змінила хід розвитку всього суспільства». 
Едумгйся, ровеснику, в ці слона з постанови Ш< КГ1РС 
«Про 60-у річницю Великої Жовтневої соціалістичної 
революції». Вдумайся, бо тобі випало найбільше щас
тя — жити, вчитись і працювати в Країні Рад — країні 
великого Леніна. Зрозумій, що Радянська влада — 
не тільки для нас із тгбоїо, а для всіх народів світу від
крила нову епоху — епоху боротьби за соціалізм, ука
зала людству єдино правильний шлях розвитку ї йдемо 
ми походом гідно цим шляхом. Ведемо за собою всіх 
чесних людей планети. Як це прекрасно! Як це відпові
дально, особливо сьогодні, в рік нашого ювілею) Тож 
пам’ятаймо, що дороговказом сучасного світового рево
люційного руху є наш історичний досвід, паші успіхи ї 
досягнення здобуті в боротьбі, в невтомній прані. Знай
мо змалку: чим сумлінніше й ефективніше ми будемо 
трудитися, тим могутнішою ставатиме наша рідна Віт
чизна. тим кращим ставатиме наше життя, адже найви
щою метою економічної стратегії партії було і е — за
безпечити неухильне зростання матеріального і культур
ного рівня життя народу. Отже, твоє місце — в строю 
будівничих, твій обов’язок — ударною працею примно
жувати славу Вітчизни. Повтори завтра сьогоднішній пе- 
иорд, зроби його нормою кожного дня! Рівняйся на пра
вофлангових, будь гідним бойових і трудових подвигів 
батьків! Інакше не можна. Перед знаменами історії, під 
стягом Великого Жовтня революційний тримаймо крок!

Твоя комсомольська дворічка — це похід за всемірне 
підвищення ефективності виробництва, поліпшення якос
ті продукції і виконання завдяки ньому плану двох ро
ків п’ятирічки до 60-річчя Великого Жовтня. Такий то- 
лсвній напрям усієї нашої роботи в ювілейному році. 
Така наша почесна вахта, така мета трудового супеп- 
ництва. Стань же в ряди його учасників, І ти пізнаєш 
радість знайомства з тими хто був ініціатором славною 
почину, ти дізнаєшся, що ще на фініші першого року п’я
ті.річки виступили в цей похід молоді хлібороби г тва
ринники ІІовгородківського району. І вже не як випад
ковість, а як закономірність сприймеш минулорічну вер
шину v прані Тетяни Ковтун з колгоспу імені Мічуріиа, 
яка толі здобула першість у соціалістичному змаганні 
серед молодих доярок області. Наслідуючи новгородків- 
і.їв, 550 колективів ферм Кіровотраліцини дали слево 
спрагптисл з планом двох років п’ятирічки до 7 листо
пада. Є на кого рівнятись!

Комсомольська ляорічкп стала напруженим зустрічним 
планом для сотень і тисяч молодих робітнийв. 87 черво
нозорії, нів уже сьогодні почали працювати в рахунок 
1978-го. Чимало з-поміж них юнаків і дівчат. 29 тисяч 
надпланових цар дитячого взуття вищого гатунку виго
товлять до знаменної дати взуттєвики Кіровограда. 
Значний внесок і молоді п цей трудовий даоунок. Або ж 
спадаймо сміливий почин комсомольсько-молодіжної 
бригади /Миколи Петрова із Світловодського заведу 
чистих металів імені 50-річчя СРСР: план трьох років 
п’ятирічки — до ювілею Жовтня. Ще недавно бюро об
кому Компартії України схвалило шо ініціативу, а поза
вчора учасники зборів активу обласної партійної органі
зації палко аплодували Миколі Петрову, який повідомив 
з трт.буни, що молоді робітники з честю дотримують сло
ва: бригада працює в рахунок 1978-го. вона взяла шеф
ство над трьома відстаючими бригадами і зобов’язалася 
втеєсти їх у число передових.

Безперечно, й інші патріотичні почини молоді на 
честь ювілею Жовтня бело підготовлено зразковою ви
ховною роботою комітетів комсомолу. Штабом органі
зації і дієвості трудового суперництва можна назвати 
комітет ЛКСМУ Олександрійського електромеханічного 
заводу. І не тільки тому, що більше половини працюю
чих на підприємстві — молодь. Тут зуміли згуртувати 
колектив, здружити його, сформувати в душі кожного 
молодого робітника почуття високої відповідальності за 
доручену справу, за долю планів, за честь заводської 
марки. Зуміли, бо конкретні шляхи і методи роботи ко
мітету повсякденно складаються з конкретних дів. За 
слоеом — діло, за ділом — контроль, аналіз, висновок... 
Почали, приміром, впровадження досвіду львів’яп, — 
комплексної системи управління якістю — комсомол тут 
як тут, з діловими пропозиціями на всіх етапах форму
вання якості продукції. І так у будь-якій справі Тому й 
наслідок як на долоні: 82 проценти виробіз з почесним 
п’ятикутником на підприємстві, більшість господарів 
якого, знову підкреслимо. — молодь. Значить, під силу 
тобі, ровеснику, вирішення навіть найважливіших пи
тань виробництва. Сміливо викликай на змагання на
ставника. з хвилин, годив і змін щодня відвойовуй час 
для успішного завершення • комсомольської дворічки. Бо 
ми сьогодні — на почесній вахті. Бо на нас рівняються, 
за нами йдуть усі чесні люди планети.

Дамо ж комсомольську дворічку!
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дому трактористові колгоспу». 
Механізатори» господарства ви
кликали на змагання хліборо
бів колгоспу »Шлях Леніна».
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хвилину, лічать кожну

ф от о: тракто
ристи П. МАХТАЙ та А. КОЗИР. 
Вони добре потрудилися на боро
нуванні озимих І сівбі ранніх зер
нових, високопродуктивно експлуа
тували свої машини.

Фото М. ПІ ТУЛЬСЬКОГО.
Ю. СТОРЧАК.

Онуфріївс . і район.

ЯК СПРАВЖНІ
Механізатори колгоспу імені 

XXV з'їзду КПРС Онуфріїв- 
ського району в стислі строки 
виконують весняні польові ро
боти. Вологу, наприклад, вони 
закрили за ЗО робочих годин, 
ранні зернові посіяли за три 
дні. На цих роботах використо
вували також і трактори, що 
служать понад амортизаційний 
строк. Добре потрудилися на 
них молоді хлібороби Петро 
Махтай, Анатолій Сапіга, Ми
кола Робота, Петро Головко, 
Микола Тимченко, Анатолій 
Козир.

Двадцять два молодих меха
нізатори працюють у господар
стві. Всі вони підтримали по-

жмврз
чин членів комсомольсько-мо
лодіжних тракторних бригад 
колгоспів «Родина» Ульянов
ського, імені Калініна Олек
сандрійського та імені Шев
ченка Новоукраїнського райо
нів «Сільськогосподарській тех
ніці — ефективне використан
ня!». Кожен юнак зобов’язався 
подовжити строк служби ма
шини на кілька років, експлуа
тувати її весь амортизаційний 
період без капітального 
монту.

У господарстві непогана 
монтна база. Техдогляди 
проводять строго за графіка-

ми. За цим стежать маистри- 
наладчики Леонід Федорович 
Плаксій, Віктор Михайлович 
Олефір, Григорій Олександро
вич Лавецький. Для досвідче
них спеціалістів дбайливий 
догляд за технікою — робота 
не одного дня. Вони 
помагають молодим механіза
торам дотримувати 
експлуатації машин.

Молодих хліборобів 
вив досвід організації 
ня за подовження амортизацій
ного строку служби сільсько
господарських машин комсо
мольсько-молодіжними трак
торними бригадами колгоспів 
імені Ватутіна Кіровоградсько
го та імені Кірова Бобринець- 
кого районів.

Комітет комсомолу розробив 
умови соіцалістичного змаган
ня серед молодих механізато
рів, установив перехідний чер-

ному етапі огляду-конкурсу.
Вже самі найменування 

програм свідчать про їхнє 
громадське та ідейно-полі
тичне спрямування: «Ми ви
переджаємо час» (Кірово
градський ремзавод «Укр- 
сільгосптехніки»), «Про ко
пійку, хвилину і грам» (Па
лац культури імені Леніна 
виробничого. об’єднання 
«Олександоіявугілля», м. Ва- 
тутіне), «60 полум'яних літ» 
(Маловисківський районний 
Будинок культури).

Цікавий сценарій, уміла 
режисерська постановка у 
вотутінців. Вони зуміли від 
початку до кінця своєї ком
позиції витримати чіткий 
ритм і яскравий художній 
візерунок, що захоплює 
глядача оптимізмом і на
ступальністю. Ми наче по
трапляємо на одну з шах
тарських д:льниць, знайоми
мося з кращими людьми, 
які завжди з пошуком, іні
ціативою, які завжди попе
реду. 1 тут клич культармій
ців — наслідувати їхній при-

На поклик сьогодення
9 Закінчився обласний огляд-конкурс 

художніх агітбригад

клад. Бойовитість сатирич
них мініатюр, об’єднаних 
єдиним розділом програми. 
Це — бій прогульникам, 
бракоробам, бюрократам, 
окозамилювачам. Але здо
рова 
чому 
вість 
котрі 
бочу 
копійку, — беруть гору.

Кілька запальних моноло
гів на адресу робітничої ди
настії Мельникових з рем- 
заводу «Укрсільгоспгехні- 
ки» — і кожен із нас пізнає 
людей, які ведуть за собою 
сотні працелюбів, що теж 
кличуть випереджати час.

Юнак у робочій спецівці 
звеличує високі патріотичні 
поривання багатонаціональ
ного колективу Побузького 
нікелевого заводу, що праг
не гідно зустріти 60-річчя 
Великого Жовтня. Росіяйи і 
українці, білоруси і литов
ці — представники всіх со
юзних республік стали тут 
на ударну жовтневу вахту. 
Імена правофлангових,
красномовні цифри і рапор
ти доповнюють глибокий 
емоційний зміст програми 
побужців.

Таке спрямування в біль
шості колективів, які взяли 
участь у конкурсі. І девіз 
цього огляду-конкурсу теж

виправданий — «Культар- 
мійщ" на марші десятої п’я
тирічки».

О>блг.роф рада, обласне 
управління культури, обком 
ком-.сомоту відзначили дип
ломами, почесними грамо- 
тами і призами агітаційно- 
художні бригади Палацу 
куль ури і/мені Леніна міста 
ВіТ/'тного, Маловисківсько- 
ге районного Будинку куль
тури. Кіровоградського 
ремзаводу «Укрсільгосптех- 
нікнв», Заваллівського Бу
динку культури, Ріанянсько- 
го сільського Будинку куль
тура Ново/країнського ра
йонну, Олександрійського 
еле-хтоомеханічного заводу, 
Побузьксго нікелевого за- 
БОДУ, інші колективи — за 
високу /майстерність, за 
глибоке ідейне спрямуван
ня програм.

Нині еони знову в дорозі, 
їх зустрічають 
ПОЛІЇВ і ферм, 
будівельники, 
машинобудівники. їхнє 
кличне слово знозу на мар
ші. п ятирічки.

На фото (вгорі): вист«па
кти культармійці міста 
тііюго.

гголум’яних літ», 
ватаали свою програму 
В/ІСХІВЦй

Фото І. КОРЗУНА.

Вату-

— так 
мало-

ЇХ- 
закличне слово лу- 
цехах заводів, на 

майданчиках.

М.

завтра — вихідний. Слпюшикп сбіияють хоро- 
день.

<!? ХНЯ звитяжна пісня,
І, Я не 
пали в 
будівельних
Вони виступали в сільських
і робітничих клубах, у по
льових таборах тракторних 
бригад. Славили гвардійців 
п'ятирічки і спрямовували 
вістря сатири на тих, хто 
зазажає нашому рухові впе
ред. їх на Кіровоградщині 
сотні — бойових, наступаль
них - колективів художніх 
агітбригад. 28 найкращих 
приїхали в обласний центр, 
щоб виступити на заключ-

АТЕСТУЄМО 
комсомольсько- 
молодіжні
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Кивок вудочки злегка сіпнувся. Підсічна — і па 
берег вплітає срібляста рибника. Толя Рябокінь за
доволено потирає руки: ще одна, буде па юшку. Не
подалік над водою чаклують двоє. То Борис і тезко, 
Анатолій Суденко. Не відриваючи поглядів від вудо
чок (клює ж!), хлопці марно намагаються сховатися 
за комірами від сирого пронизливого вігру, що вла
дарює над Кременчуцьким водосховищем.

— Есе-гей! Уже час!
Анатолій поглядає туди, де повинне бути сонце, але 

жодному промінчику не пробитися зараз крізь густу 
пелену сизих хмар. Потім — на годинник. Справді 
час. Зміна почнеться за дві години.

Отак вони завжди вгвьо.х і працюють (Борис Ко
пійка, Анатолій Рябокінь та Анатолій Суденко — це 
ланка пресувальників Дніпровського заводу твердих 
сплавів), і зідпочпр.аюгь. Рябокінь очолює колектив. 
Кілька років був секретарем комітету комсомолу під
приємства. Незвільїіешім. А комсомольська організа
ція налічує тіспад 150 чоловік. Портрет його — на 
міськііі Дошці пошани.

Першою на заводі лапка викопала завдання мину
лого року, іут чітко розподілили обов’язки.

— Поділ праці у нас не тільки в цеху, — сміється 
ланковий. — І на риболовлі також. Турбота Бориса— 
намити мотиля, Голі доручаємо вибрати зручне міс
це, а я здійснюю загальне керівництво.

Ланка виготовляє пластини, які після механічної 
обробки перетворюються па різці. На заводі впрова
дили прогресивнішу технологію їх виробництва, плас
тини стали дешевшими, а міцністю не поступаються. 
І свідченням иьою такий факт: нещодавно одному з 
видів продукції присвоїли державний Знак якості.

Псі* успіх де свого активу з “овним право?.’ записала 
її ланка Рябоконя, бо вона о’иіє.-а з перших освоїла 
нову технологію.

Анатолій упевнений, що я : Зі недружні стосунки в 
колективі, то не стали б гой п лідерами соціалістично
го змагання на честь славного ювілею Радянської 
влади. 1 взагалі не досяглі; 5 того, що мають нині, 
хай біі були втроє кваліфікогзн іл.гми і вправнішими.

— Перевели до нас Тол© Суденка, — пригадує лан
ковий. — Вірніше, він с..\: попросився. Був у нього 
раніше «друг», котрий .побив заглядати в чарку. 
І Суденка, звичайно, намагався схилити де своєї «ві
ри». Поговорили ми з Анатолієм тоді по-робітничому: 
думай, хлопче, у нас'закон с?сорпй. А тепер на його 
місці важко уявити когось і шлете. Ми з Борисом час
тенько дивуємося, спостерігаючи, як легко виконує 
ьін езою операцію. За ко:.-: л м пресуванням стежить 
уважно, щоб не сталось сраи.

Серед трудових КОЛОШІ1: СгІ ГЛОЗОДСЬКЗ ЛЯНКЭ 
молодого комуніста А. Рябоьопя першою підтримала 
ініціативу комсомольсько-:.; слоді клої бригади пла
вильників заводу чистих металів, «очолюваної Мико
лою Петровим.'

...Закінчується зміна. Лаїтк.і зла? продукцію у від
діл технічного контролю. Приймають її з першого 
пред’явлення.

А 
ший

с. тишко, 
громадським кореспондент «Молодого 
комунара».

Світловодеьк.

Як повідомив редакцію 
другий секретар Кірово
градського райкому ком
сомолу 1О. Данилов, ко
респонденцію, надрукова
ну під таким заголовком 
у номері «МЪ’лодого ко
мунарі» за 25 січня, обго
ворено на засіданні бюро 
райкому. Критику визнано 
правильною. Справді, ран
ком комсомолу мало ува
ги приділяв первинній 
комсомольській організації 
колгоспу імені Жданова. 
Внутріспілкову роботу в 
організації було пущено 
на самонлив, активу не 
вчили. Підсумки соціаліс
тичного змагання на фер
мі підбивали нерегулярно.

Після виступу газети 
працівники апарату райко
му побували на фермі, 
розмовляли із секретарем 
комсомольської організа
ції колгоспу В. Мйроню-: 
ком. Бюро райкому намі
тило план заходів, спря
мованих па усунення недо
ліків і нормалізацію ді
яльності комітету комсо
молу господарства.

У кореспонденції було 
піддано критиці відділ 
комсомольських .організа
цій райкому ЛКСМУ. Па 
не відповідаємо, пише 
ІО. Данилов, що завідую
чий цим відділом недбало 
ставився до своїх обов’яз
ків, інструкторові суворо 
вказано.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Про всі 
перелічені у відповіді за
уваження на адресу комі
тету комсомолу колгоспу, 
імені Жданова та райкому, 
комсомолу саме і йшлося 
в кореспонденції «Забута 
ферма». А яких же все-та
ки заходів ужито конкрет
но? Що зроблено для по-, 
ліпшення роботи оргвідділ 
лу? В чому полягає «ціле-, 
спрямована робота»? Впро- 
доеж кількох років Кіро
воградський райком ком
сомолу постійно зволікав 
підбиття підсумків змаган
ня серед комсомольсько- 
молодіжних колективів, не 
приділяв їм належної ува
ги. Про колектив ферми 
згаданого колгоспу, як і 
про багато інших колекти
ве. у райкомі «забули» 
не в січні, коли було на
друковано кореспонден
цію, і не на рік раніше. 
На фермі комдомольсько- 
молодіжний колектив нині 
розпався. І це характер
ний штрих стилю роботи 
райкому комсомолу. Під
твердженням цього є фак
ти: число комсомольсько- 
молодіжних колективів У 
районі нинішнього 

І вдвоє менше, ніж 
І торік. Розпадаються 

редусім колективи, 
які забули.

Отже, в кореспонденції 
І йшлося насамперед про 
І перебудову стилю роботи. 
І Чи не так, товариші, ран* 
І КОМІЗЦІІ

року 
було 

ле
про



28 квітня: 1977 року - _____________ , ^Молодий комунлра - 3 стон,

й І11ОВ грізний 1919 рік. Молода Країна 
** Рад, напруживши всі сили, протистоя
ла «авалі контрреволюції, яка разом з оз
вірілими імперіалістами прагнула повер
нути в протилежний бік нестримне колесо 
історії. Відлуння запеклих боїв, стукіт 
копит, брязкання шабсль доносились і до 
Володимирівни. Нерідко й вона ставала 
свідком бурі, а її жителі — воїнами.

Це вони, нескорені селяни, виведені 
Жовтнем на Ніиряпу^' дорогу вільного 
життя, влітку вісімнадцятого взяли в ру
ки зброю і били австро-пімецьких оку
пантів у Капежі. 39 кращих борціи кати 
розстріляли біля цегельні колишньої 
панської економії.

Немало селян поклало голови під час 
повстання у вересні 1919 року, коли загін 
володнмирівців на чолі з Іваном Чаба
ненком разом з партизанами Компаніїв- 
ки, Федорівни. Обознівки, Грузького та 
інших сіл підняв повстання проти дені- 
кінців і 24 вересня вибив біляків з Єли- 
саветграда.

...Гамірно було на вулицях Володими- 
рівкн й похмурого дня пізньої осені року 
дев ятнадцятого. До сільбуду поспішали 
хлопці і дівчата. У просторому холодно
му приміщенні коромислом зависати 
густі клуби тютюнового диму З-за дов
гого стола, накритого червоним полот-

...Грудневого вечора 1927 року на чер
гові збори Василь Черненко, який недав
но очолив комсомольську організацію, 
прийшов збуджений, зі свіжою газетою 
в руках.
, ~ тут- — УРОчнсто вигукнув вата
жок сільської комсомолі)*, піднімаючи 
газету над головою, — надруковано по
станову ЦК партії про колективізацію 
сільського господарства.

У залі стало враз тихо, присутні при
нишкли, бо хоч і не вперше чули те ма
гічне слово —- «колективізація»; все ж 
воно було незвичне для них. А секретар 
вів далі:

— Нам, володимирівцям, долею велено 
першими усуспільнюватись. Не забули, 
мабуть, що в нашому селі ще в дев’ят
надцятому Іван Компанієць комуну орга
нізував. Ми ж об’єднаємось у колгосп... 
Я пропоную всім комсомольцям подати 
заяви.

У залі — схвальні вигуки.
Василь таємниче усміхнувся, потім зно

ву підняв ліву руку.
— Тихіше! Є ще одне повідомлення. — 

Виждавши, поки всі вгамуються, про
довжував: — Колгосп — це не одноосіб
не господарство. Мас-штабність, — важ-

— Ура-ра-а-а! — проко
тилося з кутка в куток,

флот. Хлопець із степового села п гадки 
не мав, що доведеться йому' проходити 
службу на кораблі революції — легок- 
дарпому крейсері «Аврора», постріл 
якого вивіз його, Івана, і тисячі таких, 
як він, у минулому знедолених, непись
менних, на світлий шлях дерзань і тво
рення. Вже через рік моряки обрали 
Івана Малюки .секретарем комітету ком
сомолу Kj-сйсє'ра. А в десяту річницю Ве
ликої Жовтневої соціалістичної револю
ції комуністи «АврориЛ прийняли комсо
мольця до лав ленінської партії.

Від матроса до адмірала — такий шлях 
першого комсомольця Володимирівни. 
Іван Малюк і сьогодні в строю. Живе 
ветеран у місіі-герої Новоросійську, веде 
активну громадську роботу. Він — за
ступник голова комітету офіцерів запасу 
та у відставці при міськвіїїськкоматі, 
член президії місцевої секції ради ве
теранів війни, член товаонства «Знания».

Ііс забезає Іван Якович про рідне село, 
частенько приїздить у Вадодимнрівку, ці
кавиться жгттям учнівської і колгоспної 
молоді, виступає па зборах загонів...

За адміралом підходить до стола по
чесної президії полковник запасу Юхим 
Гаврилович Василенко. Роки вкрили си
виною скроні, павутинням переплели об
личчя зморшки. А в очах — той самий 
молодечий вогник, що й сорок з лишком 
літ тому, коли осередок послав його пра
цювати и школу. Тоді він був. першим 
піоиервожатнм у Володимирівні. І роки 
пізніше організовував споживчу коопера
цію в селі. В 1927-му Юхим Василенко 
надів форму бійця Робітничо-Селянської 
Червоної Армії. Солдатська доля закину
ла володимирівського хлопчину в Гаїи- 
кент. де він учивсь в Середньоазіатській 
військовій школі імені Леніна й одночас
но брав активну уча

А ЯКЩО
БЕЛЬГІЯ 
НАПАДЕ
ПА СРСР
У ЧЕТВЕР 
УРАНЦІ?

Фейлетон

ном, підвівся невисокий чорночубий юнак.
— Моє прізвище Мандельштам, — го

лосно проказав він у напівтемний зал.— 
Я — представник Єлисаветградського по
вітового комітету Спілки молоді. При
їхав до вас, щоб організувати й тут осе
редок.

— А що цс таке, — спілка? — крикнув 
з переднього ряду Степан Крамаренко,— 
Що ми робитимемо В НІН?

— Зветься вона комуністичною. — по
яснив Мандельштам. — До неї йдуть ті, 
хто хоче боротися за Радянську владу, 
хто ненавидить глнтаїв-куркулів і попів, 
хто за комуну.

— А зброю нам дадуть для захисту ре
волюції? — спитав Іван Малюк.

— Дадуть. Обов’язково дадуть.
— Коли так — пиши мене першим.
До стола потяглися десятки рук. За

писалися Степан Крамаренко, Андрій Та
раненко, Марія Снзоненко, Мотря Ше
лест. Секретарем осередку обрали Івана 
Малюка.

Роботи сільським комсомольцям ви
стачало. Ця невеличка поки що група 
спілчан вела пропаганду серед бідняць
ко- молоді. Всі вони були членами час
тин особливого призначення (4011). 
Юнаки і дівчата вели боротьбу з бан
дити-.чом. Загони грабіжників завдавали 
відчутної шкоди Радянській владі, теро
ризували місцеве населення, грабували і 
вбивали партійно-радянський актив, ком
сомольців. Особ.тнво смеательш сутички 
відбувалися з бандитами Загороднього. 
Невдовзі ЧОПІВЦІ ЗНИЩИЛИ і 1.x.

Життя рухалось уперед. Зростала ком
сомольська організація. Вже наприкінці 
1924 рокм до її лав улилося майже трид
цять чоловік. Книжечки із силуетом Ле
ніна одержали Фрося Гордієнко. Василь 
Черненко, Іван Майстреп- 
ко Юхим Василенко, Ва
силь Терещенко. Іван Ше
лест, Андрій Крамаренко, 
Василь Птуха. Олександр 
Харета. Кирило Токаренко, 
Данило Тараненко. Ннки- 
фір Погорілий, Давид Го- 
поровський, Степан Но
сенко. Кирило Юрченко. 
До комсомолу залучили 
молодь навколишніх сіл— 
Овсяннківки. Олексі і вки,
П’ятоіванівня (тепер Мо
гутнє).

Немов стрімкий весня
ний потік, текло життя 
осередку. Молоді паростки 
тягнулися до-світла, знань. 
Учились у гуртках полі
тичної освіти, відвідували 
семінари у Великій Висці, 
зачитувались книжками. 
1 самим .майже щодня 
треба було читати лекції, 
робити доповіді, проводи
ти диспуте. Холодними зи
мовими вечорами збирали 
старих і молодих у нетоп
леному сільбуді. ледве 
освітленому гасовим ка
ганцем, учили грамоти. 
Палички, кружальця, літе
ри. склади... І вже 
натхненно виводять сиво
бороді дідугани та безвусі 
хлопчаки: «Раби не ми, ми 
ке ра-бн. Ко-му-на...» і

ШАЛЕНИЙ СВІТ

водрузив його на колекцій
ний череп неандертальця 
(неогііт, інвентарний но
мер 1933).

Усі генерали люфтваф
фе знають трохи фран
цузьку. Знає її і Швайн
гоф: він бомбиз біженців 
ка дорозі Брюссель — 
Льеж і брав Париж.

— Мон лібер герр... пар
дон, мосьє Глоз, я пропо
ную, як кажуть росіяни, 
взяти бика за рука і на
пасти на них у понеділок.

Як усі натовські генера
ли, мосьє Глоз трохи знав 
по-німецькому, тому від
повів йому так:

— Майи шер женераль, до
звольте мені порадитися з до 
ВІДНІ! КОМ.

Генерал Глоз узяв у руки 
розмовник «НАТО — росій
ська. Посібник для початкуїс- 
чих агресорів». (Перше видан
ня — 1919 пік, останнє, допов
нене — 1976).

— Понеділок, понед... пон... 
— забурмотів він. — Ось є! 

«Понеділок — день важкий».
— Що е по-російському, 

«важкий»? — спитав Швайн
гоф.

— Айн момент, колего. Айп 
момент... Гак, важкий? Ага! 
Важка артилерія, важкий 
танк, важка вода, важка ба
лістична ракета...

— Беру назад свою пропози
цію,—похитав толовою Швайн
гоф, — цього дня вони мати 
муті- явну перевагу в озбро
єнні. — А що ви думаєте про 
неділю...

— Ні. не годиться. — відру
бав Глоз. — Не будемо повто
рювати помилку вашого фю
рера.

— Ви маєте рацію. — Екс- 
іпспектор люфтваффе розсія
но побавився моноклем і 
спробував уставити його в. 
очну ямку черепа № 1945. — 
Доведеться напасти на них у 
середу.

— Яволь! А втім, не 
яволь, — знизав плечима 
генерал Глоз. — Якщо ви 
читаєте російські газети, 
ви бачите, скільки коштів 
і зусиль вони витрачають 
на охорону середи (по- 
російському «среда» — і 
день тижня і середови
ще. — Ред.). В середу нам 
нічого не вдасться.

— Субота — ось день, 
який прославить нашу 
зброю, — рявкнув Швайн
гоф, і навіть схопився на 
ноги.

— Так, так, так... А що 
говорить довідник? Субо
та — традиційний банний 
день у Росії... Ага... віник, 
шайка. «Закидати шайка
ми». Ні. Генерале, цього 
дня вони можуть закидати 
нас шайками.

— Що є «шайка»?
— Це, видно, секретна 

зброя росіян. Одно це 
слово підвищує дух військ.

— Так, так. Пам’ятаю! 
Під час гри в хокей^з три
буни росіяни кричать: 
«Шайку!», «Шайку!» І хо
кеїсти обов'язково заби
вають гол...

— Нам залишається вів
торок, — з якоюсь прире
ченістю сказав Глоз. Його 
можна було зрозуміти: 
погано знаючи історію, 
Глоз вважав, що саме у 
вівторок Наполеон напав 
на Росію. Про що й було 
сказано генералові Швайн- 
гофу.

— А п’ятниця? — поцікавив
ся той.

— У п’ятницю незручно. Ми 
вже оголосили всьому світові, 
що в п’ятницю росіяни напа
дуть па Бельгію.

— Але ми забули про чет
вер 1

— Колосально! З точки зору 
стратегії навіть чудово. Ми 
випередимо росіян на цілий 
день...

— Але чи знають воші, що 
їхній день — п’ятниця?

— Цс їхня справа! Воші вза
галі не збираються нападати...

— А що меле про четвер 
оцей ваш довідник?

— Четвер... Ага. четвер. 
Уявіть собі, генерале, це — 
жахливо. В більшості москов
ських ресторанів четвер — 
рибний день. А мої валлони і 
фламандці так люблять м'ясо! 
Якщо вони довідаються Про 
рибний день, вони відмовля
ться иападаТи на Росію.

— Чорт забирай! Коли пг 
нам нападати? В календарі 
немає інших днів...

— Стривайте. Ось тут 
іще написано: «Після до- 
щика в четвер — значить 
ніколи»...

— Доннер веттер! Ось 
коли вони не чекатимуть! 
Діждемося дощового чет
верга і вдаримо!
„ Борис КОРОЛЬОВ.

< [АГШ]» Д

ас і ь у боротьбі з бас
мачами. Юхим Гав
рилович — учасник 
Великої Вітчизня
ної війни команду
вав артилерійським 
полком, громив фа
шистських окупан
тів на багатьох 
фронтах, японських 
самураїв на Дале
кому Сході. Нині 
полковник запасу 
Юхим Гаврилович 
Василенко живе в 
Києві.

З тієї славної когорти ьо.тоднмнрів- 
сікої комсомоли їх прийшло на урочис
тий пленум двоє. Але вони згадають і 
розкажуть про всіх своїх однолітків, мо
лодих борців за справу Леніна, за спра
ву соціалізму, із села, з маленьких ук
раїнських хатин, ішли поті па широку 
дорогу життя.

Згадають ветерани свого ровесника 
Андрія Прокоповича Тараненка, отого 
відчайдушного Андрійка, який слідом за 
Малюком і Крамаренком записався в 
комсомол. Андрія, який в осередку очо
лював комісію по роботі серед наймит
ської молоді, залучав її до профспілки 
працівників землі і лісу, був головою 
наймитською комітету. Учасник Великої 
Вітчизняної війни, полковник запасу 
А. П. Таранснко тепер живе в Житомирі.

Потім скажуть вони слово про Мотрю 
Шелест. Усі сили, вмінн«. Організатор
ський талант віддала комсомольським 
справам перша робфаківка (потім сту
дені ка Одеського хімічного інституту), 
стала дівчина інжепером-хіміком, працю
вала на Солікамському хімічному ком
бінаті. 1956 року перестало битися серце 
цієї полум’яної патріотки. Нема в жи
вих і Степана Крамаренка, всього себе 
віддав він служінню партії, народові. 
Вітчизні. Гестапівці закатували колиш
нього активіста політосвіти серед комсо
мольців Івана Майстрснка. Загинув смер
тю хоробрих_ у боях проти фашизму Ва
силь Черненко. В рідному селі живуть і 
в міру сил трудяться Іван Шелест, Ки
рило Токарснко, інші представники мо
лодої гвардії двадцятих і тридцятих 
років.

Покоління перших комсомольців вико
нало свій обов’язок перед Вітчизною. Во
но виховало собі гідну зміну, яка впев
нено несе естафету в майбутнє.

ПЕРШІ
ко вимовив він недавно 
вичитане в книжці слово, 
бо язик іще не встиг звик
нути до таких термінів. — 
Величина. Значить, землі 
сотні гектарів. Щоб обро
бити їх, сила потрібна. 
Ось для цього нам з пові
ту трактор дали. «Інтер» 
зветься.

вихлюпнулося на вулицю і 
луною відгукнулося аж за 
ставом. Юрбою висипали 
із сільбуду майбутні кол

госпники. Над селом чулося бадьире: 
Паш паровоз, вперед лети!
В коммуне — остановка...

Наступного дня центральною вулицею 
Володнмирівки котився, підстрибуючи на 
грудках, вертлявий трактор. За кермом 
гордо сидів батько першого комсомольця 
села Івана Малюка Яків Васильович.

ЗАЛ Кіровоградського районного' Бу
динку культури переповнений. Чер

воно від стягів, відблиск комсомольських 
значків, сяйво усмішок. Під звуки піо
нерського горна на уквітчану сцену під
німається секретар райкому комсомолу 
Леонід Дейнека.

— Урочистий пленум райкому, присвя
чений 50-рІччю Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді, оголошую відкритим.

Уважно вслухаються присутні в кожне 
слово. З глибини за ту величаво пливе 
червоне полотнище. Застигли в почесній 
варті піонери і комсомольці.

— Вітати юнь шістдесятих років при
йшли комсомольці двадцятих, — оголо
шує секретар.

Немсв сама історія відкрила присутнім 
одну зі своїх героїчних, незабутніх сто
рінок. За прапором іде кремезна людина 
в адміральському кітелі, бадьорим кро
ком піднімається на сцену. Це — пер
ший комсомолець Володимирівни Іван 
Якович Малюк.

У квітні 1926-го Івана Малюка всім 
селом проводжали в армію. За комсо
мольською путівкою їхав колишній вата- 
жок молоді у Кронштадт» на Балтійській.

10. МАТІВОС, 
краєзнавець, 

с. Володимирівна 
Кіровоградського району.

II і фото: перший семіиар-нарада 
піонервожатих Єлисавстградського пові
ту П’ятий справа в першому ряду — 
Юхим ВАСИЛЕНКО. (1925 рік.). Вгорі: 
ветеран комсомолу і партії Ю. Г. ВА
СИЛЕНКО розповідає учням про Ка- 
ііізьке повстання. (1968 рік).

Т* АЗЕТУ «Ліпер Бельжік» 
я переглядаю пер

шою, як тільки приходжу 
на роботу. Я міг би почи
нати і з якоїсь іншої, але 
віддаю перевагу гострим 
почуванням. «Ліпер Бель- 
жік» ще жодного разу 
мене не підводила.

Ось і сьогодні, як цег
линою по голові, газета 
вдарила заголовком: «А 
якщо росіяни нападуть на 
нас у п’ятницю ввечері?» 
Як сміливої Відчайдушні 
хлопці!

Нервові можуть не чи
тати, а для мене ця стат
тя — індульгенція. Уявіть 
собі таку картину. Всю ніч 
із п’ятниці на суботу я 
проводжу е компанії хо
лостяків. Уранці в пивно
му барі на Дорстомилов- 
ській приводжу в порядок 
здоров'я, що похитнулося, 
а під обід підтягуюсь до
дому. Глянувши на него
лену щетину і на окопну 
грязь, що пристала до лік
тів і колін, дружина, при
родно, біжить по качалку.

Перший удар я відби
ваю газетою «Ліпер Бель
жік», складеною вчетверо. 
Другий замах типу «по
вітря — земля» завмирає 
на півдорозі, бо я встигаю 
пояснити, що я повернув
ся з походу в Бельгію, на 
яку напав у п’ятницю вве
чері.

І все-таки проклята дум
ка не дає мені спокою: 
чому саме у п'ятницю вве
чері?

По відповідь я звернув
ся до відомого спеціаліс
та в «рос:йській загрозі» 
генерала Глоза.

Незважаючи на те, що 
генерал був страшенно 
зайнятий, — він складав 
новий каталог своєї зна
менитої колекції черепів 
та* палиць, — його прево
сходительство люб’язно 
погодився дати мені 
роз’яснення,

— Бачите, — сказав він, 
спираючись па кам’яну соки
ру (неоліт, інвентарний номер 
иО7), — п’ятниця в Бельгії — 
початок уїк-енду. Після шоп- 
пінгу, — а ми звичайно заку
повуємо продукти на весь 
тиждень, це дешевше, — на
род простеє в ЛИПНІ. Цілими 
сім’ями. Пиво у нас — на
ціональний напій. Його п’ють 
навіть діти. Вулиці пустіють, 
і російським ганкам легко 
зайняти будь-яке місто без 
единого пострілу.

Це було б жахливо...
— Ще б пак! Упніть собі, у 

вас іще недопито півкухля. а 
вже треба вставати і йти вою
вати. Правда, є спій плюс: 
можна втекти, не розплатив
шись...

— Скажіть, генерале, а який 
день ви вибрали б, щоб на
пасти на РосГю?

— Вам пощастило. Зараз до 
мене прийде генерал Швайн- 
гоф Це колишній інспектор 
люфтваффе. Нам якраз дору
чено розробити план нападу 
на Росію. Сьогодні ми визна
чаємо день тижня. Повірте, 
нелегке завдання.

Двері розчинилися, і гу
сячим кроком увійшов ге
нерал Швайнгоф. Він без 
запрошення сів у крісло, 
зняв кашкет із кокардою, і
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ХОЧЕШ БУТИ
ЩАСЛИВИМ?

СОЗЙЗ

з колгоспу «Шлях 
Діти розпитували 
самі розповідали:

ливііми господарями па своїй землі.
В. ТКАЧЕНКО, 

вихователька, 
Н. ЛІСНЯК, 

бібліотекар Нозгородківського СПТУ № 6.

І
Традиційне весняне свято книги прийшло в заводські цехи 

1 лабораторії, бібліотеки і книжкові .магазини обласного 
центру. Цього року до нього готувалися з особливим на
строєм. Адже проходить воно в ювілейний рік Радянської 
влади. З кращими сторінками російської революційної поезії 
знг.гомлятьсп робітники заводу «Червона зірка», про обраї 
Леніна в літературі паро,дів СРСР ведуть мову читачі біб
ліотеки імені Н. К. Крупської, а на заводі радіовнробіп лу
нають полум’тні слові. В. Маяковського — трибуна револю
ції. До свята приурочене відкриття молодіжного клубу лю
бителів книги в Кіровоградському будівельному технікумі.

Кинжчнне свято почалося 20 квітня і триватиме до 10 
травня.

Фото А. КОВАЛЕНКА.

Про хліб 
революції
«Конституція — Основний 

закон Радянської держави», 
«Що таке закон», «Твої пра
ва та обов’язки» —це теми 
бесід і лекцій, проведених 
у міській середній школі 
№ 2, де вже кілька років 
працює лекторій правових 
знань. У семикласників, на
приклад, цікаво пройшов 
диспут «У чому ти бачиш 
свій обов’язок перед Бать
ківщиною?» Вдалось і обго
ворення книг відомого пуб
ліциста А. Ваксберга. Перед 
юною аудиторією виступа
ють працівники суду, про
куратури, дитячої кімнати 
міліції.

Чесна праця на благо рід
ної Вітчизни — пеошоосно- 
ва радянського способу 
життя. Зустрічі дітей з де
легатами XXV з’їзду КПРС, 
передовиками виробництва 
ми розглядаємо як найді- 
йовіший засіб трудового 
виховання.

На читацькій конференції 
«Хліб від землі, сила від 
хліба» були знатні хліборо
би С. М. Пурас та В. С. Сол- 
датенко 
Ілліча».
гостей і 
про хліб революції і грома
дянської війни, про тих ма
леньких ровесників за кор
доном, кому сьогодні не 
дістався навіть черствий 
окраєць.

Тема дружби народів Ра
дянського Союзу поряд з 
пропагандою норм кому
ністичної моралі, популяри
зацією правових знань і 
трудовим вихованням — у 
колі нашої уваги. Ленінські 
читання, літературні ранки, 
бесіди — ось ті форми про
паганди книги, котрі допо
магають нам виховувати чи
тача. Нові форми роботи 
з ним ми знаходимо завдя
ки діловій дружбі, яку про
тягом п'ятнадцяти років 
підтримує Знам’янська біб
ліотека для дітей з бібліо
текою другої міської школи.

Л. ЗУБИЦЬКА, 
завідуюча Знам’янською 
міською бібліотекою для 

дітей.

& СПОСІБ ЖИТТЯ 
РАДЯНСЬКИЙ

Будь ним! Не чекай, поки інші зведуть світлу 
будову майбутнього. Сам будуй життя таким, 
яким ти хочеш його бачити. Лейтмотивом диспу
ту «В чому щастя радянської молоді?» була як
раз ця думка, по-різному висловлена більшістю 
його учасників.

З кого робити життя? Вважаючи, що вад цим 
питанням, як і над попереднім, повинен замис
литись кожен учень, ми запрошуємо ПОДІЛИТИСЯ 
думками про свою професію знатних хліборобів 
місцевого колгоспу імені Леніна.

З хлібом у нас зустрічають гостей, пишні ко- 
реваї цвітуть на весільному стелі. З тисячі доріг 
наші учні вибрали пайпочеснішу, хоч і дуже 
нелегку — вирощувати хліб. І тепер — за вар
тою, в пс-лі, па диспутах і просто у відвертих 
розмовах — попи переконуються у правильності 
прийнятого рішення, вчаться бути чесними, дбай- 
пппі істі гл.з.тлплппіііі но /»пгтїіі СДМПІ

] ГПО НА МАРШІ

З МАЙСТЕРНІСТЮ

Тут сила 
і спритність

Понад 240 школярів 
обласного центру взя
ло участь у змаганнях 
за програмою комп
лексу ГПО та початко
вої військової підго
товки. На вогневому 
рубежі найвищі ре
зультати мали учні се
редніх шкіл № 13 і 23 
Сергій Опефіренко і 
Людмила Запосожан, 
які вибили по 50 
з 50 можливих.

А ЗІ СТРОЙОЕОЇ 
готовий найвищі 
ки були в учнів серед
ньої школи № 6 та їх
ніх ровесників з деся
тирічки № 13.

У командному заліку 
перемогли учні серед
ньої школи № 6 (Ле
нінський район) і шко- 
ли-інтернату № 2 (Кі- 
ровський район).

очок

під 
оцін-

ІДЕЙНІШ ГАРТ
Секретаріат обкому комсомолу та обласний спортко- 

мпет ухвалили постанову про поліпшення ідейно-ви
ховної роботи серед фізкультурників і спортсменів, 
тренерів, уеїх фізкультурних працівників Кіровоград- 
щіігу. Вона націлює комсомольські та фізкультурні 
організації на активізацію їхньої діяльності в справі 
підготовки спортсменів високого класу, ставить впмо- 
іу краще використовувати всі форми і методи ідеоло
гічного впливу на виховання молодих спортсменів.

У нас є па кого рівнятися, є з кого брати приклад. Члени 
збірних команд області — майстер спорту з класичної бороть
би Віктор Савчук, переможець юнацької першості СРСР 1076 
року і класичної боротьби Сергій З'елінськиЙ. кандидат в олім
пійську ібірчу з кульової стрільби Олексій Семеияк, члени 
збіргої республіки зі спортивної гімнастики Лариса Прокуді- 
на і Лариса Цибтльскка. член молодіжної збірної України 
майстер спорту з боротьби дзю-до Сергій .Мезенцев — ось ті. 
хто веде за собою ровесників.

І все ж у виховній роботі серед спортсменів є іце 
чимало недоліків. Питання ідейно-політичного загарту
вання своїх вихованців рідко обговорюють на засідан
нях обласні раді» добровільних спортивних товариств, 
нема ділових контактів спорткомітетів і комітетів ком
сомолу. в багатьох організаціях для поліпшення ідей
но-виховної роботи серед спортсменів не залучають ве
теранів партії і комсомолу, героїв війни і прані.

Комітети комсомолу, спорткомігетв, обласні ряди 
добровільних сп' ртивнпх товариств повніші проаналі
зувати стан справ у колективах фізкультури, спортклу
бах. секціях і командах дитячо-юнацьких спортивних 
школах і звернути увагу на:

— залучення фізкультурників і спортсменів, тренерів, фіз
культурних г.паціччик1« ло політичного нанчаимп. вивчення 
матеріалів XXV г’ї-.ау КПРС. XXV з’їзду Компартії України. 
XVII з’їзду ВЛКСМ;

активну участь у Всесоюзному огляді комсомольських 
Організацій. присвяченому СС-річчю Великого Жовтня. Всесо
юзному Ленінському заліку .Рішення XXV з’їзду КПРС 
у житія!»: .

— участь спортсменів, тренерів, фізкультурних працівників у 
спортивно-масовій роботі в загальноосвітніх школах піонер
ських таборах, за місцем проживання, у проведенні дитячих 
спортивних іюр «Старти надій», змагань з багатоборства 
ГПО.

Міські й районні споргкомітсгн зобов’язано поліпши
ти роботу по добову і розстановці кадрів, підвищити 
вимогливість до тренерів, які мають більш відповідаль
но ставитись не тільки до фізичної підготовки своїх 
бі-.ховзнііів, а й до їхнього ідейного загартування.

Пеоед початком сезону мало хто знав 
силу новачка другої української зони— 
команди «Сперанца» з молдавського 
міста Дрекії. Тепер ясно, що претенден
там на призові місця не доведеться 
їздити по «готові» очки. Про це свідчив 
і матч шостого ігрового дня між «Спе- 
ранцою» і кіровоградсько о «Зіркою». 
Наші земляки почали його атаками, де
далі частіше загрожуючи воротам госпо
дарів стадіону. На 40-й хвилині Сергій 
Вибиванцев примусив молдавських 
спортсменів виводити м’яч із центра 
поля. На перерву клуби пішли з резуль
татом 1:0. Попереду — «Зірка».

Із самого початку другого тайму кірс- 
воградці в наступі. Йде шістдесята хви
лина. Одну з комбінацій завершує влуч
ним удерем Володимир Новаковський. 
А через п'ять хвилин Олександр Алек
сеев забиває третій гоп у дорога «Спе-

,,С перанца

ранци». Гру ніби вже зооблено. Та мол
давські футболісти не розгубилися. Во
ни контратакували ворота гостей. За по
рушення правил у бік «Зірки» призна
чається одинадцятиметровий. Його чітко 
реалізують господарі майданчика. Окри
лені успіхом, вони докладають усіх зу
силь, щоб уникнути поразки. І це їм 
удається. До кінця зустрічі м’яч іще дві
чі побував у сітці воріт кіревогредців. 
Отже, нічия — 3:3.

«Зірка» закінчила турне по чужих по
лях. У свій актив вона записала п'ять 
очок із дванадцяти можливих.

Завтоа «Зірка» в рідному місті зу 
неться з харківським «Металістом»,

01 Два дні в Суднику фіз
культури кіровоградського за
воду «Червона зірка» прохо
дила особисто-командна пер
шість республіканської ради 
«Колоса» з боротьби самбо. 
У змаганнях брали участі, по- 
над сто юнаків 1961 —1962 ро
ків народження з одинадцяти 
областей республіки. Високу 
техніку, добру фізичну підго
товку показали наші земляки. 
П’ятеро з одинадцяти — Ми
кола Петров Віктор Перевер
зев. Олександр Воропий. Сер
гій Табалов і Костянтин Двор- 
пинький — завоювали високі 
чемпіонські титули. Срібними 
пригерамм стали Юр-.й Ле.зе- 
ньоп та Анатолій Колесничен
ко. а бронзовими — Володи
мир Тележсккий. Сергій Та
тарчук і Микола Пряду і--

Першими у своїх вагових кате
горіях були також черкащани 
Юрій МІєрояич та ігор Над- 
точій. Сергій Мончан з Полта
ви. дніпоопетровець Володи
мир Дубовик, одесит Валерій 
Ющнщея, кримчанин Олек
сій Дапилоо.

У командному заліку кіро- 
вогралні набрали ПІП очок, і 
пп’яте їм дістався пеоехідинй 
приз республіканської ради 
товариства «Колос». Друга 
сходинка — у самбістів Оде- 
іці'.іін (141 очко), третя — у

[

самбістів Донеччини 
очка).

Готували нашу команду до 
цих відповідальних поедіїяніп 
старший тренер обласної ради 
«Колоса». майстер спорту 
СРСР В. І». Покришніи і тре
нер Л. М. Медведев.

З числа кращих спортсменів 
створено команду, яка візьме 
участь у всесоюзних змаган
нях сільських спортивних то- 
варнств країни, що відбуду:? 
ться в Кіровограді з шостого 
по дев’яте травня.

Редактор М. УСПДЛЕНКО.
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Кіровоградське технічне 
училище «Ж $

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ Л-

НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

І. СКРИННИК, 
громадський корес
пондент «.Молодого 
комунарах

«ХТО БУВ
СЕРЕД
НАС?»

Музей комсомольської слави при Ростовському 
обкомі ВЛКСМ дуже просить ветеранів партії, ком
сомолу, війни і праці, чиє життя пор’язане з певни
ми подіями, які відбивають зародження комсомолу 
в Ростовській області, його діяльність по будівництву 
комуністичного суспільства, прислати в музей доку
менти і матеріали, спогади і особисті речі тих років, 
повідомити адреси та прізвища соратників і товари
шів по роботі.

НАША АДРЕСА: 344035, м. РостсЕ-на-Дсну, прову
лок Семашка, 39, обком ВЛКСМ, оргкомітет музею.

Червоні слідопити Кіро
вограда вже знають про 
них, ветеранів 39-го гвар
дійського Віденського по
вітряно-десантного кор
пусу І. С. Лялькова. О. С. 
Мелехіна, Т. П. Матвеева. 
ДО. М. Якубовича. В. А. 
Жученка. В. М. Гришина, 
О. Я. Капустіна. О. П. 
Евстигнеева. Про їхні 
подвиги довідались під 
час \років мужності, в по
ході «Шляхами слави 
батьків». А потім ще й 
прочитали книгу Віктора 
Александрова «Білі кри
ла» — то теж про них, де
сантників.

ЗУСТРІЧ
У ТРАВНІ

Ніші рада ветеранів 
корпусу повідомляє:

«Зустріч колишніх вої- 
нів-відсіїнів відбудеться в 
Кіровограді 6—10 травня».

Червоні слідопити, які 
ведуть літопис подвигів 
гвардійців-десантників зга-. 
даного корпусу, матимуть 
нагоду зустрітися з ними 
в середній школі № 5 під 
час відкриття музею боно
вої слави.

С МАРЧУК.

Газета виходить 

у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОЛОП КОМАСИІАР» - 
орган Кпропш раленої о обкома 

ЛКСМУ. г. Корової рад. 
Газета псч.ііается 

па украинском языке.

316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій- 
ськоЕО-патрістичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Димшрова 
обласного управління у справах видавниитв, 

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

БК 19112, Обсяг 0,5 друк, орк, Індекс 61197, Зам. № 175, Тираж 60 600,

токар по металу,
слюсар-іиструмсіпальник (строк навчання — 1« місяців), 
слюсар механоскладальних робіт но обслуговуванню сверд

лильних за агрегатних верстатіи (приймають осіб з освітою за 
8 класіе.),

модельник по вшогог.лсні'іо металевих моделей,
модельник по яиютовлеиню дерев’яних моделей,
слюсар по ремонту промислового устаткуванні! (строп навчан

ня — ІЗ місяців і 18 місяців),
столяр,
електрозварник.
слсктрг.моіггер по експлуатації промислового устаткування.
На всі спеціальності приймають юнаків і дівчат, які 

мають освіту за 1С класів, віком до 25 років. На спеці-* 
сільнесті «електромонтер» та «електрозварник» міні-4 
ме.'шнш’і ЕІК для вступників — 17,5 року.

Сірок навчання — 10 місяців. Для воїнів, звільнених у запас» 
строк навчання — 7,5 місяця.

Юнаків, які мають освіту за 8—9 класів, приймають па спе
ціальності «слюсар» і «столяр» з річним строком навчання.

І’стніліочим рг.платують стипендію л розмірі ЗО карбованців 
на місяць, відмінникам Навчання — 37 крб. 50 коп., воїнам» 
зг.і.л м і-.нм у запас. — 70 карбованців

За виконані в процесі виробничої практики роботи учням до- 
даткопс до стипендії нараховують 33 проценти від заробленої 
суми.

Кожний учень може поєднувати навчання а училищі з папчан- 
«ям на підготовчих курсах для вступу до інституту, а також на
бути при організації ДТСААФ військово-технічних спеціаль
ностей.

Ті, що закінчать училище з відзнакою, мають право вступати 
на вечірній відділ інституту поза конкурсом.

Час навчання в училищі зараховується до трудового стажу.
До училища молодь приймають без екзаменів.
У закладі постійно працюють такі гуртки: хоровий танцювали- 

шііі, художнього слопа, духовий, естрадний, технічної творчості, 
стрілецький, парашутний та електротехнічний, спортивні секиїмк,

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ З 1 ВІ-РІ-СІІЯ
ПРНі-ТМАННЯ ЗАЯВ - З ТРАВНЯ НЬОГО РОКУ.
нступіїнгн подають заяву, документ про іакінченнн інколи, 

свідоцтво про народження або паспорт, довідки з місця прожи
вання і про склад сім’ї, військовий квиток, характеристику і 
школи, автобіографію. 6 фотокарток (3X4 см), приписне с»‘ 
доцтпо і допідки про ш.сплсчня та аналізи. ґ

Звертатися на адресу: м. Кіровоірал. вул. Декабрис
тів, 26. Телефони: 2-35-31. 2-50-20, 2-35-81.
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