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ЧЕРЕЗ РОКИ 
ЗВИТЯГ 

(29 жовтня—День народження комсомолу),

Комсомольський характер, комсомольська тради- 
ція, комсомольське слово....Це не абстрактні поняття. 
Це священні слова. Як священна пам’ять ветеранів 
про свою буремну юність, як священні реліквії — 
комсомольські квитки, що їх вони бережуть, квитки, 
які вони пронесли через роки праці, боїв і перемог.

Нашому комсомолові — 61. 1 кожен рік — як епо
ха, незабутня сторінка біографії тих, хто захищав за
воювання революції у вогні громадянської війни, 
ставив країну на рейки індустріалізації, піднімав село 
на колективну працю, захищав Батьківщину з роки 
Великої Вітчизняної, освоював цілину і будував 
КамАЗ... Це — і сторінка комсомольської біографії 
нашого сучасника, хто сьогодні прокладає БАМ і тру
диться в Нечорнозем’ї...

Через роки боротьби і ззитяг пронесла юність краї
ни свою комсомольську традицію — спочатку дума
ти про Батьківщину, а потім про себе. З покоління в 
покоління, як наказ, як заповіт, передавалась вона. 
Вона освітлює всі звершення комсомольців 70-х.

Живе ця прекрасна традиція в ділах і помислах 
членів комсомольсько-молодіжної бригади плавиль
ників Світловодського заводу чистих металів, яку 
очолює лауреат премії Ленінського комсомолу Ми
кола Петров. Тверде слово у молодих жниварів 
Ульяновського району, які з складних погодних умо
вах нинішнього року зуміли виростити і зібрати висо
кий урожай. Знає ціну своєму слову депутат Верхов
ної Ради СРСР, доярка колгоспу імені Шевченка 
Голованівського району Любов Лівітчук. Річне зобо
в’язання вона виконала до Дня Конституції СРСР.

Комсомол трудиться в цехах і на колгоспних ланах, 
на фермах і риштованнях будов, за шкільними парта
ми і в інститутських лабораторіях. Комсомол учиться, 
працює не тільки з ім’я завтрашнього дня, не тільки 
на благо прийдешніх поколінь. Комсомольські здо
бутки — і в ім’я пам’яті наших попередників... Ми 
пам’ятаємо, якою ціною завойовано наше щастя, на
ше право утверджувати себе в стрімких буднях сьо
годення. Ніколи не померкнуть у пам’яті народній 
безсмертні подвиги захисників Бреста і Москви, 
подвиги членів підпільних комсомольських організа
цій «Молода гвардія» і «Спартак». Можна назвати 
безліч прикладів, коли комсомольці 70-х зараховують 
до схладу своїх колективів героїв Великої Вітчизня
ної війни і виконують за них виробничі норми. Це 
найкращий пам'ятник тим хто ціною власного життя 
врят’/Еаз сьогоднішній день.

Комсомол — творець майбутнього. Нині всі помис
ли юнаків і дівчат — про те, щоб успішно завершити 
десяту п’ятирічку, зробити вагомий внесок у копилку 
народного достатку. Шириться соціалістичне змаган
ня молоді під девізом «Завдання п’ятирічки — до 
110-ї річниці з дня народження В. І. Леніна!». Трудо
вою звитягою позначений кожен день ударної вахти, 
присвяченої 62-й річниці Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції.

А сьогодні тисячі робітників, колгоспників, служ
бовців, школярів і студентів Кіровоградщини вихо
дять на свій комсомольський суботник, щоб продов
жити ще одну прекрасну традицію, започатковану 
шість десятиліть тому. Зобов'язання, взяті на цей 
день, будуть виконані! Таке комсомольське слово. 
Тверде слово. Випробуване, вивірене не раз. Слово- 
гарантія, слово-закон. Надійне, як комсомольська 
традиція, що прапором пройшла через рохи.
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З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, КОМСОМОЛЕ!
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ЗБОРИ ПАРТІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОГО активу області
Учора з Кіровограді відбулися збори партійно-гос

подарського актизу області.
З допозіддю «Про завдання партійних, радянських 

і господарських органів області по виконанню поста
нови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР по дальшому 
удосконаленню господарського механізму та відпо
відної постанови пленуму ЦК Компартії України» 
виступив на зборах голова виконавчого комітету об
ласної Ради народних депутатів Д. П. Максименко.

В обговоренні доповіді взяли участь: перший сек
ретар Знам’янського міськкому партії В. А. Ізлєв, ге
неральний директор виробничого об'єднання «Дні- 

проенергобудіндустрія» (м. Світловодськ) І. Е. Ма
рон, перший секретар Ленінського райкому партії 
м. Кіровограда С. С. Ліновиченко, перший секретар 
Новоукраінського райкому партії В. Я. Круценко, на
чальник комбінату «Кіровогоадважбуд» Г. В. Троцен
ко та інші.

На зборах виступив перший секретар обкому пар
тії М. М. Кобильчак.

У роботі зборів взяв участь інспектор ЦК Компар
тії України О. А. Ружицький.

Збори ухвалили відповідну постанову.
(Звіт про збори буде опубліковано).

I ВИБОРИ В-ЗВІТИ

Перший секре
тар Олександ

рійського рай
кому комсомо
лу Микола Шои- 
даненко — член 
бюро обкому 
комсомолу, член 
райкому партії- 
Зін нагородже
ний медаллю 
«За трудову 
Доблесть» і зна
ком ЦК ВЛКСМ 
»Трудова доб
лесть».

Про один зви 
чайний трудо
вий будень Ми
коли Швиданен- 
Кіз — наша роз
повідь.
(Див. 3-ю стор.).
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Нині в комсомольських організаціях області трива
ють звітно-виборні збори. На них юнаки і дівчата ра
портують про свої трудові досягнення, на них на
роджуються нові цінні ініціативи, спрямовані на ще 
'' їй внесок комсомольців у боротьбу трудящих 
Кіровоградщини за успішне виконання завдань деся- 

’’ тої п’ятирічки.

ЗБОРИ ВИРІШИЛИ...

більший 
Кіропогр

О А ЗВІТНО-ВИБОРНИХ ки діаграмних паперів 
і зборах комсомольці ностайно підтримали

Олександрійської фабри- ціатизу комсомольсько-мо-

од- 
ІНІ-

лодіжного колективу імені 
60-річчя ЛКСМУ цеху дру
ку діаграмних стрічок 
(бригадир — Микола Під- 
горний, групкомсорг — 
Леонід Бсц) «Від ударної 
праці кожного — до удар
ної праці колективу!».

Вже кілька комсомоль
сько-молодіжних бригад 
підприємства, підхопивши

ТРУДОВІ РАПОРТИ СВЯТУ

КІРОВОГРАД. Відеозапм- 
сувальну і передавальну 
телеапаратуру 
для Олімпіади-80 
Кіровоградського 
радіовиробів.

Безпосередніми 
нами випуску високоякіс
ної техніки є нращі номсо- 
мольсьно-молодіжці колек
тиви. У передсвятковій вах
ті на честь 61-ї річниці Ле
нінського комсомолу від
значилася бригада моло
дих регулювальників теле- 
радіоапаратури, яку очо
лює Володимир Рябченко. 
Колектив першим виконав 
п’ятирічний план. Нині на 
його трудовому календа
рі — вересень 1981 рону. В 
переддень свята в рахунок 
цього ж року стала працю
вати комсомольсько-моло
діжна бригада радіоапарат- 
ників, яку очолює Світлана 
Яценко.

ЗНАМ’ЯНКА. «Завдання 
чотирьох років п’ятиріч
ки — достроково!». Під

випускає 
колектив 

заводу

учасни-

цим девізом працюють 
комсомольці і неспілкова і 
молодь Знам’янського ло
комотивного депо. Один з І 
проміжних фінішів супер
ництва — День народжен
ня Ленінського комсомо
лу.

Так, передова на підпри
ємстві комсомольсько-мо
лодіжна колона м#шиніста- 
інструктора "....... ......
Анатолійовича 
(групномсорг 
Литвинов) провела з почат
ку року 2120 важковагових 
поїздів, у яких перевезено 
понад план 200 тисяч тонн 
народногосподарських ван
тажів. Колона зекономила 
626 тисяч ніловат-годин 
електроенергії.

Успіху цього нолективу 
сприяли ремонтники. На
приклад, слюсарі електро
машинного номсоь-.ольсьно- 
молодіжного цеху викону
ють обсяг робіт на 110 про
центів. Собівартість ремон
ту вони знизили проти пла
нової на 0,3 процента.

пра-цей почин, успішно і 
цюють без відстаючих.

м. Олександрія.
* *
ЗВІТНО-ВИБОРНИХ 

комсомольці

*
Н А*• зборах
колгоспу «Іскра» вирішили 
організувати суботник по 
збиранню пізніх' культур.

Молодь колгоспу імені 
Тельмана взяла шефство 
над пам'ятником тим, хто 
загинув під час Великої

...ц
Володимир у

Вітчизняної війни у конц
таборі «Тернова балка».

Компаніївський район.
* * *

V ОМІТЕТ комсомолу кол- 
госпу «Союз» за до

мовленістю з адміністра
цією господарства взяв на 
себе повноваження по 
розподілу нової техніки 
серед молоді.

Знам’янський район.
(Див. 2-у і 3-ю стор.).

І

Сьогодні — комсо 
МОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖ-га 
ний суботник. 180 ти-| 
сяч юнаків і дівчат ! 
Кіровоградщини ви-Й 
йдуть на поля, в цехи! 
і лабораторії, щоб 
ударною працею! 
ознаменувати 61-у 
річницю ВЛКСМ.

Всі — на комсо-; 
мольсько - молодіж
ний суботник!Здрастуй, I 

нове поповнення! «
Так говорили одинадцятий 

молодим хлопцям і дівча-їі 
там учасники вечора уро-и 
чистого посвячення в робіт 45 
ники Кіровоградського за ® 
воду тракторних гідроагре-| 
гатів імені XXV з’їзду 
КПРС.

Торжество відбулося в за-Я-' 
водському Будинну культу- " 
ри імені Калініна. Кращії; 
виробничики праці розпові-Е! 
ли новачкам про традиції ЛІ 
успіхи орденоносного під-д 
приємства. Начальник від-1 
ділу кадрів Оленсандр Пав
лович Кузьмін вручив мо-_ 
лодим робітникам трудовій 
ннижни. А токар-орденоно-и' 
сець Василь Михайлович^ 
Спінул від імені заводчан;;; 
старшого покоління дав|£ 
юним наказ високо нестий 
звання робітника, бути гід
ним чудових традицій під-_ 
приємства. примножуваги|і 
.його славу.
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І ВСЕ Ж ТИ ЮНИЙ, КОМСОМОЛЕ!
Комсомоле, молодість твоя минула у вогні великих 

битв за владу Рад, за щасливе життя майбутніх по
колінь. Сьогодні тобі 61. Вік, так би мовити, літній. З 
його висоти добре видно шлях, пройдений тобою ВІД 
звитяг громадянської до побудови розвинутого соціа
лістичного суспільства. І все ж ти юний, комсомоле, і 
завжди ти залишаєшся таним, бо оті покоління, за 
щасливе майбутнє яких ти горів тисячами вогнів на 
полях громадянської і Великої Вітчизняної, сьогодні 
продовжують твою справу, твою молодість. У кожному 
місті, у кожному селі... Герої нашої оповіді — з одного 
з них.

У травні 1920 року в селі Рівному був створений 
комсомольський осередок. На кінець року він налічу
вав понад ЗО юнаків і дівчат.

Пам’ять. 1920. У сусіднє село Воронівку увірвалися 
бандити Махна. В сільраді застали лише секретаря 
иомосередку Івана Стеценка.

— Ось ти і попався нам, комсомолі;:, — бандитські 
обличчя звіріли ненавистю. Його роздягни і повели се
лом до найближчої балки. ІІі слова не промовив Іван, 
тільки зітхнув тяжко: «Ех, нічого ж не встиг...».

...Сімнадцятирічний комсомолець Мексим Зотов 
був тоді далеко від рідного села, у Фрунзівці Оде
ської губернії. І поки над головами людей свистіли 
кулі, пущені з куркульського чи бандитського обріза, 
бажання у хлопця було одне — в ЧК. Взяли. Дарма 
що молодий. Головне — комсомолець.

У районі тоді безчинствувала бандитська група, очо
лювана колишнім білогвардійським офіцером Роме- 
новим. Якось приїхав Максилс у справах в село. За
лишився ночувати. Вночі — стук у вікно. Прибіг мілі
ціонер — банда на сусідньому хуторі. Миттю зібрав 
сільських активістів, примчали на хутір. Та пізно: бан
дити, покинувши награбований хліб, як крізь землю 
провалились. Лише палали селянські скирди. Прохо
дили тижні, місяці. Банда продовжувала свої чорні 
справи.

Нарешті нова звістка. В одного з бандитів за клич
ною Курелес готувалися поминки батькові-бандитові. 
Мала зійтися еся зграя. Зотов непомітно приїхав у 
село, зупинився у секретаря партосередку. Ним ви
явився... дядько Куралеса. До настення темряви зі
брали комсомольців, озброїлись, хто чим міг — ви
лами, сокирами, палицями.

У Куралесовій хаті блимав вогоьь — чекали гостей. 
І гості незабаром з’явилися... Бандити відстрілювали
ся недовго. А Курелеса взяли живим.

-------------- 2_------------
Тільки-но трохи впоралися з бандитизмом, комсс- 

' мегьцю Зотову — нове завдання. Необхідно поверта
ти селян до колективного господарювання. Для цьо- 
ю потрібен приклад. І ось кілька виорашніх чекістів 
створюють першу в районі комуну. Назвали просто: 
«Приклад».

— Тепер, може, і незвично звучить, — пригадує 
Максим Григорович, але тоді ми, комсомольці, всі си
ли віддавали змаганню з... куркулями. Були такі Чер- 
ниченки, що славилися в усьому повіті застосуванням 
чорних парів і збирали високі врожаї.

Нелегко було їм, молодим, змагатися з досвідче
ним і підступним ворогом. Але вони пам. ятали ленін
ське «Учитися комунізму...». І комуна перемогла.

Коли комсомолець Максим Зотов проклав першим 
комунарівсьним трактором першу борозну, одна з 
жінок, що зібралися на полі, смикаючи за рунае 
древнього, як світ, діда і хрестячись, заверещала: 
«Тікайте, людоньки, бо його кара небесна зараз 
поб'є». «Стій, — сердито крикнув на неї старий. — Не 
поб'є», — пошепки. А вголос, дивлячись на Максима 
промояив: «За ним — майбутнє...».

На фронтах Великої Вітчизняної війни загинуло 632 
р>вклнці. Більшість з них — комуністи і комсомольці

Пам’ять. 1942. Для боротьби з фашистами патріоти 
Рівного створили підпільну групу. Очолював її комсо
молець N. с. Артеменко. Підпільники розповсюджу „а 
.чи листівки з повідомленням!: Радінформбюро, влаш. 
товувалн втечі червоноармійців з полову. Гітлерівці 
схопила і розстріляли Артеменма, Козерецьиого, Ку
лика, Лісничого...

...У дні свяг гег.ова Рівнянського сільського спо
живчого товариства Савелій Іванович Жук одягає бо
йові нагороди: два ордени Слави, медаль «За ЕІдва- 
гу», медалі. І — за працю — орден Трудового Чер
воного Прапора. Сьогодні у нього подвійне торже
ство: рівно сорок років тому його прийняли до ком
сомолу. Є що згадати ветеранові...

— Наскільки це важливе завдання, гадаю, багате 
говорити не будемо, — слова командира розвідроти 
звучали приглушено. — Армія місяць тупцює на міс
ці. Штаб захопити треба. За всяку ціну, — командир 
зробив паузу. — Добровольці є?

Вийшло троє. *

27 жовтня 1979 року
--------- з - -—

__ Комсомольці? — зупинився перед Севелієм. 
Мовчки кивнули ГОЛОЕЗМИ.

Дві доби вони спостерігали за передовою, щоб від
шукати хоч невеличку щілину. Знайшли. Пробралися 
вночі. Далі, далі, в тил. Ось і штаб. Двоє вартових. 
Мить — і розвідники вже в штабі. Сонні німецькі офі
цери не чинили опору. Одного взяли з собою. : всі 
штабні документи. Безшумно дійшли до німецької 
передової, коли позаду фашисти підняли тривогу. До 
велося вступити в бій з відділенням солдат. Відбили
ся. Наша артилерія прикрила відхід... Через кілька 
дніє, вивчивши захоплені документи, командування 
організувало наступ наших військ. Оборону ворегг 
було прорвано...

Савелій Іванович показує пробитий комсомоль
ський квиток:

__ Він урятував мені життя. Осколок не дійшов де 
серця... . . . „ .

Комуністи і комсомольці нол.оєпу імені палініна сє 
ла Рівного виступили ініціаторами соціалістичною 
змагання за дострокове виконання завдань десятої 
п'ятирічки. _

Пам'ять. 1966. На нафтобазі Рівнянського м::»кол 
іоспбуду під удару блискавки виникла пожежа. Пер. 
тим помітив полум’я комсомолець Микола Дудник 
Крізь дим він проник всередину, і, задихаючись у ».>. 
парах бензину, перекрив кран подачі пального._потім 
почав збивати полум'я. Пожежу поіасили. Указом 
Президії Верховної Ради СРСР М. Г. Дудника нагород 
жено орденом «Знак Пошани» (посмертно)...

...Олександру Аеєр янсеу 27. Про війну він лише 
читав, дивився фільми.

Його біографія коротка і г.розора, як і життєписи 
мільйонів ровесників: десятирічка, армія, колгосп. 
Сім років працює Олександр водієм. Як працює? Ян і 
всі, за його слоеами. Розповідати про себе вважає 
марнуванням часу. («Треба кукурудзу везти на стан
цію, та й бурячи ще не зібрані, осінь квапить»). 
Про нього розповідають його діла. Олександр пер
шим серед шоферів колгоспного автопарку виконав 
річний план перевезень вантажів. І не тільки річ
ний — п ятирічний. І працює комсомолець уже тепер 
у рахунок одинадцятої п’ятирічки. Нагороджений 
медаллю «За трудову доблесть».

Слоеом, наш з вами сучасник. Сучасний хлопець. 
І, мабуть, мав рацію голова колгоспу, коли пояснив 
це сеоє визначення тан; той, кому до всього є діло 
(кращий виробничник, депутат сільради, народний 
контролер...), у кого немає слів: «не можу», а є — 
«треба».

І

Новоунраїнеькнй район.

НА ФЕРМАХ — МОЛОДІ ГОСПОДАРІ
округ НРБ. 1 радів, щг 
його давні знайомі Васнл 
Доіїсв, Жіївко Токапон, 
Петр Колев, інші болгар
ські побратими за прнкла 
дом кіровоградських хлі
боробів теж організували 
бригади комплексної меха
нізації і досяглії успіху.

АД УДРЕЦЬ сказав: «Як- 
• • що ти хочеш бути ба

гатим, віддай, що маєш 
сам, близьким людям, роз
діли свої реліквії з інши
ми, і ти ощасливишся». Ва
тажок вільхівськнх -меха
нізаторів Анатолій Харка
вші згадав ці слова, коли 
зустрічав на своєму полі 
друзів з Болгарії. 'Годі мо
лоді хлібороби колгоспу 
імені Ульянова па кожно
му з 475 гектарів зібрали 
но 53,4 центнера озимої 
ишсипці-. Тоді бригада до
билась найвищого виро
бітку на умовний трактор, 
коефіцієнт використаній 
машшшо-тракторпого пар
ку цього колективу був 
найбільшим в області. І 
бригадир з радістю ділив 
ся досвідом з побратима
ми. Розповідав, як борю-’ робляють 8,1 гектара умов- 
ться за високу культуру 
землеробства, як кожен 
член бригади підвищує 
свій професійний рівень.

і Набиралися вони знань у 
‘ своїй школі механізатор

ського всеобучу, їздили в 
Надлак до Героя Соціаліс
тичної Праці В. І. Моторно
го, радилися зі своїм най
більш близьким наставни
ком О. В. Гіталовим. Саме 
він, Оленсандр Васильович, 
почесний голова міжнарод
ного клубу молодих меха
нізаторів «Кіровоград — 
Толбухін», вручав комсор
гові бригади червоний вим- 

| пел. А тепер колективові 
і назавжди залишили пере

хідний Червоний прапор 
клубу, членами якого ста
ли більше ста комсомоль
сько-молодіжних ноленги- 
віе, що змагаються між со
бою. П’ять рокіь підряд за
войовували вільхівчани цю 
нагороду.

Харкавпй їхав до своїх 
друзів у Толбухівськкй

—

мати більше, якби посіяли 
інший сорт? Вчитись раху
вати він радить кожному 
механізаторові бригади.

На буряковому полі Хар
кавші зустрічається з Ана
толієм Пустовітом та Ми

колою Бсршадським, 
йдуть на рекорд. Але ре-

ЯКІ

ПІДКОРЕННЯ ВИСОТИ
До портрета колективу комсомольсько-мо
лодіжної бригади механізаторів імені 
60-річчя ВЛКСМ.

вали, щоб пам цікаво було 
жити.

Всі його розуміють: 
бригада чекає поповнення. 
Щоб на один трактор було 
хоча б два механізатори. 1 
тоді навіть у жнива неділя 
буде вихідним днем.

Його погляд — до пер
шокласних механізаторів 
колгоспу 1. ГІ. Олійника, 
О. В. Олійника, В. Ф. Хит
руна, В. Г. Яковеика. Бри
гадир знає: ці люди пове
дуть найскладніші маши
ни, бо мають великий дос-

ОДІЮ 
все

їх за

!□ ПІП щодня па кожрп 
■■ трактор у бригаді ви-

ної оранки, є 37 019 гекта
рів — на весь мащиппо- 
тракторннй парк за показ
никами дев’яти місяців.

Але в райкомі комсомо
лу Анатолій Харкзвніі ді
знається, що у бригаді Іва
на Осадчука з колгоспу 
«Росія» за цей період ще 
більший коефіцієнт відда
чі — зобов’язувались мати 
па трактор 1950 гектарів, а 
вже є 2310. І Харкавпй щи
ро радієва товариша по 
змаганню:

— Добре, що суперник 
справді сильний.

Він завжди йде до еко
номістів. Олівець. Рахівни
ця. Обчислювальна ма
шинка. Разом перевіря
ють, вираховують. Є на 
гектар 217 пудів озимої 
пшениці. А чи можна було

корд заради рекорду не 
влаштовує бригадира.

— Можна попрацювати 
ще кілька 
продовжити 
більша ц»іц/|л<і, мі]л\^п 
Харкавпй. — Але ж люди
на — ие машина. Треба, 
щоб механізми працювали 
навіть цілодобово, а ви 
відпочивайте. Є заміна. А 
завтра будуть сили зроби
ти кращий розгін.

Так завжди. Б гарячу 
пору (а вона не тільки лід 
час весняної сівби, жнив, 
осіннього комплексу) про 
перепочинок, про якусь 
паузу й мови ве 
бути.

— Але ж навіщо ми бу
дували Палац культури, 
стадіон? — каже на комсо
мольських зборах бригади 
Анатолій Семенович. — 
Будували для себе. Буду-

ГОДИН, тобі о 
зміну, і буде 

цифра, — міркує

може

Семенович.

від. Але воші все 
вчаться. Вчаться 
життя.

І Харкавпй ставить 
приклад молодим.
V ДІП великих вссна-
* родиих свят вільхій’-
ські хлібороби йдуть з пра
порами і гірляндою Слави 
до пам’ятника більшови
кові Г. І. Рогозпнському, 
який боровся за встанов
лення Радянської влади па 
селі. Йдуть до обеліска 
патріотам підпільної групи 
«Червона зірка», яку очо
лював уральський журна
ліст Г. Л. Занадворов. Ме
ханізатори бригади Хар- 
кавого приходять сюди пе
ред тим, як почати весня
ній засів, жнива, коли 
святкують обжинки. При
ходять як .на сповідь — 
веред людьми, які засвіти
ли для них зорю, що кли
че їх перемагати, багатіти 
щастям, віддавши все, що 
мали, іншим...

М. ВІНЦЕВИЙ.
с. Вільхове,
Ульяновський район.

«Просто вдався
колектив»

За підсумками дев'яіи 
місяців колектив третьої 
молочнотоварної ферми 
молі оспу імені Леніна До- 
лши’ького району, що його 
очолює комуністка Оксана 
Степанівна Радченко, по
сів перше місце в соціаліс
тичному змаганні серед 
комсомольсько - молодіж
них колективів ферм об
ласті. Про те, як здобував
ся успіх, розповів нашому 
кореспондентові грунком- 
сорг ферми молодий кому
ніст Іван Марку »в.

Як добре, коли вранці 
йдеш па роботу і знаєш, 
що там усе гаразд: стадо 
доглянуте, вдосталь кор
мів, люди акуратно справ
ляються зі своїми обов'яз
ками.

ІІевслнкпй у пас колек
тив: п'ятнадцять основних 
доярок, кілька підмінних 
і фуражирів. Спрацюва
лися, здружилися, наче 
одна сім’я стали. Від цьо
го, звісно,.виграє справа.

З чотирирічним планом 
надоїв молока ферма сира 
вилася ще горік, .а иалрн 
кіпці нинішнього ми ду
маємо приступити ДО робо
ти в рахунок одинадцятої 
п’ятирічки. З початку року 
одержали в середньому від 
корови 3540 кілограмів мо
лока — більше, ніж зобо
в’язувались надоїти за 
весь рік. Усе молоко про
даємо державі першим

сортом.. За два останні ррг 
ин стадо омолодили иа 
процентів, тож наступного 
рику очікуємо дальшої^ 
шдвищешія продуктивнос
ті тварин.

...Коли прийшла иа фер; 
му Валентина Поклад, ім’я 
Ганни Андріївни Вербішь- 
кої було відоме вже веь+і- • 
му районові. Ця лійка не 
тільки хороша доярка, а й 
чудова наставниця молндї. 
У неї брала Валя мерів і 
уроки майстерності...

1 ось вині ми з дня на 
день чекаємо перемоги 
Г. А. Вербнцької: вона 
сягне п’ятитисячного рубе-' 
ж у. Серед комсомольців і 
молоді ферми лідирує Оль
га Шостарнч — вона одер
жала більш як 3600 кіло* 
грамів молока від коровят^ 
Не набагато відстають від 
Ольги В. Поклад, В. Фомї- 
них, Н. Сита,.

Все вони встигають і до 
всього їм діло: влітку на
рівні з усіма спілчанами 
заготовляли корми (знахо
дили час і на це), впоряд
ковували подвір’я ферми, 
готуючись ДО СТІЙЛОВОГО 
утримання стада, білили й 
приміщенні...

Словом, колектив у нас 
прекраснії)! і, як кажуть, 
перспективніш. У майбут-1 
ньому за ним — подолаиия- 
значно вищих рубежів. 
Лр осто вдався колектив.

ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

ЗБОРИ ВИРІШИЛИ...
ЩОДНЯ виконувати пів

тори денні норми ви
рішили комсомольці кол
госпу «Україна». Після ро

кій же машині виробив 47 
гектарів.

Кіровоградський район.* *
І Ново-

миргородського пло
доконсервного заводу, на
даючи великого значення 
донорству, на своїх звітно- 
виборних зборах вирішили 
включитися в рух «Здати 
кров — врятувати життя».

Новомиргородський 
район.

боти на своїх основних ро-|Х ОМСОМОЛЬЦІ 
бочих місцях вони успііи- миргородсько 
но трудяться на оранці зя
бу. Олександр Котяж, об
ліковець першого відділ
ка, від початку оранки 
трактором Т-74 зорав 64 
гектари землі, а Леонід 
Цоток, наладчик другої 
тракторної бригади, на тс-

ОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИИ иолек- 
л тив, очолюваний майстром Ніною 
Григорівною Бовкожою і Валентиною Ри
балко, працює в другому цеху головного 
підприємства Кіровоградського виробни
чого швейного об'єднання і по праву вва
жається одним з кращих. Бо він не тільки 
добре працює, а и є ініціатором цінних 
починів.

Так, на комсомольській звітно-виборній 
конференції фабрики номсомольсько-мо- 
лодіжній виступив з ініціативою — в 
День річниці від дня народження
В. І. Леніна працювати на зекономлених 
матеріалах. Цю пропозицію підтримали 
всі молоді виробничники.

На знімку: ініціатори почину — 
комсомольсько-молодіжний колектив другого цеху. _

Фото в. ТРИБА.

А ОМСОМОЛЬЦІ молоч- 
но-товарної ферми 

№ 2 колгоспу імені XX з’їз
ду КПРС підтримали по
чин москвичів «До 110-і 
річниці з дня народження 
Еолодимира Ілліча Беніне 

попрацювати 110 ударних 
Днів».

Молодь ферми вже тру

диться у рахунок вересня 
1980 року, а Володимир 
Міщенио та Галина Олефі- 
ренко виконали особисті 
п ятирічки.

Бобринецький район.
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Фото В. ГРИБА.

Один день першого секретаря 
райкому комсомолу Миколи Швй- 
даненка

Н а знімках: учасни
ки семінару радяться, об
мінюються досвідом о Олек
сандрійському райкомі ком
сомолу.

(що взяти

V
співдружності

ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

Дорога до Олександрій
ського райкому комсомо
лу починається від молоч
нотоварної ферми і сіль
ського Будинку культури, 
від трудової вахти моло
дих механізаторів і неспо
кійної, вдачі ватажка пер
винної комсомольської ор
ганізації.;. -В що дорогу, 
нуртуючими струмками 
влнвапься путівці дев’ят
надцяти колгоспів і шести 
радгоспів району.

...А вже зранку па воло
гих плитах тротуару швид
ко й енергійно крокував, 
пече гортав сторінки про
читаної, але вкрай потріб
ної книжки, перший секре
тар райкому комсомолу 

і Микола ІЛвиданепко.
і Він розслаблюватись не 

мав права. Та й не міг. За
І десятиріччя комсомоль

ської роботи за будь-якої

цій. Тим більше, що такий 
захід проводиться вперше 
після звітно-виборних збо
рів у первинних.

У сусідньому кабінеті 
рипнули двері. «Надя при
йшла, — посміхається Ми
кола, — у неї зараз гаряча 
пора».

. Надія Уварова — дру
гий секретар райкому. У 
неї сьогодні також чимало 
справ: той же семінар сек
ретарів первинних комсо
мольських організації! і ви
ступ па ньому, треба неод
мінно побувати в колгоспі 
імені Свердлова, а ввече
рі — рейд «КП»...

Справ вистачає і їй, і 
Миколі Швндапепку, і всім 
працівникам райкому. Бо 
саме до них пролягає до
рога від неспокійної вдачі 
юнаків і дівча г району — 
від 92 комсомольських ор-

пршоди 1 погоди звик 
напруженого і динамічного 
ритму трудового будня. 
Такого, який обоймами ро
бочих годин розстрілює 
інертність і пасивність.

Офіційно робочий день 
його починається з дев’я
тої. Але в нього не завжди 
вдається вмістити все те, 
що задумав зробити напе
редодні. Тож сьогодні го-

I дігншік пробив восьму, а 
І- він уже був за робочим 
[ столом. Звичним рухом 
і розкрив синеньку теку. По

трібно ще раз передиви
тись матеріали одноденно
го інформаційного семіна
ру секретарів первинних 
комсомольських організа-

гапізацій, від 4694 членів 
влкем...

На семінарі Микола 
Швидапенко виступав спо
кійно, по-діловому. Вів го
ворив про підготовку і 
проведення комсомоль
ських зборів, про прийом у 
комсомол і ще про багато 
питань, які вимагала роз
крити перед слухачами йо
го доповідь «XVIII з’їзд 
ВЛКСМ про зростання ро
лі первинної комсомоль
ської організації в мобілі
зації комсомольців та мо
лоді на боротьбу за вико
нання рішень XXV з'їзду 
КПРС».

Проте, виявляється, як 
ба;ато ще треба сказати

товаришам по спілці, якщо 
й у перерві його тісним ко
лом обступили учасники 
семінару й засипали най- 
різно.мапі гчішими запитан
нями...

...Увечері Микола повер
нувся з колгоспу імені Во
лодимира Ульянова, по
глянув на годинник і спо
хмурнів: і куди той час ді
вається? Ну, апаратне на
вчання, семінар, колгосп 
імені Петровського (пере
віряв участь молоді в роз
витку громадського тва
ринництва), знову кол
госп...

У двері несміливо посту
кали:

— Заходьте, будь лас
ка, — Микола хШвядансп- 
ко підвів голову ш'д папе
рів і показав рукою на 
стілець. — Сідайте.

— Я, товаришу секретар, 
ненадовго. Розумієте, зня
ли мене з трактора... А я 
дуже люблю техніку...

Глибока зморшка пере
тинає чоло першого секре
таря райкому комсомолу, 
члена райкому вартії Ми
коли Швиданепка. Обо
в’язково треба розібра 
тись. Негайної 1 допомоги) 
хлопцеві. І Микола швид
ко занотовує у блокнот.

— Я до вас приїду. Зав
тра — говорить відвідува
чу. — Впевнений, що все 
владнається.

Ось і поговорили. «Ще 
раз передивлюся виступи 
учасників семінару — і до
дому», — наказує собі Ми
кола і звичним рухом під
совує синеньку, туго наби
ту паперами теку.

Так, час додому. І Мико
ла бере із собою всі ті тур
боті!, які хвилюватимуть 
його завтра. І післязавтра. 
Турботи про будні і свята 
молоді ранову.

У кожпрму з тих днів 
секретаря пульсує моло
дий неспокій і комсомоль
ський запал. Без яких не
мислимий день райкому 
комсомолу... Навіть один 
звичайний, рядовий робо
чий день.

В. ВАСИЛЕНКО.

Молодь планети... Вена бореться, творить, будус 
нове життя. Майбутнє належить молодим. Р тему наші 
ровесники за рубежем, як і радянські юнаим та дів
чата, не лишаються байдужими до всього, що відбу
вається в їхній країні, б усьому світі. Молодь завжди 
на передових рубежах.

В цьому випуску ми розповідаємо про життя моло
ді планети.

пленумі Першого секрета
ря ЦК Компартії Куби, Го
лови Державної Ради і Ра
ди Міністрів республіки 
Фіделя Кастро, рішенням 
8-го пленуму ЦК КП Куби.

У зв’язку з цим було під
креслено необхідність по
силення боротьби проти 
будь-яких проявів безгос
подарності на виробництві, 
порушень трудового зако
нодавства, за зміцнення 
дисципліни, дальший роз
виток критики і самокри
тики.

Кожен комсомолець, від
значається в резолюції, по
винен бути прикладом у 
праці і навчанні, сумлінно 
виконувати доручену йому 
справу, підвищувати ви
могливість до себе та ін
ших, вести активну поліпі- 
ко-внховиу й ідеологічну 
роботу в масах.

7-й пленум із задоволеи- 
які працюють рям відзначив зростання 

рядів СМК за рахунок мо
лодих робітників. Необхід
но н падалі, зазначається 
в документі, зміцнювати 
пролетарське ядро органі
зації, водночас приділяючи 
неослабну увагу роботі з 
іншими загонами кубин
ської молоді, зокрема з 
студентством. У резолюції 
намічено також завдання 
СМК по керівництву діяль
ністю піонерських органі 
запій країни.

(ТАРС).

Комсомольсько - моло
діжний колектив прокатно
го стана *250» Кремиков- 
ського металургійного ком
бінату в Софії достроково 
виконав виробничий плав 
чотирьох років п’ятирічки. 
На цій дільниці підприєм
ства вироблено майже 1,8 
мли. топи сталевого прока
ту, зекономлено понад 
4 мли. левів за рахунок ра
ціонального витрачання 
сировини, електроенергії і 
матеріалів.

Трудову перемогу моло
дих прокатників заслуже
но поділяють і радянські 
спеціалісти, } ' 
разом з ними.

За мир в 
прогрес

«Молодь соціалістичних 
країн у боротьбі за мир і 
прогрес» — такий девіз ін
тернаціонального студент
ського клубу, створеного 
тут з ініціативи ЦК МРСМ. 
ІЗів об'єднав сотні студен
тів Монголії. Лаосу, Бол
гарії, В'єтнаму і Радян
ського Союзу, які навчаю
ться у вищих навчальних 
закладах МИР. Одне з 
завдань клубу — гідна зу
стріч 110-ї річниці З дня 
народження В. І. Леніна, 
інших ювілейних і знамен
них подій у житті країн со
ціалістичної співдружності 
та їх молодіжних оргапіза-

Міцніють 
лави спілки

За час, що минув < після 
Ш з’їзду, Спілка молодих 
комуністів (СМК) Куби 
добилася значних успіхів 
як у вирішенні різних вну
трішніх питань, так і в 
удосконаленні роботи з ма
сами, говориться в опублі
кованій туг резолюції 7-го 
пленуму національного ко
мітету СМК. Організація 
кубинських комсомольців 
бере найактивнішу участь в 
усіх справах юного по
коління країні!. Вели
кий вклад, зокрема, СМК 
внесла в успішне проведен
ня у Гавані XI Всесвітньо
го фестивалю молоді і сту
дентів, який став дуже 
важливою подією в житті 
кубинської і всієї прогре
сивної молоді нашої пла
нети.

Особливу увагу, зазна
чається в документі, було 
приділено завданням ком
сомолу в світлі виступу па

І

Нові
профтех
училища

Понад сорок тисяч угор
ських юнаків і дівчат — 
майбутніх кваліфікованих 
робітників у багатьох га
лузях народного господар
ства країни — розпочали 
нього року заняття в нро- 

’ ( учили--фесійно-тсхпічвих 
щах країни.

В останні роки у респуб
ліці приділяється дедалі 
більше уваги підготовці 
висококваліфікованих ро
бітничих кадрів; розширен
ню мережі професійно-тех
нічних училищ, зміцненню 
зв’язків школи з виробічі- 
цтво'м. За роки нинішньої 
П’ятирічки на розвиток ме
режі профтсхосвітн виді
лено близько 14 млрд. фо
ринтів, що перевищує суму 
асигнувань у цій галузі . 
період двох попередніх 
п’ятирічок. Нові професій
но-технічні училища від- 
крплнсь цього року в Бу
дапешті, Мішкольці, Деб
рецені.

Посади
одне дерево

Десятки тисяч дерев і 
кущів посадили протягом 
останніх тижнів індійські 
школярі б парках і скверах

ЗБОРИ в и р і ш К л ■
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К ОМСОМОЛЬСЬКО-МО g ОДІЙ автомобіля ГАЗ- 

ЛОДІЖНИЙ колектие1* 53 з колгоспу імені Лє-
слюсарів вуглерозрізу 
«Балахівський» (бригадир 
—Вііктор Куделя, групком- 
сорг — Антоніна Викова) 
на звітно-виборних ком
сомольських зборах дав 
слово закінчити ремонт 
іірничо-транспортної і 
піки до 62-7 річниці Вели
кого Жовтня.

Петрівський район.

ніна Станіслав Лавріненко 
перевиконав план дев яти 
місяців, виробивши 109 ти-
сяч тонна-кілометрів 
плані 38 тисяч.

Долинський район.
4е £ &

■хел-У СКЛАДІ бригади авт
* ллатичного цеху N2

При

льотчик-космонавт СРСР, 
Герой Радянського Союзу 
Владислав Волков. Зароб
лені на його 
перераховуються 
миру.

* + ♦
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У
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Делі, Калькутти, Бомбея 
та інших великих міст 
країни. Кожен учень повл 
неп посадити одне дере
во — таким є одне з най
важливіших завдань за
гальнонаціональної про
грами заходів, присвячених 
міжнародному року дити
ни. Індійські школярі бе
руть активну участь в озе
лененні міст, а також від
новленні лісових ресурсів 
країни.

Зустріч 
молодих 
профспілко'
вих
активістів

Молодь Португалії бо
ро і йметься за свої права і 
братиме активну участь у 
розв'язанні проблем, які 
стоять перед країною, за
явили учасники проведеної 
тут зустрічі молодих проф
спілкових активістів. У 
прийнятій резолюції, вка
зується на необхідність 
припинення порушення де
мократичної законності і 
сваволі в країні. Учасппкв 
зустрічі висловилися за 
вропелсшія пової економіч
ної ПОЛІТИКИ, створені)!! 
нових робочих місць, пов
ну зайнятість серед мо
лоді.

Воші вимагали також 
покласти край безперестан
ному зростанню вартості 
життя, спііпити наступ на 
аграрну реформу, па за
воювання Квітневої рево
люції 1974 року.

З дипломами
медиків

Більш як 3 тис. юнаків • 
дівчат — студентів вищих 
навчальних закладів Ефіо
пії одержав!) дипломи про 
закінчення курсів подання 
першої медичної допомоги, 
які були організовані під 
час студентських канікул 
ефіопським товариством 
Червового Хреста.

Виступаючи перед ви
пускниками, міністр охо
рони здоров’я республіки 
Тсфсрра Вопде підкреслив 

за - що уряд країні) надає пер
шорядного значення пи
танням розвитку медично
го обслуговування і сані
тарної служби з метою 
ліквідації інфекційних хво
роб і впровадження ефек
тивних профілактичних за
ходів по боротьбі з захво
рюваннями в містах і сіль
ській місцевості.

Ніші тисячі ефіопських 
студентів — випускників 
курсів — па добровільних 
засадах працюють при асо
ціаціях міських жителів і 
ва промислових підприєм
ствах країни.

♦ * *
ЕРШИМИ на підприєм
стві справилися із зав

даннями четвертого рсну 
п ятирічки комсомольці 
цеху хімічного збагачення 
графіту головного підпри
ємства об’єднання «Кіро- 
воградграфіт». На звітно- 
виборних комсомольських 
зборах, що недавно відбу
лися, юнаки і дівчата зо
бов язалися виконати п’я- 
річний план до 110-ї річни
ці з дня народження В. І. 
Леніна.

Гайворонський район.

нізму» — комсомолець Во
лодимир Бойченко і груп- 
комссрг тракторної брига
ди № 1 комуніст Леонід 
Заремба на збиранні цук
рових буряків змагаються 
між собою. Комбайном 
РКС-6 Леонід з площі 165 
гектарів накопав 6649 тонн 
цукристих. Не набагато 
відстає Володимир: з пло
щі 125 гектарів він зібрав 
5037 тонн цінної сировини.

Новоархангельський 
район.

рокомбінату активно вклю
чилися в нього. Тиждень 
завершується суботником, 
на який вийдуть усі комсо
мольці підприємства. Час
тина з них працюватиме на 
робочих місцях, інші — до
помагатимуть робітникам 
радгоспу «Маловисків- 
ський» закладати маточні 
корені буряків на висадку 
і перебиратимуть кукуруд
зу на токах.

Маловисківський район,
* » * -

на звіт- 
комсо- 

мольських зборах рух 
«Відпрацювати тиждень

ПІДТРИМАВШИ 
но-виборних

. J°"
матичного цеху N2 1і 

Кіровоградського заводу 
друкарських машинок ■

трудової слави до 61-ї річ
ниці ВЛКСМ», юнаки і дів- АА ОЛОДІ комбайнери з 
чата Маловисківського цук-1 1 колгоспу «Зоря кому-
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Володимир ЧАБАНЕНКО
_ ~__

БАРИКАДИ СЕРЦЯ
* * *

Заздрю я лиш тому, 
хто з самим собою

Розмовляти вміє
на безжальнім «ти»,

Хто завжди готовий, 
ідучи до бою,

За собою рвати 
відступу мости.

Коли друг ти справжній —- 
мовчки пересердься,

І за слово правди
’ руку простягни.

Найміцніші в світі — 
барикади серця,

Поки не розхитані 
чварами зони.

Заздрю я лиш тому, 
хто з самим собою

Розмовляти вміє 
на безжальнім «ти»

Хто слоза-патрони 
сушить перед боєм

На вогні партійної праєоти.

Шанувальники сценічно
го мистецтва, що прийдуть 
на прем'єру «Суєти», зу
стрінуться з молодою ар
тисткою Валентиною Дро- 
новою у ролі Василинки 
Це буде перший вихід на 
сцену Валентини Іванівни 
після присвоєння їй зван
ня заслуженої артистки 
УРСР.

яким глядачі симпатизу
ють, на яких прагнуть бути 
схожими, вона працює 
найохочіше. Мабуть, тому- 
то такі реальні, перекон
ливі в її виконанні Оленка 
(«Голубі олені» О. Коло- 
мійця), Маша («Прощання 
в червні» О. Вампілова), 
Наталка (<-Соловейко-Сель- 
вейг» І. Драча). Одначе не

може співати, танцювати, 
будучи при цьому то сміш
ним, то гідним жалю і спів
чуття. Це значною мірою 
вдалося В. Дроновій у ви
ставах «Моя чарівна леді» 
за «Пігмаліоном» Б. Шоу, 
де вона зіграла Елізу, при 
створенні образу згаданої 
вже Галинки зі «Срібної 
павутини»; виразною ви-

КОМСОРГ
(УРИВОК З ПОЕМИ).

«Схиліть голови, люди! Тут 25 листопада 1943 року 
закрив амбразуру в бою комсомолець з Кременчука 
Смеляненко Костянтин Вікторович. Подвигу твоєму— 
здячні нащадки. 9 травня 1968 року».

(З напису на постаменті пам’ятника, споруд
женого біля селища Павлиш Онуфріі’зського 
району).

Ще хмару уцілілу 
?'вуть руки димарів, 

рирічна ніч підпілля —
У святі прапорів. 
Вже по дніпровій хвилі 
Й атаку йдуть плоти, 
І друзі спопелілі 
Волають: «Відомсти!»... 
Літак у високості 
Гуде про мирні дні... 
Сімнадцять весен — 
І третій рік — війні. 
Земля жадає праці. / 
Але поглянь, простеж: 
Степи кіровоградські 
У попелі пожеж. 
І далеч невідома — 
У згарищах руїн, 
І всі шляхи додому 
Лежать через Берлін. 
В очах — посивів простір 
І нерви — мов канат. 
В атаку рветься І\остя, 
Молодший лейтенант.
У ньому дзвоном віщім — 
Загиблих перегук, 
Суцільним попелищем 
Під серцем — Кременчук. 
З дитинства рідне місто: 
Крізь спалені мости 
Сюди поклявсь врочисто 
Він по війні прийти. 
(А. може, й прилетіти, 
Сяйнути над Дніпром,

&

Над сумом одноліток 
Упевненим крилом)’ 
Із насипу раптово 
Ударив кулемет... 
...Сюди, як до святині, 
Приходять юнаки. 
І клятви їхні нині 
У світ несуть роки. 
Несуть чекання, мрії, 
І щемішй сум розлук. 
Біжать в Олександрію, 
Спішать па Кременчук. 
Рокам одвічно нести, 
Мов клятву мовчазну: 
«Вій комсомольські внески 
Сплатна за всю війну». 
Вріс обеліск у простір. 
Врожаяться лани.
Піввіку світ — без Кості, 
І тридцять — без війни...

ми
височить над роками, 
пам’яттю пропіка 
вірність — мати ласкааа 
і сувора ЧК.
Над бджолиними веснами, 
у годину сліпу, 
зміг би я, як ровесники, 
збронзовіть у степу, 
з-під Каховки промчати 
по сумлінню століть 
І у сонця на чатах 
порухом не зміліть?.. 
Відсвистали нас віхоли,

схоронили живцем, ---
ми ж від смерті не бігали 
під байдужим свинцем: 
щоб додому із диму 
по останній війні 
йшли й поети живими, 
а не тільки пісні.
щоб здіймались

над чварами, 
повні правди в словах, 
щоб рядки комісарили 
у буремних віках.
...Над земними турботами 
знов курличуть літа.
В небесах заклопотаних 
вік новий проліта.

І
 ВЕТЕРАНИ

Все менше їх, про чий автограф досі 
берлінські стіни згадку бережуть, 
кому сьогодні вже космічна осінь 
рстеляє листям золотавим путь.
О, як трубили їх літа воєнні!.,

І
 Вже у відставці їх посади і звання...

Та їхній подвиг — зблиски автогенні 
на риштуваннях завтрашнього дня.

Вопи із тих, хто жить ис вміє нишком, 
до кого дослухається доба. —
Все менше їх.

к
 Світ сповиває ніжно 
здобута-ними тиша голуба.

м. Кіровоград.

І

аМолодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

fta украинском языке.

БК 3433 Г.-

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
І суботу.

—У багатьох її героїнях 
хтось із нас пізнає свою 
дочку, сестру, кохану. І 
при цьому не має значен
ня, з сучасного чи класич
ного репертуару роль: у 
кожній виконавиця під
креслює одвічні, незмінні 
людські якості.

Ось роль, за яку В. Дро
нова удостоєна обласної 
комсомольської премії 
імені Микитенка, — Галин- 
ка з вистави «Срібна паву
тина» за п'єсою О. Коло- 
мійця, дівчина, яка наділе
на чудовими рисами ха
рактеру, чистими почуття
ми. Та суцільні плюси Га
линки не лишаються мерт
вим капіталом; артистка 
перетворює їх у засіб 
□пливу на думки і вчинки 
інших персонажів, які від 
спілкування зі щирою й 
безкомпромісною дівчи
ною стають кращими, муд
рішими...

Актриса признається: 
над створенням образів,

ШШ®
Сьогодні виставою «Суєта» за п’єсою І. К. Карпен- 

ка-Карого починає новий театральний сезон обласний 
музично-драматичний театр імені М. Л. Кропивнииь- 
кого.

тільки «голубі» ролі в до
робку заслуженої артист
ки. Вона за езоєю творчою 
манерою чимдалі більше 
наближається до омріяно
го режисерами і критика
ми «синтетичного» актора. 
Простіше кажучи; актора, 
що був би «і швець, і 
жнець, і на дуду грець». 
/Аитець із синтетичним хис
том не тримається в рам
ках одного амплуа: вміє 
він у, здавалося б, одно
значних персонажах від
шукати штрихи характеру, 
ледь намічені автором;

йшла Марина («Гріх і по
каяння» І. Карпенка-Каро- 
го). Дивуєшся пластичнос
ті актриси, витонченості її 
рухів, мелодійності голо
су. А все те — результат 
напруженої, наполегливої, 
цілеспрямованої праці. За 
працю й шана.

Свій успіх Валентина по
діляє з колективом театру. 
Найтепліші слоза подяки 
адресує народному артис
тові УРСР Г. Г. Семенову, 
акторський стиль якого 
завжди мала собі за зразок 
для наслідування, а також 
заслуженій артистці УРСР 
'А. Н. Любенно, своїй на

ставниці, помічниці і щи
рому другові.

— Не злічити, скільки ра-' 
зів сиділа Антоніна Ники- 
форівна за кулісами, про
стежуючи кожен мій жест, 
•ловлячи кожну інтонацію, 
щоб потім зауважити, 
підказати, виправити, "— 
каже Дронова.

Свій успіх Валентина по
діляє і зі своїми вимогли
вими й доброзичливими 
глядачами: вона вдячна
громадськості міста, яка 
ревно вболіває за даль
ший розвиток прекрасних 
театральних традицій Кі- 
ровоградщини...

...А попереду у Валенти
ни Дронової нові ролі. Які?

Актриса розповідає:
— Охоче грала б у спек

таклях за творами росій
ських класиків — драма
тургія Островського, Чехо
ва дуже мене приваблює. І 
ще... так хотілося б, щоб 
наш театр здійснив поста
новку чудової комедії 
В. Шекспіра «Приборкання 
непокірної». Мрію про роль 
Натаріни...

Не бажатимемо Вален
тині Іванівні легких шля
хів, бо в мистецтві все, що 
дається без зусиль, — не
справжнє.. Хай випаде їй 
нелегка дорога шукань, 
сумнівів, дерзань і творчих 
здобутків, які ведуть її на 
іншу дорогу — до сердець 
глядачів.

Н. ДАНИЛЕНКО.
м. Кіровоград.

Руками народних умільців репортер

Позавчора у картинній 
галереї м. Кіровограда від
крилася обласна виставка 
творів самодіяльних ху
дожників та майстрів де
коративно-прикладного ми
стецтва.

В експозиції представле
но 400 робіт, які приваблю

комсомольский
5ИЛЕТ
МУЗЫКА В. КРУЧИНИНА.

СТИХИ М. КАРИМА.

ють майстерністю виконан
ня і самобутністю. У ху
дожніх полотнах, вишивці, 
карбуванні, виробах з ке
раміки та фаянсу, домотка
них килимах, сувенірних 
дерев’яних виробах — про
славлення Комуністичної 
партії, звитяжної праці ра
дянських людей.

Т. СТОРОЖУК.

ffi ,дхр" ji-iij л jv
T jub-wwJa нас... Ufa//mв-тем м ыс/’

В руках у меня комсомольский билет, 
Как память о друге, которого пет. 
дочу вам поведать суровый рассказ 
О верном товарище, павшем за пас... 
Шел грозный, суровый п памятный год. 
С боями наш полк продвигался вперед. 
11 пуля бойцу восемнадцати лет 
Пробила насквозь комсомольский билет. 
Прострелен билет, и прострелена грудь, 
Друзьям он успел, умирая, шеппуты

— Недолго я, братцы, па свете пожил, 
За Родину голову постно сложил... — 
Й руках у м£пя комсомольский билет, 
Как память о друге, которого ист. 
Навек сохраним о герое рассказ, 
О верпом товарище, павшем за пас...

316050, МСП

м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36.

^б(?яг 0,3 друк, арц.

Одне з найважливіших завдань комітетів комсомо_- 
лу — розвиток фізкультури і спорту, залучення всієї 
молоді до складання нормативів Всесоюзного комп
лексу ГПО.

<3 резолюції XXIII з’їзду ЛКСМУ)

САМ СОБІ
ЕКЗАМЕНАТОР

Вимір починається з пер
ших уроків фізкультури. 
Ми з’ясовуємо, хто з на
ших вихованців уже мас 
певні успіхи в спорті, а ко
му треба починати з азів. І 
тоді для кожного виробляє
мо комплексний план фі
зичної підготовки. Перед
усім, найбільше наванта
ження на уроках фізкуль
тури. У спортивному залі, 
на стадіоні організуємо за
няття так, щоб вони про
йшли з найбільшою відда
чею. Контролюємо показ
ники всіх учнів.

Дехто з початківців ча
сом навіть дивується:

— Ми не всі збираємось 
бути майстрами спорту.

Так, не всі вони стануть 
чемпіонами і рекордсмена
ми. Але, щоб мати високий 
фізичний гарт, фізкульту
рою треба займатись по
стійно, цілеспрямовано. То? 
му-то й боремося за ефек
тивність уроків фізкуль
тури. Крім цього, заняття у 
спортивних секціях. Най
більш масова з них — з ба
гатоборства ГПО. Тут — 
представники всіх навчаль
них груп.

Щотижня в училищі три
вають спортивні поєдинки. 
Ми визначаємо кращих 
спортсменів за видами 
спорту, кращі спортивні 
групи. Понад 800 наших 
вихованців виходять на 
старти. З них і комплек
туємо збірні, які успішно 
виступають на обласних 
змаганнях трудрезервівців. 
Тут завжди перші наші во-, 
лейболісти, баскетболісти, 
тенісисти, багатобориі ГПО.

Наші фізорги у своїх гру
пах інформують про досяг
нення спортсменів учили
ща на міських, обласних і 
республіканських змаган
нях.

— Таня Кодацька вже 
першорозрядниця зі спор
тивного орієнтування.

— Наталка Сухова була 
найсильнішою на міському 
турнірі тенісистів.

— Третій приз на міських 
змаганнях здобули нросмо- 
ни...

І всі, таким чином, зна
ють, що знову поповнився 
загін кандидатів у май
стри, — норматив викона
ли Людмила Вороніна, Ель- 
віра Косматова, Олена Ко
закова. Першорозрядниця
ми стали волейболістки Ва
лентина Чумак І Тетяна 
Жук, лні в складі збірної 
Ленінського району міста 
добре виступили на облас-

відділ листів 1 масової роботи, відділ 
Пропаганди — 2-45-36; відповідальний 
£°ИР2ІаР'. відділ учнівсьної молоді :«-< 
2-46-87; відділ комсомольського життя, 
цідділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту - 2-45-35; фотолаСо- 
Рапт°Р'я 2-56-65; нічна' редакція — 3“03в5 З»

Індекс СЦ97,-

ній спартакіаді міських 
Рад народних депутатів.

Слова похвали кращим 
спортсменам ми кажемо нЛ 
вечорах спортивної славй, 
на комсомольських зборам?, 
їхні портрети виставлено у 
спортивному залі. І все це 
спонунас менш досвідче
них теж добиватися висо" 
них результатів. АКТИЦ; 
ність у спортивних секціях 
зростає. Тому я й хочу під
креслити, шо пропаганд;? 
фізкультури І спорту має 
не менш важливе значеії? 
ня, ніж уміла організація 
спортизних змагань.

У минулому навчальному 
році понад 600 наших уч
нів отримали значни ГПО, 
624 стали розрядниками. 
Це все завдяки тому, що 
наші фізкультурні й ком
сомольські активісти ра,- 
зом з педагогічним колек
тивом зуміли залучити до 
занять фізнультурою І 
спортом максимальну кіль
кість вихованців училища. 
Три чверті з них склали за
лік із Фізичної та військо
во-технічної підготовки. 
Наближаються до взяття 
визначеної висоти й учні 
перших курсів — на уро,- 
ках фізкультури, у спор
тивних секціях, під час ма
сових спортивних поєдин
ків. Вони тепер самі собі 
екзаменатори. Бо переко,- 
нані. що фізичний гарт для 
майбутнього робітника мая 
неабияке значення.

Наш колектив фізкульту
ри став переможцем Всц- 
союзного огляду-нонкурсу, 
шо проводився під девізом 
«Від значка ГПО — до оліг-Г- 
пійської медалі». І тепер у 
кімнаті спортивної слави 
серед численних нагород, 
здобутих під час змагань’ 
різного рангу, на першому 
місці — вимпел і грамот-? 
ЦК ВЛКСМ та Всесоюзного 
спорткомітету. якими від
значено КОЛСНТИП на НОН; 
курсі. Тана оцінна спонукає 
нас працювати з іще біль
шим ентузіазмом. Бо це 
неабияка відповідальність І 
гордість — передавати дос
від Іншим.

Б. ТЕРТИЛОВ, 
викладач фізвиховання 
Кіровоградського тех
училища № 4.

В. о. редактора 
В. СТУПАК.

Друкарня Імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

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

і
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