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ПЕРША КОЛОНКА КОМСОМОЛ

Найдорожчий НЛ ШРНИХ
БУДОВАХ

ЙДЕ ВЕСНА НАД НИВАМИ
До тридцяти комсомольсько-молодіжних екіпажів сіють ранні 

зернові культури на полях Ульяновського району. Лише на 
підготовці грунту, сіьбі, підвезенні насіння й добрив трудиться 
близько 400 членів ВЛКСМ.

Щоднй о райном- комсомолу надходить інформація про напо
легливу боротьбу за щедрість поля у ювілейному комсомоль
ському році.

Так, Петро Козачук із колгоспу імені Щорса за добу закривав 
вологу е грунті на 120 —13С гектарах, майже вдвічі перевико
нуючи норгги. Петро Мельник та Петро Согутівський із кол
госпу «Росія» засівають за зміну ячменем та горохом по 20 — 23 
гектаои. Більш як по 100 гектарів засіяли ранніми ярими Ва
силь Гілевич та Володимир Любомирський на полях колгоспу 
імені Орджонінідзе. Задоволені роботою молодого тракториста 
Миколи Даньна у ноггсспі імені Чкалова.

М. СТАСЬОК,
перший секретар Ульяновського райкому комсомолу.* *

Одним із перших у сівбу ранніх ярих у радгоспі «Устиніе- 
сьний» включився комсомольсько-молодіжний екіпаж сіваль- 
ного агрегата комсомольця Минсли Марченка.

...Рівно, впевнено веде машину Микола. Насіння лягає у 
пухну землю на задану глибину. Отже, постарався Степан 
Аваль, проводячи передпосівний обробіток грунту. Трактор 
його зочсім недалеко, не відривається від сівачів, аби земля 
не пересихала на пругкому весняному вітрі.

Пильно приглядаються до висівних апаратів Василь Ліжни- 
вець, Олена Висонолянська, Гюбов Власенко (Люба, до речі, —■ 
секретар комітету комсомольської організації радгоспу, а в ці 
напружені дні стала сівальницею).

В. МАКАРЕНКО, 
завідуючий відділом комсомольських організацій 
Устинівського райкому комсомолу.

• Розповідає секретар ЦК ВЛКСМ 
Д. Філіппов

7 КВІТНЯ —
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ
ЗДОРОВ’Я

Безплатне лікування, пільгова пу
тівка до санаторію, широка мережа 
амбулаторно-поліклінічних закладів... 
Ми звикли, що все це для нас із ва
ми. Увагою і піклуванням оточено в 
нашій державі людину. Частина цієї 
турботи — охорона здоров’я трудя
щих. Серед соціальних завдань немає 
важливішого, ніж піклування про 
здоров’я радянських людей, сказав 
на XXV з'їзді КПРС товариш Л. І. 
Брежнев. Новим яскоавим прикладом 
того, як у країні Жовтня партія та 
уряд дбають про здоров’я радян
ських людей, є опублікована напри
кінці минулого року постанова ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про за
ходи по дальшому поліпшенню охо
рони народного здоров’я».

Кваліфіковану медичну допомогу 
населенню нашої області подають 
сотні лікарень та амбулаторно-полік
лінічних закладів. Постійно зростають 
кваліфікація і майстерність лікарів, 
на адресу котрих надходять до ре
дакції листи із словами вдячності за 
вмілі руки, чуйне серце. Сорок років 
тому на Кіровоградщині працювало 
всього 446 лікарів. Сьогодні тільки в 
одній обласній лікарні, дев’ятиповер
хові корпуси якої виростають у мік
рорайоні Кіровограда, працює 150 
лікарів. На кожних триста жителів 
республіки нині припадають один лі
кар і три чоловіка середнього медич
ного персоналу.

Величезні кошти виділяє держава 
на справу охорони здоров’я трудя
щих. Тільки робітникам, колгоспни
кам і службовцям нашої області було 
виплачено торік по листках тимчасо
вої непрацездатності 16 мільйонів 943 
тисячі карбованців.

Постійно зростає і вдосконалює
ться мережа лікувально-профілактич- 
них закладів. Широко оозчиняють 
спої двері трудівникам області сана
торії, пансіонати, будинки відпочинку, 
турбази. Понад 22 тисячі кіровоград- 
иіп поліпшили тут своє здоров’я, 
одержавши безплатні й пільгові пу
тівки на час відпустки. Неослабна 
унєга до здоров’я трудящих сприяє 
зменшенню кількості захворювань, 
підвищенню продуктивності праці на 
виробництві.

Спокійні за своє здоров’я у нас 
жінки і діти. Розширяється мережа 
дитячих поліклінік, лікарень, санато
ріїв, пологових будинків. Слова щи
рої подяки читачів надходять на ад
ресу лікарів і медичних працівників 
дитячого санаторію «Стара Осота», 
Кіровоградської другої міської лі
карні. »

Вся історія комсомолу нерозривно зв’язана з ударним 
будівництвом, нарощуванням економічного потенціалу 
країни. Ще у важку зиму 1918 року посланці комсо
мольських осередків Москви, Петрограда і Новгорода 
встановлювали трудові рекорди на будівництві первен- 
ця ГСЇЕЛРС — Волховської ГЕС- Відтоді мільйони юнаків 
і дівчат пройшли дорогами новобудов. Невіддільні від 
назв Дніпрогес, Магнітка, Метробуд, Турксиб, Комсо- 
мольськ-на-Амурі такі поняття, як ударні будови, удар
ні темпи, комсомольський призов. І сьогодні споруд
ження найважливіших народногосподарських об'єктів— 
ударна справа молоді.

Ленінський комсомол, уся молодь гаряче сприйняли 
доручення КПРС, товариша Л І. Брежнєва взяти шеф
ство над спорудженням великих об єктів десятої п'яти
річки.

Чотири роки тому 600 юнаків і дівчат з Кремлівсько
го Палацу з’їздів, де проходив XVI! з’їзд ВЛКСМ, поїха
ли будувати БАМ. Вени склали авангард колективу бу
дови віку. Тепер багато з них — відомі кеїзіеники ком
сомольсько-молодіжних колективів Це — Геоой Соціа
лістичної Праці, депутат Верховної Ради РРФСР Віктор 
Лакомов, член ревізійної комісії ВПРПС Володимир Му- 
чицин. депутат Еерховної Ради РРФСР Тетяна Васіна, 
член бюро Тингинського міськкому КПРС Любов Чу- 
раєва, депутат Тиндинської міськради Індуліс Пелманіс... 
17 чоловік у загоні одержали урядові нагороди.

Тепер БАМ — більш як 25 тисяч юнаків і дівчат. Спи
раючись на всенародну допомогу і підтримку, колектив 
достроково виконав завдання двох років п’ятирічки. 
Почавши із змагання за підвищення особистої продук
тивності праці, юнаки й дівчата включилися в рух за

(Закінчення на 2-й стор.).

ШЕФСТВУ— 
ЕФЕКТИВНІСТЬ
Коли настає відповідальна 

пора, коли трудівником се
ла особливо потоібна допо
мога, робітники, службовці, 
інженерно-технічні праців
ники виїжджають у поле. 
Щоб виконати обов’язок 
перед хліборобами.

...Вони зібралися . разом, 
панкові комсомольсько-мо
лодіжних ланок по вирощу- 
нанню кукурудзи Олександ
рійського району і пред
ставники комсомольських 
організацій міста Олек
сандрії, аби поговорити 
про свої комсомольські 
гектари, визначити своє міс
це в боротьбі за врожай 
року 60-річного ювілею Ле
нінського комсомолу.

Як зробити шефство міс
та над селом ефективнішим 
та багатограннішим? Дум
ками з цього приводу поді
лилися перші секретарі 
райкому і міськкому комсо
молу Микола Швиданенко і 
Григорій Штетя, ланковий 
комсомольсько - молодіж
ної ланки колгоспу «Прапор 
комунізму» Микола Кузь
менко, секретар комітету 
комсомолу електромеханіч
ного заводу Віктор Власен
ко... Про шляхи поліпшення 
технології вирощування ку
курудзи розповів старший 
агроном районного управ-

лінкя сільського господар
ства П. Г. Гурський.

Цього року кукурудзу в 
районі вирощуватимуть 12 
комсомольсько - молодіж
них ланок. Чимало з них 
зобов’язалися виростити на 
кожному гектарі 50 центне
рів зерна цієї культури. Це 
буде трудовим дарунком 
60-річчю ВЛКСМ. І допомо
га юнаків і дівчат міста сьо
годні особливо необхідна. 
Віднині над кожною лан
кою шефствуватиме комсо
мольська організація під
приємства чи навчального 
закладу Олександрії. Ком
сомольські гектари повинні 
стати турботою не тільки 
молодих колгоспників. При
чому шефство не обмежу
ватиметься лише допомо
гою у праці. Концерти ху
дожньої самодіяльності, 
спортивні змагання — про 
все це подбають шефи.

Міськком і райком ком- і 
сомолу нагороджуватимуть 
вимпелами кращу комсо
мольську організацію за 
ефективне шефство і кра
щу комсомольсько-моло
діжну ланку за найвищий 
урожай кукурудзи. Підсум
ки буде підбито напере
додні ювілею Ленінського 
комсомолу.

Учасники зустрічі уклали 
договори на шефство і 
звернулися до комсомоль
ців і молоді міста й району 
із закликом підтримати їх
ню ініціативу.

Важливі, благородні завдання сто
ять перед працівниками медичної 
служби. Тм довірено найдорожчий 
скарб — здоров’я радянських людей. 

ЬПраво на його охорону відтепер за
кріплено Конституцією СРСР, це пра
во внесено до проекту Основного 
Закону республіки.
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На фото (справа наліво): Леонід АРТЕМЕНКО, Віктор ВІЧКАНОВ, Володимир ГОЛОВКО. Василь СЕМИГА.
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СЛАВА НА ВСІХ(РОЗПОВІДЬ ПРО ДЕЛЕГАТА XVIII З’ЇЗДУ ВЛКСМ ЛЕОНІДА АРТЕМЕН- КА І НОГО БРИГАДУ ЧИТАЙТЕ на 2-й СТОР.).



а стар. »»•Молодий комунар“ З квітня року

І 1_І А ОДНЕ моє не дуже делікатне за- 
• питання Леонід Артеменко відповів:

— Слава? Хотів бй я побачити люди
ну, яка не думає про неї. Хоча... є такі, 
безкрилі. їм усе одно, як жити. Аби жи
ти. Не зачепиш їх, то й вони тебе не за
чеплять. Таких у ковальсько-пресовому 
не тримаємо. А смирних бригадирів, ма
буть, справді не буває. Не треба тільки 
думати, що я надто агресивний, просто 
беззубість часто шкодить справі...

І далі:
— То правда, що слава іноді псує лю

дину. Тільки, по-моєму, є проти цієї хво
роби чудові ліки: потрібно завжди па- 

од-І м’лтати, що слава ніколи не йде до о;

ІС Л А В А
|НА ВСІХ

ного; вона йде до багатьох (а ось дістає- 
!ться, на жаль, не всім). Хіба можна го

ворити про ініціативу Артеменка, коли 
це ініціатива бригади Артеменка? Хіба 
можна говорити про делегата XVIII з'їз
ду ВЛКСМ Артеменка як про одного де
легата? За які заслуги я їду на з’їзд? За 
успіхи бригади. Моєї бригади, бригади
ром якої я маю щастя бути. Отак я ду
маю про славу. Але, мабуть, про неї не 
треба думати, бо... не пошлють на з’їзд. 

Чи є у Леоніда Артеменка слава? Є. 
■ Інакше в області не знали б про комсо

мольсько-молодіжну бригаду різальни
ків металу з «Червоної зірки», не знали 

І б про ініціативу — зекономити до 
60-річчя ВЛКСМ 50 тонн металу.

Вперше я зустрівся з Леонідом 
І ра року тому, коли він збирався 

до Москви на фотографування як 
Іможець першого етапу ударної

молоді на честь 60-річчя

Жовтня. Сьогодні в ньому щось неначе 
змінилося. Він став ніби розкутішим, у 
розмові появилася впевненість (ні, не са
мовпевненість, якої ні з чим не сплутаєш 
і якої нічим не приховаєш).

І
 Що ж, певно, це не вада. Бо за півто

ра року Артеменку доводилось і давати 
інтерв’ю для республіканської преси, і 
виступати на конференціях. А виступав 
він не раз. Аудиторія школярі, учні ма
шинобудівного технікуму.

* — Бувало. І розумію, що потрібно, що 
І це має виховне значення, а як подумаю,

що на моєму місці біля верстата нікого 
немає... Краще б уже після роботи. Дру
жина вибачить. їй не вдивовижу.

Артеменко любить лічити час. Правда, 
«любить» — це не те. Просто така бри
гадирська звичка (і доля): особливо рев- 

а но оберігати кожну хвилину. Любиш не 
у любиш, а коли...

— Прибігає Вітя Вічканов: «Ну, поба
жайте удачі! Сьогодні змагання. Побіг я. 

] 3 майстром уже домовився. Бувайте!»
«Бувайте»... А працюватиме хто?

п Льоня са/л собі суперечить. Буквально 
за хвилину з жалем розповідає, що 

А недавно і спортивно-масова робота в 
цеху була кращою, і культмасова. Сьо- 

| годні пропав той спортивний запал. А як 
" гримів ковальсько-пресовий раніше □ 

масштабі заводу! Тільки ж не піднімати

півто- 
їхати 

пере- 
вахти 

Великого

цю славу за рахунок робочого часу.
— Чи завжди я буваю витриманим у 

стосунках з товаришами, з начальством? 
Якби сказав «так», ніхто не повірив би 
мені, та і я не повірив Ьи собі. Такого 
не буває. Дадуть надто вже «зав'язану» 
штабу, кричу: «Навіщо вона мені? Хто з 
нею морочитиме голову?» А іншим наві
що? Отак подумаєш-подумаєш і береш 
погнутий прокат. Зрештою, не можна ж 
ставити себе в якісь особливі умови. І те 
вже добре, що адміністрація цеху не ро
бить для бригади поблажок. Не дорікне 
ніхто. Все чесно, все своїми руками.

Але трапляється й таке, коли Арте
менко почуває себе абсолютно правим. 
Абсолютно. Хоча компроміс іноді й га
рантує спокій (зовнішній, не душевний). 
Зі старого складу залишилось у бригаді 
двоє: Леонід і групкомсорг Володимир 
Головко. Віктор Вічканов, Василь Семига 
в колективі новенькі. Та ще оце недавно 
повернувся Олександр Ариксон. А Вік
тор Паращенко, Іван Волонтир, Микола 
Склифус пішли з бригади. Шкода... Бо з 
них починалась і її популярність, і її сла
ва. Працювали ті троє на кращих пресах. 
Норма виробітку у них була більша, ніж 
у Леоніда, більше можна було заробити. 
І ось Артеменко запропонував: давайте 
працювати всі за одним нарядом. Не по
годились, покинули колектив. А тепер...

— Тепер у бригади один наряд. І со
вість одна. Можна було б і розслаби
тись. Та, по-перше, як я в очі хлопцям 
дивитимусь? По-друге, чому це мені 
хтось повинен гроші заробляти? А норма 
виробітку не знизилась, от що радує.

У комсомольських організаціях не так 
уже й часто членові цехового бюро да
ють таке доручення: відповідальний за 
сектор військово-патріотичного вихо
вання. Саме цей сектор і веде Леонід 
Артеменко в ковальсько-пресовому це
ху. І поки що, як сказала секретар ком
сомольської організації Галина Кушні- 
рьова, кращої кандидатури на цей «пост» 
не треба.

— От якби я був комсоргом, Галю, то 
питав би з порушників трохи інакше... 
жорсткіше. Не прийшла людина на ком
сомольські збори, а Ті й не питають: чо
му? А справді, чому? Потім ми сидимо в 
кабінеті і мучимо себе думками: як під
вищити дисципліну?

— Але ж ти противник такої політи
ки, — сміється Галя. — Ти ж ніколи не 
кричиш на Вічканова чи Семигу.

— Слухай, ну я ж не сказав, що по
трібно обов’язково кричати. В цьому є 
щось таке... Коли кричать на нас, ми 
обурюємося в душі: як так можна? А ось 
коли самі зриваємося, не витримуємо, 
тоді ще й виправдання шукаємо: дове
ли, мовляв. У тому-то й річ, що залізом 
легше керувати, ніж людьми. На жаль, 
цінують і шанують часто більше за пер
ше. Ого-го! Та скільки ж це я прогово
рив?! — дивиться на годинник.

І підводиться, щоб іти. А в очах зане
покоєність: «Що ж я скажу хлопцям, 
майстрові?» У найдрібніших конфліктах 
не вважав би себе неправим. Ніколи не 
помилявся б в.оцінці своїх і чужих вчин
ків. Був би висококласним різальником 
металу, але не був би саме таким Арте- 
менком. Можливо, не було б ініціативи. 
Пам’ятаєте? До 60-річчя ВЛКСМ зеконо
мити 50 тонн металу.

А. РОМАНЮК, 
спецкор «Молодого комунара».

І Обговорюємо проект 
Конституції УРСР

ЩАСЛИВІ ДОЛІ
ПЕТРОВІ Васильовичу 

Видайку за сімдесят. 
Про що б не розповідав він 
своїм дітям і внукам — 
про службу в Першій кін
ній С. М. ьудьонного, 
бої з білополяками, -----
штурм Перекопу чи 
запеклі битви з німецько- 
фашистськими ордами — 
вони завжди з інтересом 
слухають його розповідь. 
І це природно, бо життя 
їх батька і діда — жива 
нраплина історії, в якій 
відбилась нелегна і водно
час щаслива доля народу.

Це Петро □ неповні сім
надцять пішов на фронти 
громадянської. Він не міг 
не піти: в сім'ї було десять 
ротів, ціну землі і шмат
кові хліба знали добре, то
му слово «революція» про
мовляли з глибоною пова
гою і нестримною радістю. 
Над Великою Висною, де 
він народився. майоріли 
червоні прапори, селяни 
слухали промови більшо
вицьких ораторів — солда
тів. Ті назали: «Земля — 
селянам, фабрики, заво
ди — робітникам — їх 
справжнім володарям!» 
Коли на молоду Радян-

про 
про 
про

сьну республіку посунули 
полчища Антанти, Петрові 
Видайку довелося служи
ти в партизанському заго
ні. Небезпечна робота 
зв’язкового, та юнак, кміт
ливий від природи, добре 
справлявся з поставлени
ми завданнями...

Те, про що розповідає 
Петро Васильович, можна 
лише о книжці прочитати 
чи побачити в кінофільмі. 
Разом з дружиною Кате
риною Іванівною, а вона 
його ровесниця, виховали 
□они четверо дітей: Леоні
да, Миколу, Анатолія, Га
лину.

Леонід — член КПРС, ін
женер одного із заводів у 
Кокчетаві, його дружина 
Тетяна — медичний пра
цівник. їхній син Валерій 
учиться на інженера.

Микола довгий час пра
цював шофером, згодом — 
інженером тракторної
бригади, нині обіймає по
саду механіна районного 
об’єднання «Сільгосптехні
ки». його дочка Людмила 
закінчила Кіровоградський 
кооперативний технікум, 
працює майстром конди
терського цеху Новомир-

городського харчокомбіна- 
ту. Вона — комсомолка, її 
чоловік Леонід теж комсо
молець, закінчив техні
кум сільськогосподарсько
го машинобудування, тру
диться в районному об’єд
нанні «Сільгосптехніка».

Доуга дочка Леоніда 
Петровича — Таня — вчи
ться в Кіровоградському 
педінституті на факультеті 
вчителів молодших нласів,

Анатолій іще в ранньо
му дитинстві мріяв про 
небо, ставши дорослим, 
оволодів льотною спра
вою, десяток літ борознив 
його над Далеким Сходом. 
Тепер — викладач Кірово
градської школи вищої 
льотної підготовки. його 
син Володимир — інже- 
нер-будівельнин, разом з 
дружиною Любов’ю пра
цює на авіазаводі. Всі —• 
члени КПРС.

Галина Петрівна закін
чила Олександрійське
культосвітнє училище. 
Член КПРС, інспектор Но- 
вомиргородсьйого район
ного відділу нультури. її 
Сергій — восьмикласник.

Різні долі дітей ветера
на праці, комуніста Петра 
Васильовича Вндайка, різ
ні долі його внуків. Та 
кожний із них знає, що ці 
долі — щасливі.

Усе це гарантує кожно
му громадянинові Консти
туція УРСР, проект якої ми 
нині обговорюємо.

В. ШУЛЬГА.
Новомпргородсь.чіиі 
район.
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укрупнену механізовану ланку, нотра об
роблятиме всі площі, зайняті кунурудзою. 
На ножному з 300 гектарів зібрати по 62 
центнери зерна — таке завдання визна
чив колектив. Крім зернової, він вирощу
ватиме й силосну нунурудзу.

У листах друзям по змаганню Валенти
на Боровик пише про плани ланки. Під 
час весняно-польових робіт підсумки 
змагання підбиватимуть щодня, техніка 
в готовності номер один, склали графіки 
для кожного посівного агрегату. Після 
посівної новоархангельці чекають одеси
тів у гості, а самі у друзів по змаган
ню — в кращій комсомольсько-молодіж
ній ланці — побувають після жнив.

Фото Ю. ДНІПРОВСЬКОГО.

З цими кунурудзоводами з Одещини 
ланкова комсомольсько-молодіжної лан
ки нолгоспу імені Леніна Новоархангель- 
ського району Валентина БОРОВИК по
знайомилась торік на республіканському 
семінарі у Дніпропетровську. Володимир 
Желєв із Савранського, Михайло Піщан- 
ський з Колимського, Дмитро Чабан з 
Татарбунарського, Федір Тельнис з Ар- 
цизького, Захар Тимошенко з Кілійсьно- 
го районів Одеської області викликали 
ланку Валентини на змагання. І нірово- 
градці, і одесити перевершили завдання 
минулого рону, а нині вирішили вийти 
на ще вищий рубіж.

Ось і летять сьогодні до Новоархан- 
гельська листи від друзів по трудовому 
суперництву. Механізатори цікавляться, 
завдяки чому Валентина рік у рік виро
щує висоні врожаї качанистої, планами 
ланки. Цього року В. Боровик очолила

КОМСОМОЛ Ил УДЛРННХ В УДОВих
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.). 

ефективне використання техніки і збільшення 
результатів роботи молодіжних колективів під 
«Я — господар будови!». Його учасники активно борю
ться за економію матеріальних цінностей, здачу об’єкпв 
з відмінною і доброю якістю, зміцнення виробничої і 
технологічної дисципліни, високу культуру побуту. 
БАМ — район комплексного промислового освоєння: 
особливу увагу учасники руху приділяють охороні при
роди.

За усталеною традицією найбільші новобудови краї
ни — Всесоюзні ударні комсомольські. Для юнаків і дів
чат це чудова можливість знайти покликання, своє місце 
в житті, утвердити себе як особистість. Тут найшвидше, 
у найкоротші строки зони освоюють нові професії, су
часну техніку і технологію, набувають навичок активної 
участі в управлінні виробництвом.

Ударне будівництво формує незвичайні характери, на
роджує цікаві біографії. Так, лауреатами премії Ленін
ського комсомолу за Л977 рік стали Микола Григорев- 
ський з Сургутського нафтового родовища, Олександр 
Чезганов — з Нижньо-Тагільського металургійного ком
бінату, Тамара Виткіна — з Польської АЕС, Володимир 
Ляшенко — з «Автомешу», Сергій Смирнов — з Усть- 
Ілімськогс ЛПК, Петро Ніколаєв — з КамАЗу, Василь 
Пундик — з Сеяно-Шушенської ГЕС та десятки інших.

ВЛКСМ у минулому році шефствувала майже над 200 
великими народногосподарськими будовами. З актив
ною участю юнаків і дівчат на них введено в дію 146 
пускових об'єктів. Пущено першу чергу Чорнобильської 
АЕС, почали працювати нові потужності на «Атоммаші», 
Чебоксарському заводі промислових тракторів. На 14 мі
сяців раніше строку відкрито робочий рух на ділянці 
БАМ — Тинда — Беркакіт. З випередженням на рік ви
ведено на проектну потужність Усть-Ілімську ГЕС,

кінцевих 
девізом

Головне завдання сьогоднішнього дня — забезпечити 
якнайшвидше введення саме тих потужностей, які допо
можуть збільшити виробництво особливо необхідної 
країни продукції. У цьому зв’язку ЦК ВЛКСМ оголосив 
у 1978 році 140 будов Всесоюзними ударними. Передба
чається направити на них більш як 100 тисяч юнаків і 
дівчат. Буде сформовано 17 Всесоюзних ударних комсо
мольських будівельних загонів Мають бути здані в екс
плуатацію великі енергетичні потужності на Курській, 
Чорнобильській, Нововоронезькій атомних електростан
ціях, Саяно-Шушенській, Нурецькій ГЕС, Рефтинській і 
Ставропольській ДРЕС. Великого значення надасться 
дальшому розвиткові паливної бази. Розширюються 
можливості Екібастузького вугільного родовища. Висо
кими темпами розвиватиметься видобування нафти й 
газу о Тюменській і Томській областях, Комі АРСР. 
Збільшаться потужності Лебединського і Північного гір
ничо-збагачувальних комбінатів, Череповецького мета
лургійного заводу. Значними темпами зростатиме про
мисловість по виробництву мінеральних добрив. І всю
ди вагомий вклад — за молодими.

Одна з ударних комсомольських будов — комплекс 
споруд для проведення Олімпійських ігор. Треба спору
дити і реконструювати понад 90 об’єктів. Центральний 
стадіон імені В. І. Леніна зможе прийняти 146 тисяч гля
дачів. Відчинить двері для 45 тисяч глядгчів найбільший 
в Європі критий стадіон. Буде споруджено плавальний 
басейн, готельний комплекс в Ізмайлово на 10 
місць, олімпійське село з сучасним спортивним 
лексом, універсальним магазином, рестораном і 
турним центром. Розширюється Останкінський ___
центр, який забезпечить передачу 20 кольорових про
грам на п ять континентів. Тисячі молодих посланців со
юзних республік успішно працюють на спорудженні ? 
реконструкції об’єктів «Олімпіади-80» у Москві і Талліні,

тисяч 
комп- 
куяь- 
теле-

Тепер, коли Ленінський комсомол іде до свого XVIII 
з’їзду, особливої актуальності набуває розвиток творчої 
ініціативи юнаків і дівчат, спрямованої на підзищення 
ефективності виробництва, і якості роботи. Тому в цент
рі уваги комітетів ВЛКСМ — поширення патріотичних 
починань. Серед них: молодих москвичів — виконати 
план трьох років п’ятирічки до першої річниці прийняття 
Конституції СРСР; комсомольсько-молодіжних колекти
вів Ленінградської області по досягненню до 60-річчя 
ВЛКСМ рівня продуктивності праці, наміченого на кі
нець року, трудівників Ростова — працювати без від
стаючих.

Слід відзначити, що за останні роки якісно новим 
змістом наповнилося шефство комсомолу над капіталь
ним будівництвом. Тепер воно здійснюється не тільки 
над окремими об'єктами, а над територіально-виробни
чими комплексами і розвитком цілих галузей.

Велике значення в спорудженні об’єктів Всесоюзних 
ударних будов має організація соціалістичного зма ан- 
ня. Боротьба за виконання завдань, за вищу продук
тивність праці, за дострокове введення в дію пускових 
об єктів• ось що характеризує роботу комітетів ком
сомолу і штабів ударних будов. Підсумки змагання під
биваються ЦК ВЛКСМ разом з міністерствами по ре
зультатах виробничої діяльності за кожне півріччя. 
Останнім часом перехідні Червоні прапори ЦК ВЛКСМ 
і міністерств, грошеві премії завоювали колективи 28 
ударних будов.

Новими трудовими подарунками готується зустріти 
молодь Всесоюзних будов XVIII з’їзд ВЛКСМ, 60-річчя 
Ленінською комсомолу. Молоді нафтовики Тюменської 
° Л^.?ТІ' напРиклад, виступили з ініціативою до відкрит
тя з їзду,добитись рекордного видобутку нзсЬти. Будів
ники західної дільниці БАМу вирішили на рік раніше на
вченого строку досягти Байкальського тунелю, а до _ 
ХРіГЯЛ,ЗАУ -ЛЇСМ ?Р°^асти 13 надпланових кіло- > 
ком ^ИС.ЯЧ1 М°ЛОДИХ будівельників, сотні

ко-молодіжних колективів країни зобов'яза
лись виконати завдання тпкп«60-річчя ВЛКСМ. Р * РОК'В П Я™Р'ЧКИ А°
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(ТАРС).
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Обласна краєзнавча екс
педиція молоді «Пошук — 
60 комсомольських літ» 
триває. На черзі третій 
етап — «Солдата Перемо
ги. Подвиг комсомольців 
Кіровоградщини в роки 
Великої Вітчизняної вій
ни». Він триватиме до 
червня.
ЗАВДАННЯ НА ТРЕ ТІЙ ЕТАП =====

У квітні—травні слід вивчити мате
ріали про участь юнаків і дівчат, вихо
ванців вашої комсомольської органі
зації, в боротьбі з німецько-фашист
ськими загарбниками — на фронтах 
Великої Вітчизняної війни, в підпіллі, 
в партизанських загонах.

Зібрати спогади комсомольців — 
учасників війни, які живуть у вашому 

місті чи селі, районі, зав’язати листу
вання з тими земляками, які виїхали 
за межі нашого краю, організувати 
екскурсії в обласний краєзнавчий му
зей, а також у музеї, відкриті у ва
шому селі, місті, районі. Про всі зна
хідки в ході експедиції повідомити 
редакцію обласної газети «Молодий 
комунар».

По закінченні пошуку на третьому 
етапі кожному краєзнавчому експе
диційному загонові:

— написати історію досліджуваної 
комсомольської організації, ознайо
мити з нею всіх членів своєї первин
ної організації, жителів міста чи села, 

влаштувати вечори бойової слави, 
уроки мужності, зустрічі з воїнами- 
ветеранами;

— написати рапорт у двох примір
никах про результати роботи, перший 
примірник надіслати в районний штаб 
«Пошук — 60 комсомольських літ», 
другий — до редакції газети «Моло
дий комунар».

У рапорті повинні бути: повна 
назва експедиційного загону, число 

його членів, адреса штабу, прізвище 
керівника, звіт про виконану органі
заційну роботу, історичний нарис про 
комсомольську організацію років 
війни.

Рапорт надіслати не пізніше 15 черв
ня 1978 року.

ОБЛАСНИЙ ШТАБ ЕКСПЕДИЦІЇ 
ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ВСІХ ЕКСПЕ
ДИЦІЙНИХ ЗАГОНІВ, ЧЕРВОНИХ 
СЛІДОПИТІВ, КРАЄЗНАВЦІВ ІЗ 
ЗАКЛИКОМ ПРОДОВЖИТИ ПО
ШУК МАТЕРІАЛІВ ПРО ДІЯЛЬ
НІСТЬ ПІДПІЛЬНОЇ КОМСО
МОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СПАР
ТАК», ЩО ДІЯЛА В РОКИ ВІЙНИ 
В СЕЛІ КРАСНОГІРЦІ ГОЛОВА- 
НІВСЬКОГО РАЙОНУ.

Напишіть нам, друзі,^про своїх зем
ляків, які здійснили подвиг у боях з 
ворогом, напишіть нам про людину, 
яка живе на вашій вулиці, у вашому 
будинку. Може, у когось із них і не
має високої нагороди, хай він не по
вторював подвигу Олександра Мат
росова, але цей молодий солдат чес
но виконав свій обов'язок перед 
Бс-тькіещиною. Напишіть про нього.

Пошук тривав понад десять літ. 
Учителька Кам'лнокриничанської се
редньої школи Ульяновського райо
ну Г. І. Сусло разом з червоними слі
допитами писала листи в Одесу і 
Ровно, зустрічалася з рідними колиш
ньої випускниці школи Лідії Свино- 
пар, з її однокласниками. Невдовзі 
юні краєзнавці отримали записи 
спогадів людей, які знали відважну 
комсомолку. Нарешті Галина Іванівна 
могла сказати своїм вихованцям на 
уроці мужності:

— Лідія Свинопар працювала ра
зом з підпільниками, котрі підтриму
вали зв'язок з легендарним радян
ським розвідником Миколою Кузне- 
цобим. Там, на Ровенщині, ходять 
легенди про мужніх патріотів, що 
мстили ворогові. Оживають легенди і 
про неї, нашу Ліду Свинопар. Її теж 
не забули. Там, де над її могилою 
височить обеліск, піонери і комсо
мольці дають клятву на вірність Бать
ківщині.

Прийшли до школи її племінниці 
Таня і Надя Яворські, що тепер на
вчаються в Кіровограді в коопера
тивному технікумі і педінституті. Дів
чата теж розповіли багато цікавого 
про людину, з якої вони хочуть бра
ти приклад.

Написала до школи листа й сестра 
мужньої патріотки — Т. О. Свинопар, 
яка нині працює в Умані. Передала 
школярам альбом. Тут портрет під
пільниці, фото пам’ятника М. І. Куз
нецову в Ровно, спогади бойових 
друзів Ліди, а наприкінці — її осо
биста розповідь про сестру.

«1938 рону Ліда вступила в ряди 
Ленінського комсомолу, із гордістю 
носила комсомольський значок.

Любила лісні про комсомольців: 
«Раз темної ночі, де сосни шуміли», 
«Шагай вперед, комсомольское пле
мя» та інші.

Не розлучалася з книгами: «Кров 
їх не пролита даремно», «Як гартува
лася сталь», «Народжені бурею».

Перед вікнами нашої хати Ліда ви
рощувала квіти, які так любила: тро
янди, червоні маки, гвоздики...»

(З листа Тамари Свинопар, 
сестри Ліди, з м. Умані Чер
каської області).

«Ми разом з нею після закінчення 
вчительських курсів в Одесі приїха
ли на Ровенщину. Якраз тоді возз’єд
налися західноукраїнські землі з Ра
дянською Україною.

— Тільки туди їдемо, — гаряче до
водила Ліда. — Там же людей скільки 
неписьменних!

П'ятеро нас було: Ліда, я, Ганна і 
Софія Дмитруки, Олександра Івах- 
ннж. Усі — комсомолки. Ліда потра
пила в село Ступне, що в Здолбунін- 
ському районі».

(Зі спогадів А. С. Вербиць- 
КОІ З м. Дубно).

«Ліду а селі обрали секретарем 
комсомольської організації. На пер
ших зборах Ліда закликала комсо
мольців учитись і вчити інших:

— Завдання наше визначено чітко: 
навчити старих і малих читати й пи
сати.

Село Ступне поділили на дільниці. 
Мені з Лідою припала найдальша, на 
хуторі. Ми запрошували дідів, бабусь, 
літніх людей у більш-менш простору 
хату, вручали кожному олівець, зо
шит і приступали до навчання. Азбу
ку тлумачили.

(Зі спогадів учительки Ступ- 
нснської середньої школи Л. О. 
Ходзіцької).

«їх арештували вранці. Приїхали □ 
Ступне жандарми. Взяли нашу вчи
тельку Ліду, комсомольців Кислажчз, 
Вітрука... спочатку їх повели в сіль
ську управу. Коли Ліду виводили, во
на сказала: «Як мало зроблено...» Пе
ред тим хтось у селі попсував теле
фонні дроти».

(З розповіді жительки с. Ступ- 
ного Уляни Бобрик, у якої жила 
Ліда).
«Комсомольці порізали, як тверди

ли німці, телефонні дроти, листівки в 
селі появилися. Олівцем писані. В них 
був клич не коритися фашистам. Про 
Перемогу Радянської Армії там не бу
ло... Вони, особливо Свинопар і Ход- 
зщьна, збирали в селі хліб, медина- 
м^нти і возили в концентраційні та
бори в Ровно і Здолбунів для полоне- 
них- Арештували німці асіх комсо-

шш
мольців села. Це було 1942 рону. До
питували».

(Зі спогадів жителів села Ступ- 
ного). "
«Зупинись, людино! Поклонися зем

лі, политій кров'ю батьків наших. 
82 тисячі радянських людей замучено 
на цьому місці кривавими фашист
ськими катами. Посивіли від скорбо
ти матері загиблих, оплакали їх рід
ні та близькі, не знаючи навіть, у 
якій землі вони заснули. Та загиблі 
не пропали безвісти, роки не стерли 
пам'яті про них, не стали могили їхні 
безіменними. їм, які не скорилися во
рогові, їм, які полягли на тернистому 
шляху до перемоги, спорудили цей 
монумент живі на знак вічної своєї 
вдячності».

(З напису на пам’ятнику 
жертвам фашизму в Ровно па 
вул. Білій).

«...Після закінчення 10-го класу Лі- 
дч зі своїми подругами Антоніною 
оербицьною, Олександрою Івахнюк, 
Анною Дмитрук і Софією Дмитрук 
добровільно поїхали на вчительські 
курси в м. Одесу. Курси готували вчи
телів, яких потім направляли вчите
лювати в Західну Україну, зокрема в 
Ровенсьну область.

Ліда з Антоніною Вербицькою по
їхала в Мізочський район, у село 
Ступне. Тут її обрали секретарем 
комсомольської організації. Всі дору
чення вона виконувала чесно й доб
росовісно. Любила дітей і свою робо
ту. Дівчата жили на квартирі в Арте
ма ьобрика.

Жителі села шкодили ворогам — рі
зали телефонні дроти, розповсюджу
вали листівки...

У нвітні 1942 року були арештова
ні голова виконкому сільради т. Зене- 
дик, комсомольці Вітрук, К. Гонча
рук, В. Кислажко. їх допитували. 
Комсомолець К. Гончарук не витри
мав тортур і видав тих, хто керував 
комсомольською організацією в 
с. Ступному. його випустили, а Ліду 
було наказано доставити в коменда
туру. Всю ніч у кімнаті, де жила Лі
да з Тонею, сидів поліцай. Почало сві
тати. Поліцай звелів Ліді збиратися і 
йти в комендатуру селища Мізоча. 
Коли вийшли на гору Соковицю, зі
йшло сонце. В житті Ліди настала 
темна, тривожна ніч. Відчувала, що з 
село більше не повернеться.

У Мізочі Ліда була під арештом 
4 дні, потім її перевезли в Здолбунів, 
де вона була один тиждень. Під на
глядом поліції її та інших комсомоль
ців перевезли в м. Ровно. В Ровен- 
ській тюрмі під наглядом німецької 
жандармерії вони просиділи до верес
ня 1942 року. У вересні німецьне 
командування видало наказ усіх полі
тично ув’язнених розстріляти».

(З листа Т. О. Кільчевської- 
Свинопар).

Вона разом з іншими випускниця
ми Кам’яної Криниці їхала туди, де 
була суцільна неписьменність. Вона 
їхала туди, де бандерівці погрожу
вали розправою кожному комсо
мольцеві. Вона була ватажком сіль
ської молоді, яка не корилася фа
шистам. Вона кликала до помсти... Чи 
багато це для однієї людини? Май
бутній педагог Таня Яворська переко
нана: «Це немало! Ось тільки чи знав 
про це Кузнецов?..»

І знову пошук. Ідуть листи з го- 
еенщини. . ,

Ця розповідь про жінок у 
солдатських пілотках, ця 
розповідь про героїзм і від
вагу вісімнадцятирічних дів
чат, вихованих Ленінським 
комсомолом у дусі беззавіт- 
ної відданості нашій соціа
лістичній Вітчизні.

1.
Війна застала Віру Кут- 

ровську в Кіровограді. Пра
цювала вона тут медичною 
сестрою. Пам’ятає: виклика
ли її до військкомату, звід
ти вона разом з групою ме
дичних працівників поїхала 
в діючу армію. Воювала в 
114-му окремому санітарно
му батальйоні першого Ук
раїнського фронту.

1943 рік. Форсування 
Дніпра. Для виявлення воро
жих укріплень на правому 
березі ріки командир по
слав у розвідку сім чоловік. 
Разом з ними пішла й сан
інструктор Віра Кутровська. 
її не пускали, та вона хотіла 
бути там, де вирішувалась 
доля всього батальйону.

Оскільки це було вдень, 
групу розвідників ПОМІТИЛИ 
фашисти і відкрили по ній 
кулеметний та мінометний 
вогонь. Поруч командира 
взводу розірвалась міна. Гіо- 
пласгунському підповзла до 
нього дівчина із санітарною 
сумкою. Подала першу до
помогу, поклала пораненого 
на плащ-палаїку і поповзла 
до річки, за кілька годин 
доставила його в підрозділ. 
Того дня вона під вогнем 
противника винесла з поля 
бою ще кількох бійців. Від
важну медсестру відзначили 
першою бойовою нагоро
дою — орденом Червоної 
Зірки.

Після визволення Києва 
фронтові дороги привели 
старшого санінструктора у 
Прибалтику. Брала участь у 
десятках запеклих боїв, ви
несла з поля бою не одно
го тяжкопораненого солда
та. Командир вручив стар
шому сержантові Кутров- 
ськіи орден Вітчизняної вій
ни другого ступеня. Під Бер
ліном її поранило. День Пе
ремоги зустріла о госпіталі 
в Орші. 20 травня 1945 року 
Віру привезли до Кіровогра
да. Тут знайшла її третя ви
сока нагорода — орден Віт
чизняної війни першого 
ступеня. Нині Віра Романів
на Кутровська на заслуже
ному відпочинку.

2.
Вміння і майстерність у 

боях за визволення обласно
го центру показали воїни 
297-і стрілецької дивізії. Хо
робро билися із запеклим 
ворогом комсомолки Шура 
Платонова і Зоя Чорнобиль
ська. Сімнадцятирічні дівча-

ДІВЧАТА В
та добровільно пішли на 
фронт, щоб помститися за 
чи-звірячому закатованих 
батьків.

В одному з боїв під Перво- 
званівкою, коли ворог ни
щівним вогнем примусив на
ші передові частини заляг
ти, Шура підвелася на пов
ний зріст:

— За Батьківщину!
Повела бійців на штурм 

укріплень. Бійці зруйнували 
дротяні загородження. Ком
сомолка першою ввірвалась 
у ворожі траншеї, на ходу 
стріляючи з автомата. Зни
щила до двох десятків гітле
рівців. За цей подвиг Шуру 
Платонову було нагородже
но орденом Червоного пра
пора.

Коли Зоя Чорнобрильська 
прийшла в полк, вона ска
зала твердо: «Хочу стати ку
леметницею». Дівчина швид- 
но вивчила зброю і була в 
числі перших. На одній з 
ділянок фронту підступи до 
Кіровограда ворог сильно 
укріпив. Комсомолка Зоя 
Чорнобильська замаскувала
ся .з кулеметом. Ішов колю
чий січневий дощ, було хо
лодно. П’ять атак ворога 
відбив тоді полк, у якому 
служила кулеметниця. Вона 
показала винятковий геро
їзм. Під Завадівкою дівчина 
загинула смертю хоробрих.

3.
Понад 25 років працює 

Людмила Семенізна Усачова 
медичною сестрою першої 
міської лікарні Кіровограда. 
А в роки Великої Вітчизня
ної війни вона мужньо захи
щала рідну землю від фа
шистів. На сьомий день вій
ни — вже в складі санітар
ного батальйону. 1943 року 
стала комуністкою. Під Яс
сами дістала тяжке пора
нення.

Коли підлікувалася, знову 
повернулася у свій баталь
йон. На рахунку молодої ко
муністки сотні врятованих 
воїнів. Уряд високо оцінив її 
внесок у перемогу Г нагоро
див орденом Червоної Зірки, 
медалями «За відвагу», «За 
бойові заслуги».

У мирні дні почесну пра
цю медичної сестри відзна
чили орденом «Знак По
шани».

4.
1941 року Ніні Вишнев- 

сьній було лише 16 років. 
Як почалася війна, Ніна по
бігла до військкомату. На 
фронт якраз відправляли 
групу дівчат-медсестер.

МОТШ
— Малоліток не беремо,— 

сказав військовий.
— Я хочу їхати, я медич

на сестра, вмію стріляти з 
гвинтівки...

‘Та її не слухали. Ніна все 
ж залізла в кузоз автомобі
ля. Дівчата схозали її під 
брезент і всі разом поїхали 
на передній край фронту. 
Потрапила до танкової час
тини. Санінструктора Виш- 
невську обрали комсоргом.

В одному з боїв згоріли в 
танку подруги Шура Кисе- 
льова і Зіна Латинь, а коли 
загинув заряджаючий, вона 
взяла в руки важкі снаряди. 
Сил немає, а командир кри
чить: «Заряджай!» 1 коли її 
підмінили, вона сіежила за 
боем комсомольців, заноси
ла імена загиблих до так 
званої «нашої книги». В неї 
вклеїла 17 квитків членів 
ВЛКСМ, що загинули. Пе
ред боєм танкісти-комсо- 
мольці залишали свої підпи
си в цій книзі.

Командир танкової брига
ди, оформляючи характе
ристику на Ніну Вишнев- 
ську, писав: «Вона — кра
щий комсорг з’єднання, на 
досвіді її роботи вчаться но
ві, численні кадри комсо
мольських працівників. У 
боях за визволення Знам’ян
ки, Кіровограда т. Вишнев- 
ська особистим прикладом 
відваги і мужності захоплю
вала комсомольців і молодь 
на бойові подвиги».

У вісімнадцять років ка
валера орденів Червоної 
Зірки і Вітчизняної війни 
II ступеня Ніну Вишневську 
прийняли до лав ленінської 
партії. Коли закінчилась вій
на, дівчині виповнилося 
двадцять років. Будувала в 
Москві ТЕЦ, її обрали ком
соргом будови, а згодом Ки
ївський райком партії Моск
ви направив дівчину на на
вчання до Московської ви
щої школи профспілкового 
руху.

Після закінчення вузу де
сять років працювала в ЦК 
профспілки робітників елек
тростанцій та електропро
мисловості. Не було енерге
тичної будови, на якій би не 
побувала невисока на зріст 
голубоона жінка. Тривалий 
час Ніна Яківна Вишневська 
очолювала партійну органі
зацію міністерства.

У 60-х ронах приїздила 
вона на будівництво Кремен
чуцької ГЄС, відвідала Кіро
воград, Знам’янку, Олек
сандрію, ті місця, які дове
лося визволяти від фашистів 
у 1943 — 1944 роках.

В. САНДУЛ, 
краєзнавець.

СПАСИБІ ВАМ,
ЧЕРВОНІ 
СЛІДОПИТИ!

Олександрія славна своїми революційни
ми, бойовими і трудовими традиціями. Ба
гато яскравих літописних сторінок цього 
краю відтворено в комсомольській кімнаті* 
музеї Палацу піонерів, що недавно відкри
лася.

Два роки загін червоних слідопитів разом 
з педагогс.м-історнком Піною Антонівною 
Шульгою наполегливо збирав документаль
ні фотознімки, листівки, трофейні та осо
бисті речі, матеріали учасників боротьби за 
встановлення, утвердження і зміцнення Ра
дянської влади в самій Олександрії і повіті.

В експозиційних розділах кімнатп-музею 
промовисто відображено імена і діла тих, 
хто боровся за перемогу Великого Жовтня, 
громив інтервентів і білогвардійців, знищу
вав рештки різних банд, відстоював свобо
ду. і незалежність Батьківщини у грізних 
битвах із фашизмом, хто в ііаш час вершить 
славні трудові подвиги.

Щодня в Палаці піонерів гостинно відчи
нені двері кімнати-музею. Відвідувачів особ
ливо захоплюють тематичні стенди «Слава 
героям Жовтня!»; «Йде війна народна», «Кі- 
ровогртдщииа в роки Великої Вітчизняної 
війни», «Битва за Дніпро», «Слава героям- 
партизанам!», «Перемога радянського наро
ду над фашизмом». У музеї біля головного 
стенда горить Вічний вогонь стави.

Стенд «Слава героям партизанам!» розпо
відає про те, що зробили месники в роки 
Великої Вітчизняної війни в тилу ворога, 
про партизанських командирів М. М. Скир
ду га І. Д. Діброву, багатьох бійців. Тут 
і листівки, що друкувалися в партизанських 
загонах.

Лін бачили в музеї червоні мішечки, на
повнені землею міст-героїв Бреста, Сгаліп- 
града, Керчі і Новоросійська. Ця земля, до
ставлена червоними слідопитами, є святинею 
для тих, хто створив музей, і для тих, хто 

' відвідує його. Біля цієї землі дають клятву 
на вірність Батьківщині ті, хто вступає до 
лав комсомолу, хто стає піонером, поповнює 
лави Радянської Армії.

О. БУР’ЯНСЬКИЙ, 
член обласної ради ветеранів 
комсомолу.

м. Олександрія.
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НА «МАЛОМУ СТАДІОНІ»

З ІМЕНЕМ 
„СПАРТАКА"

Тільки останній тур відкритої першості з міні-фут
болу, що проводиться обкомом комсомолу та управ
лінням — житлово-комунального господарства 
пам’яті героїв-підпільників с. Красногіркл, вніс 
ясність у становище команд юних футболістів, ство^ 
ренпх за місцем проживання. У першій підгрупі най
вищу сходинку турнірної таблиці зайняла кіровоград
ська «Чайка» (житлово-експлуатаційна контора №5). 
Вихованці інструктора по спортивно масовій роботі 
Вячеслава Чсрняховськсго зуміли подолати опір сво
їх ровесників із Світловодська, Олександрії га кіро
воградської «Зірочки».

У фінальному матчі, Що відбувся в останній день 
відкритої першості, суперником «Чайки» були іоні 
футболісти «Супутника» з міста Марганця Дніпро
петровської області, які зуміли виграти зустрічі у 
спартаківців Черкас і Умані, кіровоградської «Юнос
ті» (жек № 3) і дніпропетровського «Олімпійця».

Гострий поєдинок, що вирішував, кому дістанеться 
встановлений обласним комітетом комсомолу пере
хідний почесний приз, проходив у шквальних атаках. 
Сильнішими виявились юні футболісти м. Марганця. 
Вони провели у ворота суперників три м’ячі, пропус
тившії у свеї лише одни. Капітанові «Супутника» уч
неві 4-го класу Марганецької десятирічки № 2 Леоні
ду Сухову під час урочистого закриття тмрніру пере
хідний приз обкому комсомолу, диплом І ступеня і 
цінний подарунок вручив перший секретар Світловод- 
ського міськкому ЛКСМУ Анатолій Д;бпова.

Друге місце посіли юні футболісти кіровоградської 
«Чайки». їх нагородили вимпелом обласного управ
ління житлово-експлуатаційного -господарства. Па 
третьому — команда «Стріла» з житлово-комуналь
ного відділу лівобережного мікрорайону Власівкн 
міста Світловодська. їм вручили вимпел обласного 
спорткомитету.

Всіх учасників турніру відзначили пам’ятними су
венірами, подарунками і кубками, їх вручили юним 
шефи-комсомольці — контролер відділу технічного 
контролю заводу твердих сплавів Людмила Крутько, 
секретар комітету комсомолу виробничого об’єднан
ня «Дніпроелергобудіндустрія» Федір Крипіан, апа
ратниця заводу чистих металів Людмила Пояснська 
та інші.

Спеціальними призами нагородили кращих гравцір 
турніру Сашка Гршцова з Марганця, кіровоградців 

І Володю Грека (жек № 3) і Костика Мельникова 
і («Чайка», жек № 5). Володимира Руденка (олександ

рійський «Факел»), Вадима Каїроаа з дніпропстроп- 
I ськиго «Олімпійця» і Юрка ГІплявцева із Світло

водська.
, Відкрита першість була школою фізичного гарту, 

вдосконалення майстерності юних, важливим етапом 
у військово-патріотичному вихованні, школою муж
ності і стійкості.

І. КАРАНТ, 
громадський кореспондент «Молодого комунара».

Щороку в бефеші 
управління проф- 
тсхосвіти разом з 
Будинком культу
ри проводить об
ласний огляд-кон- 
курс художньої 
самодіяльності про
фесійно - технічних 
училищ. Цього ро
ку він був присвя
чений 60-річчю Ле
нінського КС-МСО-

ПОКЛИКАЛА
ПІСНЯ
> НА СЦЕНІ — САМОДІЯЛЬНІ

МИТЦІ ПРОФТЕХУЧИЛИЩ.
молу.

На огляді було пред
ставлено 23 хорових і.26 
танцювальних колективів, 
22 художні агітбригади, 
26 вокально-інструмен
тальних ансамблів, 10 ду
хових оркестрів, 4 оркест
ри народних інструментів, 
60 читців. Усього в огляді 
взяло участь понад п’ять 
тисяч учнів га працівників 
системи профгсхосвітп.

Змістовність репертуару, 
високу майстерність вико
нання, масовість показали 
колективи художньої са
модіяльності міського се
реднього профтехучилища 
№ 7 м. Олександрії, Кіро
воградського середнього 
міського профтехучилища 
№ 2 імені Героя Радян
ського Союзу О. С. Єгоро- 
ва. Ульяновського МИТУ 
№ 11. технічного училища 
№ 4, Кіровоградського 
технічного училища № 1, 
СГП'У № 1 м. Олександрії, 
Голова пінського СПТУ 
№ 8. Дуже тепло присутні 
в залі зустріли виступи ду

хових оркестрів Гайвороп- 
ського сільського проф
техучилища № 5 та Улья
новського міського серед
нього профтехучилища 
№ 11.

Майже в кожному про
фесійно-технічному учи
лищі працює художня агіт
бригада. Слід відзначити 
хороші сценарії і високу 
майстерність виконання 
агітбригад Олександрій
ського МИТУ № 7. Кірово
градського МИТУ № 8, 
ЗнамМінського ТУ № 2 та 
інших.

15 квітня в Кіровограді 
відбудеться заключний 
концерт, у якому візьмуть 
участь колективи худож
ньої самодіяльності про
фесійно-технічних училищ 
області, що дістали найви
щі оцінки жюрі на облас
ному огляді-конкурсі.

Н. БРОЯКОВСЬКА, 
художній керівник Бу
динку культури облас
ного управління проф- 

техосвіти.

ВЕСНЯНІ ТУРБОТИ.
Фото М. ПАТОКІНА.

м. Світловодськ.

юні футболісти «Чайки» — доугі при 
зсри турніру; внизу — момент <'ри.
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СЛУХАЙ, а очі твої блищать, не
мов у пропасниці... Дружина 

покинула і цидулки прощальної не 
залишила? Не ріж себе без ножа— 
таке лише в кіно показують. А у ме
не, друже, справа ще скрутніша. До 
речі, де ти живеш? А-а, на вулиці 
Волкова, дев’ятий поверх... То ми 
майже сусіди, адже я на вулиці 
Яновського, на п’ятому... Різниця 
лише в поверхах, кажеш? Не поми
лися в оцінці. Бо у нас крани водо
провідні здебільшого висвистують 
щось натхненне, а прямої функції 
своєї не виконують. Більше того, 
газова колонка невдовзі теж стане 
частиною інтер’єра моєї квартири, 
бо якщо і є вода, то тиск у системі 
малий, тож запалити колонку — го
ді й думати, хіба що багаття під 
стояком розкладай...

До речі, що це ти спохмурнів? 
Згадав про своє повернення додо
му, у свою квартиру? Зручна? Ще б 
пак! І у нас не холодно, і телевізор 
«Електрон» кольоровий... Та тільки 
часу немає дивитися передачі, бо 
іноді буває змилостивляться над то
бою постачальники води і поженуть 
її в атмосферному вимірі так, що 
не встигаєш ємкості наповнювати. 
Коли воду подають? Та ось як урве
ться терпець жителям нашого 
кооперативного, то дзвонять тоді 
аж до самого Орлозича, Юхима 
Мойсейовича, який началььико/и уп
равління водоканалізацп працює і 
до якого не додзвонишся ні вдень, 
ні ввечері...

Незабаром вода в крані починає 
булькати і пирхати, а потім і сама 
появляється «золотою ниткою». Ще 
раз крутиш- дисковий номер — і 
ежє :<а півгодини можна набрати у 
відро рідненької, холодненької та 
давно очікуваної. А настане вечір— 
вода знову зникає, наче корова 
язиком злизала...

А нема води — іржавіють труби.
І потім тече «чай»...

Ось так ми й живемо, а ти ще пи
таєш, чи бачив я стикування косміч
них кораблів... Та того дня, коли я 
водиці набирав, столиця всім тру
дящим уже «добраніч» сказала.

Неймовірно? А ти приходь до 
мене (адресу сам знаєш: вул. Янов- 
ського, 157-а) скупатися. Телефон 
поруч ванної прилаштуй, щоб тур
буватися про гарячу воду.

Лист у номер

А БЕЗ
ДІАЛОГ ІЗ ДАВНІМ ЗНАЙОМИМ 
І ЧОЛОБИТНА НАЧАЛЬНИКОВІ 
ВИРОБНИЧОГО УПРАВЛІННЯ 
ВОДОПРОВІДНО- 
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 
ГОСПОДАРСТВА

Скажу відверто: інколи працівни
ки управління водопровідно-каналі
заційного господарства й самі не 
зь.сють причин відсутності води в 
будинку, а нестачу її мотивують 
тим, що начебто поверхи перші за
пасаються нею (певно, хтось лука
вий продзвонює повсякденно жиль
цям, попереджаючи, що слона при
везуть купати — вода потрібна).

І Наша адреса і телефони
316050. ГСП Кіровоград 50, аул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.
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Намиленим з ванної теж незручно 
виходити, це тобі не в міському па
сажирському транспорті їхати в го
дини пік...
— Кажеш, що з вулиці Волкова отак 

щодня на роботу добираєшся і 
зеик до комунальних незоучностей? 
А знаєш, наші мешканці — члени 
кооперативу «Медик-2» — теж по
чали звикати до того, що проблеми, 
постачання в їхні квартири води 
так і не буде розв’язано ні най
ближчим часом, ні пізніше. Розмов
ляли з головою кооперативу Л. В. 
Кудревичем, так Леонід Васильович 
знизав плечима і відрізав словами, 
як сокирою, мовляв, вам треба —• 
гамі й дзвоніть, а мене не обтя
жуйте подібними нагадуваннями та
проханнями.

П’ятий рік мешканці пишуть скар
ги до різних інстанцій. І якби все це 
«листування» та пройшло паперови
ми трубами, то розірвало б їх від 
тиску й ваги.

Тим часом мешканці нашого бу
динку білизну відносять у пральню, 
купатися ходять до міської лазні, а 
спрагу вгамовують заздалегідь куп
леною мінеральною та солодкою 
водою...

Щоправда, в серпні 1975 року ми 
одержали з управління відповідь на 
скаргу. Нас повідомляли, що в ра
йоні вул. Яновського «завершую
ться роботи по кільцюванню насос
ної станції III підйому мікрорайону 
«Черемушки» з водоводом Дніп
ро — Кіровоград». Прочитали ми 
цю відповідь, пересипану незрозу
мілими термінами, — повірили й 
заспокоїлись Виходить, переду 
часно...

А. САРЖЕВСЬКИЙ.
м. Кіровоград.

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.

Професійне, учіглнще текстильної промисловості Полтавської
. бавовнопрядильної фабрики імені 50-річчя Великого Жовтня4^

ПРИЙМАЄ УЧНІВ НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

До закладу приймають дівчат віком 15—19 років 
з освітою за 3—10 класів.
• Училище готує кваліфікованих прядильниць, пря- 
дильниць-крутильниць, рівяичниць, мотальниць, 31ІІ- 
мачок.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоград. 
Газета печатается 

па украинском языке.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

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

Зам. № 147, Індекс 61197.

Паралельно учні здобувають середню освіту і мо
жуть надалі вступити до вечірнього мсхаїїо-техполо- 
гічного технікуму при фабриці.

Строк навчання — від 12 до 24 місяців.
Приймання до закладу проводиться протягом року, 

без вступних екзаменів.
Початок занять — у міру комплектування груп.
Вступник-.] подають свідоцтво про освіту, свідоцтво 

про народження або паспорт з випискою (для іного
родніх). довідку з місця проживання. 6 фотокарток 
розміром 2X4 см. медичну довідку (форма № 286), 
характеристику зі школи чи останнього місця роботи.

Учнів забезпечують гуртожитком, вони одержують 
стппеидпо. а через 7—8 місяців їх переводять на від* 
рядну систему оплати праці, і вони одержують за 
вироблену продукцію від 45 до 120 карбованців на 
місяць.

Адреса училища: 314019, м. Полтава, вул. маршала 
Бірюзова, 26/1. Телефон 1-95-5*29.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.
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