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«Продовжуючи славні традиції своїх дідів і

батьків, комсомольці, дівчата і юнаки йдуть у

перших лавах будівників комунізму, мужніють

у праці, вчаться керувати господарством. В їх

ніх руках — майбутнє країни. І ми впевнені —

це надійні руки».

Л. І. БРЕЖНЄВ.

ГОВОРЯТЬ ДЕЛЕГАТИ
— Чим знаменний був нинішній рік 

для вашої комсомольської організації! 
— з таким запитанням звернулися наші 
кореспонденти до делегатів обласної 
комсомольської конференції.

Л. СОЛТИК, перший секретар Улья- 
ноьськсго райкому ЛКСМУ:

— Боротись за високу культуру зем
леробства — одне з першочергових 
завдань сільської /лолоді. І хоч як важ
ко було в цьому році здобути перемо
гу, та юнаки і дівчата району таки до
моглись успіху. 889 молодих хліборобів 
вийшли на жнивну ниву — 13 комсо
мольсько-молодіжних збирально-тран
спортних загонів, 25 комбайнових, 11 И 
жаткових, 52 автомобільних, 37 трактор- ■ 
них екіпажів. Серед них 12 сімейних. Бо- Я 
ни зібрали зернові на площі 7433 гекта- в 
ри і записали на свій рахунок 233000 Ж 
центнерів хліба.

В обласному огляді на кращу поста
новку роботи по залученню молоді до 
вирощування і збирання врожаю зер
нових культур наша районна комсо

мольська організація зайняла перше 
місце.

Ольга СВІЯГІНА, викладач Кіровоград
ського музичного училища:

— Цього року ми відсвяткували двадця
тиріччя нашого училища. Декада концер
тів, яка проходила у зв’язку з відзначен
ням цієї дати у Кіровограді, вимагала від 
кожного комсомольця максимальної від
дачі всіх сил. Звітні виступи, особливо 
заключний концерт, показали, як творчо 
зміцнів наш колектив. Ювілей училища, 
підготовка до нього стали пам’ятною по
дією її житті нашої комсомольської орга
нізації.

Відбулися перші заняття у школі ком
сомольського активу, яку ми недавно 
організували. Тепер групкомсорги, ком 
сомольські активісти підвищуватимуть 
тут свій ідейно-теоретичний рівень. Ство
рення цієї школи — теж неординарна 
подія в житті комсомольців училища.

Молоді трудівники Кірово
градського заводу тракторних 
гідроагрегатів на честь 110-ї річ
ниці з дня народження В. І. Ле
ніна виступили з ініціативою 
«Освоєнню нової продукції — 
комсомольську турботу!». Вони 
взяли шефство над випуском 
гідростатичних трансмісій для 
збиральних машин, які мають 
велике значення для народного 
юсподарства.

Напередодні XXI обласної 
комсомольської конференції бю
ро Кіровоградського 
комсомолу схвалило

міськкому 
цей почин

І закликало молодих трудівників 
підприємств міста підтримати 
ініціаторів і взяти під свій конт
роль випуск нових видів про
дукції.

Думками про участь молоді 
заводу тракторних гідроагрега
тів у русі «П'ятирічці ефектив
ності і якості—ентузіазм і твор
чість молодял», про почин «Ос
воєнню нової продукції — ком
сомольську турботу!» ми по
просили поділитися токаря екс
периментального цеху нього під
приємства Петра РЕПЕЦЬКО- 
ГО.

ДАМО ПОЧИНУ
76 комсомольсько-моло

діжних колективів, 1500 юна
ків і дівчат орденоносної Кі- 
ровоградщиви, пні беруть 
участь у русі «П'ятирічці 
ефективності і якості — ен
тузіазм і творчість моло
дих!» виконали завдання 
десятої п’ятирічки.

Понад 15 тисяч чоловік — 
стільки молодих ентузіастів 
області взяли участь у НТТМ 
за останні деа роки. Вони 
подали 6000 раціоналізатор
ських пропозицій, економіч
ний ефект від впровадження 
яких становить більше 5 
мільйонів карбованців.

«П'ятирічці ефективності, 
якості — ентузіазм і творчість 
молодих!» — такий девіз 
шого сьогодення. Мабуть, 
жен із нас, починаючи

на- 
ко- 

свій 
трудовий день, ставить собі за
питання: що я повинен сьо
годні зробити, аби мій трудо
вий здобуток був більшим, 
ніж учора?

Що значить творчість для 
робітника? Чи можна творити, 
стоячи біля верстата і вито
чуючи деталі за підготовлени-

---------------------------------- —-------- — КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ТЕЛЕТАЙП

КАБІНЕТ
політосвіти

ВІДБУЛОСЯ ПЕРШЕ 
ЗАНЯТТЯ У ЩОЙНО 
СТВОРЕНОМУ БАЗО
ВОМУ КАБІНЕТІ КОМ
СОМОЛЬСЬКОЇ ПОЛІТ
ОСВІТИ КОЛГОСПУ 
«КОМІНТЕРН» БОБ- 
РИНЕЦЬКОГО РАЙО
НУ.
Провели його слухачі 
політгуртка райсільгосп-

техиіки, які вивчають біо
графію В. І. Леніна.

Гарний дарунок моло
ді зробило правління 
колгоспу напередодні 
110-ї річниці вождя.

До послуг тих, хто 
вчиться — плакати-рс- 
комендації, стенди, біб
ліотечка творів В. І. Ле
ніна, методична літерату
ра, збірник спогадів про 
Ілліча, найважливіші до
кументи партії та уряду, 
книжкові виставки тощо.

КРИЛА!
ми кимось кресленнями? Так. 
Усе залежить від того, як ти 
стасишся до дорученої справи. 
Один робітник вкосить істотну 
поправку в роботу конструк
тора, а інший і за бездоганни
ми кресленнями робить бра
ковану деталь.

Я впевнено можу назвати 
творчістю працю багатьох мо
лодих робітників заводу трак
торних гідроагрегатів. Ось то
кар з інструментального цеху 
Михайло Шарков. Візьме крес
лення в руки, уважно вивчить, 
відкладе е6ік„. і більше не 
гляне на нього. Але так зро
бить деталь, що ніякий відділ 
технічного контролю не знайде 
огріхів.

Висока кваліфікація, скажете 
ви, досвід. Правильно. Але та
кої віртуозності в роботі, та
кого рівня професійної май
стерності не досягнеш без ви-

(Занінчення на 2-3-й стор.|.

ДО ЮВІЛЕЮ
ЗНАМ’ЯНКА. У раху

нок останнього року п'я
тирічки працює краща в 
локомотивному депо ком
сомольсько - молодіжна 
колона Володимира Ана
толійовича Шслсста 
(групкомсорг Володимир 
Литвннов). З початку 
нинішнього року друж
ний колектив провів 
більше 2200 великоваго
вих поїздів, перевіз пів-

Яскравою сто
рінкою в історії 
комсомолу Кіро- 
воградщини ста
ло будівництво 
«малого БАМу» 
— залізниці До- 
линсьна — По
мічна.

Ударно несе передювілейну 
ленінську вахту номсомольсьно- 
молодіжна бригада плавильни
ків М. БИЦКА зі Світловодсьно- 
го заводу чистих металів.

Сенретар ко
мітету комсомо
лу колгоспу іме
ні Леніна Дс- 
линського райо
ну Петро НАЗА
РЕНКО -------
ться, 
справи 
дих 
В.
В. 
В. І

цікави
ли ідуть 

у моло
доярок 

ФОМІНИХ, 
ПОХИЛ і 

ПОКЛАД.

Переможцями V 
соціалістичного 
змагання на не-ж 
легких 
річних 
стали

цього-1 
жнивах ■ 
молодіІ 

комбайнери з В 
нолгоспу «Мир»И 
Гайворонського ■ 
району В. КЛИ- І 
МЕККО і В. МА- л 
ТВІЄНКО. £

Хороним настрій дарує 
трудівникам художня 
агіткультбригада <Всг- 
ник» Палацу культури 
Імені Жовтня заводу «Пер
сона зірка».

Щодня пере
виконувати змін
ні норми — та
кий закон у ко
лективу комсо
мольсько - мо
лодіжної брига
ди фрезеруваль
ників Кірово
градського за
воду друкар
ських машин, 
де бригадиром 

Г. КАДИГРОБ.

Молодий комуніст Ана
толій .СКВОРЦОВ очолює 
комсомольсько - молодіж
ну бригаду токарів Кіро
воградського заводу трак
торних гідроагрегатів. 
Цей колектив уже вико
нав п’ятирічку.

тора мільйона тонн ван
тажів, зекономивши при 
ньому 626 тисяч кіловат- 
годин електроенергії.

Комсомольсько - моло
діжна колона В. А. Ше
леста зобов’язалася: ви
конати особисту п’яти
річку до ИО-Ї річниці з 
Дня народження В. І. Ле
ніна; за час, що зали
шився до ювілею, додат
ково перевезти тисячі 
тонн народногосподарсь
ких вантажів.
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ЦЕЙ ЛЕНІНСЬКИЙ заповіт БУВ і залишається головним девізом юності

штрихи до ОСОБИСТОГО КОМПЛЕКСНОГО 

ПЛАНУ ОБЛАСНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗА
ЦІЇ КІРОВОГРАДЩИНИ.

Участь у русі «П'ятирічці ефективності і якості 
ентузіазм і творчість молодих».

ГІШІЇПІІІЇІЇІШШШПШШШІШІПП

ЗАГАЛЬНООСВІТНЄ, ЕКОНОМІЧНЕ ТА ПОЛІТИЧ
НЕ НАВЧАННЯ.

І ТАКИМИ, ЯК ЛЕНІН
■ --------------------------- ---------- —------ вивчення біографії В. І. Ленін

В області різними форма
ми навчання охоплено 23 729 
комсомольців. У 1394 гурт
ках і семінарах комсомоль
ської політосвіти та в шко
лах економічних знань на
вчається 33 346 юнаків і дів
чат. Майже б тисяч членів 
ВЛКСМ — слухачі шкіл ко
муністичної праці, близько 
4 тисяч — оволодівають 
теорією марнсизму-ленінізму 
самостійно, за індивідуаль
ними планами.

І
... Це трапилось на республі
канському конкурсі професій
ної майстерності. Коли нас, со
рок вісім газоелектрозварни- 
Іків, переможців обласних зма
гань, ознайомили з конкурс

ною програмою, я розгубився: 
з п'яти видів робіт два були 
мені знайомі лише з книг, про 
один — тільки чув. Доброго 
настрою як і не було. І раптом 

І схаменувся: так як же це? Ле
нін у моєму віці глобальні пи
тання вирішував, а я перед 
першою ж перешкодою спасу
вав?!

Звичайно, уторованим шля- 
Іхом іти легко. Але ж куди по

чесніше прокладати свій. При
гадалося чомусь недавно про
читане зі спогадів про Леніна... 
Труднощі, з якими зіткнувся 
на своєму життєвому шляху 
Володимир Ульянов, звичайно, 

І ні в які порівняння З МОЇМИ
тодішніми не йшли. Будучи мо
їм ровесником, він став теоре
тиком нової, створеної НИМ 

же партії. Згадав тоді про Во
лодимира Ілліча і ніби підмі
нили мене. Взявся до робо
ти...

Звичайно, в усьому бути схо
жим но В. 1. піоніно всі хочуть,

І і це прекрі Д?«О, хоч і нелегко.
А. В. Лунпчьрськмй досить чіт- 
т ко окреслив цю думку: «Всякий 
■ повинен а усіх сил рівнятись по 

[ Лоні ну, в чому тільки можна 
я піднімати до цього рівня свою 
І теоретичну думку, свою робо- 
І ту, своє життя, свою бороть

бу...» *

І Але мало тільки поважати 
'великого вчителя, мало схиля
тися перед його невмирущою 
пам яттю. Треба виконувати ге, 
що заповідав нам Ілліч.

Я і мої товариші по роботі 
Василь Фіщук, Євген Севастья
нов, Володимир Білик з радіс
тю приступили цього року до

І

вивчення біографії В. І. Леніна 
у гуртку комсомольської по
літосвіти. А ось укотре пере
читую «Завдання спілок моло
ді», і щоразу ніби дорослі
шаю: глибше розумію Леніна, 
роблю для себе життєві від
криття. Учусь у Леніна шукати 
істину в суперечці, іноді з са
мим собою, відстоювати свою 
позицію, захищати переконан
ня.

... А на тому конкурсі я став 
другим призером. Згодом усі 
попередні переживання побо
ров. До моєї маленької пере
моги був причетний томик спо
гадів про В. І. Леніна...

Як би хотілося виробити в 
собі такі ленінські риси харак
теру, як уміння перетворювати 
теорію 8 керівництво до дії, 
майстерність просто пояснюва
ти свої думки, глибока людя
ність...

Колись Ленін, обмірковуючи 
складне питання, часто гово
рив: «А порадимось з Марк
сом!» Я й мої товариші часто 
сьогодні кажемо: «Давайте по
радимося з Іллічем». Вчитую
чись у мелодію ленінської 
прози, пронизаної революцій
ною пристрасністю, оптиміз
мом, відтворюємо ми образ 
трибуна-поопагандиста, життя 
якого пройшло у невпинній 
революційній дії. І нині ми, чи
таючи оядки постанови ЦК 
КПРС «Про 110-у оічницю з 
дня народження Володимира 
Ілліча Леніна», серцем відчу
ваємо що Ленін, «маючи не- 
перевеошений дар наукового 
передбачення, найглибшого 
проникнення в саму суть по
дій і явищ, які відбуваються, 
творчо застосовуючи діалекти- 
ко-матеріалістичний метод ДО 
аналізу нових історичних умов, 
...збагатив принципово важли
вими положеннями всі складо
ві частини марксизму, відкрив 
новий етап у його розвитку».

Чудодійно сила ленінської 
думки в тому, що кожен із нас 
завжди знайде у ній для себе 

відповідь на те, як по-маок 
системи, по-ленінськи ПІДІЙТИ 
до того чи іншого явища.

Наш шлях до Леніна ще 
тільки починається. Шлях цей 
— пожиттєва робота розуму і 
серия. Давайте ж учитися ко
мунізму у Леніни!

А. СВиріПд, 
електолзвавник бобви- 
нецької райНльгет'птехні- 
ии делегят XVI обласної 
ЯЧІТИО-ВибоОНП» ЕЛМСО- 
мольеьної конференції.

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.]. 

могливості до себе. Саме ви
могливість відзначає молодих 
передовиків виробництва — 
фрезерувальника Івана Мош- 
нягуцу, токаря Анатолія Бон
даренка та багатьох інших мо
лодих заводчан. Вони причетні 
до того, що нині більше по
ловини своєї продукції підпри
ємство випускає з державним 
Знаком якості. Далеко за ме
жами підприємства відома 
бригада токарів Анатолія 
Скворцова, яка вже завершила 
п’ятирічку.

Першоджерелом цих успіхів 
є усвідомлення заводчанами 
своєї причетності до турбот 
сільських трудівників. Адже 
трактори, на яких встановлено 
виготовлені на нашому під
приємстві гідро- і маслонасо- 
си, працюють на полях госпо
дарств усієї країни. І ми хоче
мо, щоб легше працювалося

механізаторам, щоб потужні
шими були сталеві коні.

Недавно комсомольська ор
ганізація відділу головного 
конструктора оксіально-порш- 
невих машин, яку очолює 
Дмитро Улановський, виступи
ла з ініціативою: «Освоєнню 
нової продукції — комсомоль
ську турботуї» Завод готується 
цо серійного випуску гідроста
тичних трансмісій до збираль
них машин. Нині їх виробницт
во освоює 
ний цех.

Почин 
юнаки і дівчата всього підпри
ємства. Всі прекрасно розумі
ють: аби втілити його в реаль
ні результати, потрібно добре 
попрацювати. Найголовніше — 
здати в експлуатацію корпус 
МСК-3, що нині будується. Мо
лодь заводу допомагає буді- • 
вельникам. Адже саме в ново
му корпусі буде встановлено 
найсучасніше устаткування і

експерименте ль-

дружно підтримали

гід- s 
до- S

почнеться серійний випуск 
ростатичних трансмісій, з 
помогою яких продуктивність 
збиральних машин підвищить
ся на 15—20 процентів.

Для того, щоб ініціатива 
вала практичні результати, по
трібно створити їй реальну ос
нову. В даному випадку мова 
йде про те, щоб працівники 
всіх служб підприємства взяли 
під свій контроль випуск гід
ростатичних трансмісій. Ми 
створимо наскрізний конвейєр 
якості, щоб кожен — від кон
структорів до тих, хто зайня
тий на заключних операціях — 
відчував 
ність за

да-

В
ES

особисту відповідаль- 
долю нової продукції.

П. Р’ПЕЦЬКИЙ, 

Кіровоградського* за- 
тракторних гідроаг- 

член комсомоли-

токар 
воду 
регатів, 
ського бюро експеримен
тального цеху.

ПО УДАРНИХ ВАХТ

БРИГАДИР ПЛА
ВИЛЬНИКІВ МИКОЛА 
ПЕТРОВ ІЗ СВІТЛО
ВО дського ЗАВОДУ 
ЧИСТИХ МЕТАЛІВ ВІ
ДОМИЙ. НЕ ТІЛЬКИ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ. 
СЛАВА ПРО ЙОГО 
ПРАЦЮ СЯГНУЛА ДА
ЛЕКО ЗА МЕЖІ ОБ
ЛАСТІ. ПРО ЦЕ СВІД
ЧИТЬ УРЯДОВА НАГО
РОДА—ОРДЕН «ЗНАК 
ПОШАНИ», ЗНАКИ ЦК 
ВЛКСМ «ТРУДОВА 

ДОБЛЕСТЬ» І «МОЛО

ДИЙ ГВАРДІЄЦЬ П’Я
ТИРІЧКИ». ВЖЕ ШІСТЬ 

РОКІВ ПІДРЯД КОМУ
НІСТ М. ПЕТРОВ УДО

СТОЮЄТЬСЯ ЗНАКА 
«ПЕРЕМОЖЕЦЬ СО
ЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМА
ГАННЯ».

Підвищення культурно- I 

го рівня, самодіяльна 
творчість. ______  І

ЦЕХУ ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА ЗІРКА» НА ЧЕСТЬ 
110-ї Р1ЧНИ41 3 Дня НАРОДЖЕННЯ В. І. ЛЕНІ-

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КОМСОМОЛЬ
СЬКО-МОЛОДІЖНОГО КОЛЕКТИВУ ЕЛЕКТРО
ЗВАРНИКІВ ДРУГОГО МЕХАНОСКЛАДАЛЬНОГО

%*****&

Громадсько - політична 
діяльність, виконання ком
сомольських доручень.

М АНОДНА мудрість говорить. 
*1 що дитину треба виховува
ти тоді, коли вона ще лежить 
упоперек Діжка. На жаль, це 
прислів’я доходить до свідомос- 
гі окремих батьків надто пізно, 
внаслідок чого громадськості 
доводиться займатись вихован
ням молодої людини, коли вона 
стає нам упоперек дороги. Са
ме тут, на мою думку-, комсо
мол повинен виступати не в ро
лі няньки, а принциповим і 
доброзичливим товаришем, чуй
ним порадником 1 строгим суд
дею.

ВЗЯТИИ НА
ПОРУКИ

*г пошуках
КРИСИ

бригаді четверо. Та не цільністю, а вмін
ням Асруті^ Лопці. На трудовому календарі ком- 
сомольсьК^олодіжного колективу електрозвар
ників імені 60-річчя Великого Жовтня з другого 
механоскладального цеху заводу «Червона зір
ка* — червень 1981 року. Олексій Попов, Мико-

вйкокятн шість річних вироб-

виконувати змінні норми ви- 
робітк\ не мскщ як на 13.^ про
центів. працюючи під девізом: 
«ПО-й річщші з дня народжен
ня В. І. лЖіз -- 110 ударних
вахт»;

підвищити продуктивність 
праці на 2 проценти:

підтвердити право на здачу 
продукції з першого пред’яв
лення;

зекономити не менше 50 кіло
грамів зварювального дроту:

>
ПОСТІЙНО

па Дорош. Олександр Харченко, Анатолій Моз- 
говин з початку п’ятирічки виконали п’ять з по
ловиною рійних норм кожен. 4». до світлого свя
та всього прогресивного людства — 110-ї річни
ці з дня народження В. і. Леніна — молоді ии- 
роііничнини з бригади Олексія Полоса вирішили:

ВДОСКОНЗЛІОІКІТН

Свою іжря Шґ-Ц Маииср)-..» .її, 
кожному членові бригади під
вищити виробничий розряд;

постійно боротися за еконо
мію енергії і матеріалів. Пра
цювати під девізом: «.Виробни
чим втратам 
заслін»;

кожному 
підтвердите 
ком у я і с ти чн ої праці»:

у заводській спартакіаді, при
свяченій ІіО-й річниці з дня на-

-- комсомольський

членові бригади 
Рвання «Удйрнїік

роджения R Т. Леніна. ннборо-
III :1 jbi.iUtlf МІСЦР, 

кожен свій крок, свої діла і 
помисли звіряти по Іллічу. Бра
ти активну участь у роботі 
гуртків комсомольського політ- 
навчання, жити і працювати « 
під девізом: «Один за всіх, усі 5 
за Одного». gg

Соціалістичні зобов’язання 
на честь 110-ї річниці з дня на- S 
родження В. І. Леніна обгово- Я 
рені і прийняті на зборах ко- S 
лектйву бригади.

Приіаду.о випадок іа непов
нолітнім Олегом В. Історія ця 
схожа на банальний сюжет із 
життя неблагополучної сім’ї, 
де СИН ЗОВСІМ ЬІДбИВСЯ від рук 
матері. Спершу завів хвацьких 
друз.кін. став тікати ■. дому. 
хуліганити і. нарешті, .загляда
ти і> чі'рку. Важко скапати, як 
Йому н.іічлося закінчи ги iv.mii і ........... . .,Л.»легше*[кікільиь 

ГЦЮ1. \ .ПІ.
осі..

1“

• ■ 1 р\ дОІА ' ДІЯЛЬНІСТЬ, 
гиятніщ. бешкети •- 
терні штрихи буднів ХЛОПЦЯ Не! 
підприємстві. . ........... ........
швидко

1 ось 
ступив 
і-ашою 
г-зяти Олега 
пили його за досвідченим 
сгавником. оточили 
увагою і турботою, на яку

йоги дужеЗВІДКИ 
ВИСТНВИ.’ІИ. 
такий «робітник» пере- 
норії’ механічного цеху 

заводу. Ми вирішили 
на поруки. Закрі- 

на- 
підлітка 

_________ _________ він 
попервах нїдпопідан недовірою. 
Якось групкомеорг цеху Тама
ра Головатенко запропонувала 
йому відвідувати плавальний 
басейн.

—■ Приходь на тренування, я 
чекатиму. снизила Олегові.

- Прийду. — ТЮОбіПЛВ той.

відділків колгоспів імені Вату- 
тіла та імені Шевченка, ми цьо
го року 24 рази показали там 
пані} програму, в якій красне 
слово і пісня органічно поєд
нуються з місцевими фактами. 

Наша агітбригада «Бриганти
на степів» уже три роки на об
ласних конкурсах-оглядах сіль
ської художньої самодіяльності 
завойоьу' перші місця. За це 
ма'мо тіні почесних кубки.

Сьогодні в основній групі 
бригади 22 чоловіка. Це — ме
ханізатори. вчителі, службовці. 
С н нас і підготовча група, до 
якої входять учні місцевої 
шголи. ,

Па мою думку, культармійці 
повинні чутливо тримати руку 
на пульсі часу. Образно ку.і.у- 
«и. наша діяльність — дзвінке 
відлуння подій, свят і знамен
них дат у житті радянського 
i-iioo.iv. Тол. із великим хвилю- 
ваннлм I світлим підпесеннялі 
ми нрацювп.ііі над програмою. 
Г-рисвячеиоіо 325-рІЧЧІО ВОЗЗ’СД- 1 
рання України а Росікю. Паша 
рраця Пула винц. лродясена « 
і .и.'іиимп ■ іп-іссками тілі і.н £
одно, с..’і.ніч. які .:і..-ін. гі. «Ьрп І 
гіінтияу і.гспііі’ ось > з.«-’ ро- 1 
>сіп п и глядачіп області Л

СГНЧП..І.ГН'- -'лреч И|>П. .,іи «: ■

Аовсїмтмюйй ііюфер «ад-
ша їйоиервоїКсіїй ЇАл .
сюженко. школярка. Сіяеиа ‘
Шевчеяко та їнил. Вони агіту
ють ?.а прекрасне і їі^пагують 
мого в їкні гі._______ а , ,|

Сьогодні на Кіроаоградщи- 
ні діє 632 сільські агітбрига
ди. 6750 аматорів сцени да
рують своє мистецтво тру
дівникам колгоспних ланів і 
ферм.

Щороку культармійці сіль
ських і районних будинків 
нультури роблять понад 12 
тисяч виступів на тонах, в 
тракторних бригадах і на 
молочнотоварних фермах.

І
П КОСЬ видатйий радянський 
и кінорежисер Олександр 
Довженко сказав, що між кра
сою і правдою він вибрав би

І красу. Звичайно. Олександр 
Петрович не ігнорував правди 
житія, про що свідчать ного 
прекрасні твори. .Але митець на

самперед утверджував красу 
життя, красу радянського сі.о- 
ГО.ІСИіі.Д.

>м\ почерку нашого ко
лекцій,}' притаманний пошук 
прекрасного в праці. А іже 
Кулі. ; Пр.мі< пь - не перлі ...І ;><•••

Іііроааіаижт трудової звитяги. 
Уі, мабуть, не —. . . . . . . .

(
художній керівник агітбригади. 
ВідвеРіїо зізнаюсь, що не люб
лю в ВЧої сценарії включати ба
гато матеріалів про н яннць, 

і хуліганів, ледарів і дармоїдів. 
1 Розумію, що треба їх критику

вати, тавру ваги вогнем сатири І і гумору. Але мені все-таки на
багато приємніше говорити зі ■ 
сцени на повний голос про на
ших славних героїв праці, пере
довиків соціалістичного зма
гання.

До речі, паш колектив висту-

учителька

3-арг.у нас особливо відповї-1 
'іа.чьнин момент. До ІгіК’і річнії-1 
Їй з дня народження В. 1. Лені- ■ 
на готуємо тематичну програму. 
............ і хочемо висвітлити хіпі і 
и’.оючі і безсмертні сторінки І 
біографії Ілліча, бодай кілько
ма штрихами окреслити ье.іич- І 
ний образ ноя. ’.я світового про
летаріату, гворіія Країни Рад.

В. ГАРШАНОВ, 
керівник агітаційно-худож
ньої бригади.



Труднощі, :і якими зіткнувся і 
на своєму Жйттсвому шляху ; 
Володимир Ульянов, звичайно, | 
ні о які порівняння З МОЇМИ І 
ТОДІШНІМИ не йшли. Будучи мо
їм ровесником, він став теоре
тиком нової, створеної ним 

' же партії. Згадав тоді про во- 
_ подимира Ілліча і ніби підмі

нили мене. Взявся до робо
ти..,

Звичайно, в усьому бути схо
жим на В. І^іеніна всі хочуть, 

це прекріу но, хоч і нелегко,
А. В. Луначарський досить чіт- 

& но окреслив цю думку; «Всякий 
1 повинен з усіх сил рівнятись по

■ Ж, тілчкн
Я піднімати ЛО цього рілня сосно 
Я тяоротнчну думну, свою робо- 
/ гу, саос свою бороть

бу...»
Але мало тільки поважати 

великого вчителя, мало схиля
тися перед його невмирущою 
пвм яттю. Треба виконувати те, 
що заповідав нам Ілліч.

Я і мої товариші по роботі 
Василь Фіщук, Євген Севастья
нов, Володимир Білик з радіс
тю приступили цього року до

I Hl\

I

ІСТГМНП . •-•»
КПРС «Про 110-у ОІЧНИЦЮ з 
дня наводження Володимира 
Ілліча Леніна», серцем відчу
ваємо, що Ленін, «маючи не- 
перевеошенкй 
пёКёдбамення, 
проникнення в 
ДІЙ і явищ, які 
творчо застосовуючи діалекти 
ко-матеріапістичний метод до 
аналізу нових історичних умов, 
...збагатив принципово зажли-1 
вими положеннями всі складе-1 
ві частини марксизму, відкрив | 
новий етап у його розвитку». | 

Чудодійна сипа ленінської і 
думки в тому, що кожен із нас 
•»звлилц сс& іаілпооіди на ге, як гіо-мвои- 

сисгськи, по-ленінськи підійти 
до того чи іншого яаиида.

Наш шлях до Леніна 
тільки починається. Шлях цей 
— пожиттєва робота розуму і 
серця. Давайте ж учитися ко
мунізму у Леніна!

А. СВмріпд, 
епектоозваонич Бобои- 
нецької рамсільгогптехні- 
ни. делегат XVI обласної 
ЗЧІТИО-ВнЛобНОЇ комсо
мольської конференції.

дар наукового 
найглибшого 

саму суть по- 
відбуваються,

їх у бривьді четверо. Та не кількістю, а вмін- • 
нам беруг Длопці. На трудовому календарі ком
сомольське молодіжного колективу електрозвар
ників Імені 60-річчн Великого Жовтня з другого 
механоскладального цеху заводу «Червона зір
ка» — червень 1981 рому. Олексій Попов, Мико-

па Дорош, Олександр Харченко, Анатолій Моз- » 
говий з початку п’ятирічки піЯкінали п’ять з по- •» 
лосиною річних норгл кожен. 4 до світлого свя- £ 
та всього прогресивного людства — 110-ї річни- ш 
ці з дня народження В. І. Леніна -- молоді би- 
рооничники з бригади Олексія Попова вирішили: *

ще

виконати шість річних вироб
І гтгіуци'л. л.гігіи«і»и;я--ввщ|___ І

ШІІіОНули : і мінні норми ви
робітки не менш як На 133 про
центів. працюючи під девізом: 
«110-й річниці з дня народжен
ня В. 1. Ле^-із 110 ударних 
вахт»;

підвищити 
праці на 2 проценти;

підтвердити право на здачу 
продукції з першого пред’яв
лення;

зекономити не менше 30 кіло
грамів зварювального дроту;

продуктивність

постійно
СВОЮ нпроонйчу -дтдгг 
кожному члрИОаі бригади під
вищити виробничий розряд:

постійно боротися за еконо
мію енергії і матеріалів. Пра
цювати під девізом: «Виробни
чим втратам 
заслін»;

кожному 
підтвердити 
комуністичної праці»;

у заводській спартакіаді, при
свяченій 110-й річниці з дня на-

вдосконалюваги щяи.гння В. ї. Леніна, виборо- S
г *'манят<$ш>ь . о, ті^-.иризоа^ —

— кимсомольськин

членові бригади 
звання «Ударник

Допомога ПТУ, школі, піонерській організації 
Участь у русі «Комсомол — сільській школі».

«СПІЛЬНІ ВПИШИ

Сьогодні на тваринницьких 
фермах області трудиться 
більше 5 тисяч юнаків і діз- 
чат. Половина з них зайняті 
виробництвом молока і м’я
са, четверта частина об’єд
нані в 44 номсомольсько-мо- 
лодіжні колективи.

РОЗВ'ЯЗУЄМО РЙЗОМ»

лісти. А ми повели розмову 
про день завтрашній. Порадив
шись, доярки уповноважили 
групкомсорга заявити 
нумі райкому комсомолу, 
беремось виконати план 
тої п’ятирічки до 110-ї 
ці від дня народження В.

на пле- 
, що 
деся- 
річни- 
I, Ле-

— кажуть комсомольці колгоспів 
да» та учні Липнязької середньої 
району.

імені Карла Маркса, «Прав- 
школн Доировслнчківського

11 и лз 
дею.

ВЗЯТИЙ НА
-W . у*’*’ І молочнотоварних фермах. |

ПОРУКИ
Пригадую випадок Із непов

нолітнім Олегом В. Історія ця 
схожа на банальний сюжет із 
житія иеблаголіілучииї сім’ї, 
де син зовсім відбився від рук 
матері. Спершу завів хвацьких 
дружки». став тікати з дому, 
хуліганити і. нарешті, загляда
ти в чі-рку. Важко сказати, як 
йому вдалося закінчити техіїїч- 

легшене училище, набагато

І
П КОСЬ видатний радянський 

П кінорежисер Олександр 
Чойжєііко сказав, що між кра-

кожен свій крок, свої діла і 
помисли г.&ірятн по Іллічу. Бра
ти активну участь у роботі 
гуртків КОМСОМОЛЬСЬКОГО політ- 
навчання. Жити і працювати 
під девізом: «Один за всіх, усі 
за одного».

Соціалістичні зобов’язання 
на честь 110-ї річниці з дня на
родження В. І. Леніна обгово
рені і прийняті на зборах ко
лективу бригади.

му стані. Це ускладнює до
ставку кормів і підготовку їх 
до згодовування. Ми з нетер
пінням чекаємо закінчення бу
дівництва комплексу. Стільки 
розмов про нього...

... Готувався завідуючий фер
мою до обласної комсомоле-

ЧОТИРИ РОКИ ПОСТУПУ

Довженко сказав, що між кра
сою і правдою він вибрав би 

І красу. Звичайно, Олександр
Петрович не ігнорував правди 
життя, иро що свілчать ноги 
прекрасні твори. Але .митець на
самперед утверджував красу 
/піп і я, красу радянського сьо- 
годси^.

'[псячому почерку нашого ко- 
пошук 
Адже

за все
не іоисім типовий

В області працює 9205 во- 
жатих-виробничниці в.

За допомогою номсоїлоль- 
ських організацій введено 
до ладу 12 шкіл на 3036 
місць, чотири пришкільних 
інтернати. Ю жи-лових бу
динків для вчителів.

Комсомольці надали _ 
помогу сільським школам в 
переході на кабінетну систе
му, обладнавши 210 навчаль- 
них кабінетів І піонерських 
кімнат.

до-

Шо можуть шефи? Інколи де- 
|хто ставить мені таке запитан
ня, вважзіочи, що цим самим 

і зажене, як кажуть, у куток. 
Але... ' ' '

За словами секретаря комсо
мольської організації колгоспу 
імені Карпа Маркса Василя 
Майдебури. ідея поліпшення 
шефства у них виникла «в ро
бочому порядку». Кілька рокіп 
тому на чергових комсомоль
ських зборах говорилося про 
допомогу місцевій десятирічці, 
про її потреби і власні можли
вості. Хтось запропонував: «Да
вайте проведемо суботиик спіль
но зі старшокласниками. Поса
димо дерева, приведемо в поря
док центральну вулицю села. 
Потім футбольний матч органі
зуємо...*.

Так і зробили. А початок 
став новою традицією. Тї під
тримала і молодь іншого міс
цевого колгоспу — «Правда».

Присутність шефів у школі 
відчувається, так би мовити. 

, конкретно, вони ■ з’являються 
І тут як господарі: примічають, 

ідо треба зробити, до чого рукІ

докласти. Спортивний майдан
чик реконструювати? Допомог
ти пофарбувати вікна, підлогу? 
Придбати підручники для 
шкільної бібліотеки? Зуміємо! 
Так у школі появився клуб для 
старшокласників «Вітрила».

Любить гарну українську піс
ню шофер колгоспу імені Карда 
Маркса Василь Сіроменко. І 
свою любов до музики він пе
редає молодшим друзям -- 
школярам. Хлопець організував 
у школі вокальну групу, і його 
з нетерпінням чекають після 
закінчення трудового дня.

Якось подумали комсомольці 
села ось про то: влітку спор
том можна займатися на спорт
майданчику, а взимку? Хтось 
запропонував відремонтувати 
приміщення старої школи і об
ладнати там спортзал. 1 тепер 
юнакам і дівчатам 
зимової днини є де 
вільною 
атлетикою, тенісом. Спорт став 
невід’ємною частиною нашого 
життя. До речі, секцію важко
атлетів очолює 
госпу «1

Словом, міцна її давня друж
ба єднає молодих колгоспників 
із місцевими школярами. У них 
чимало спільних проблем, і роз
в’язуються ЕОНИ теж спільно.

В. ДРОБОТ, 
старша піонервожата Лип- 
нядької середньої школи.

НАШ комсомольсько - моло
діжний був створений у 

кінці дев'ятої п’ятирічки. І 
хоч у більшості доярок досві
ду було зовсім мало, соціаліс
тичні зобов’язання щороку ми 
все ж виконували достроково. 
Уже після XX обласної ком
сомольської конференції ко
лектив став у районі ініціато
ром руху під девізом: «Комсо
мольський рік — за дев’ять 
місяців». І слово з ділом у ко
лективу не розійшлося. Тоді 
йому було присвоєно звання 
імені 60-річчя 8ЛКСМ.

Нас підтримали інші комсо
мольсько-молодіжні району: 
зі сфери торгівлі та побутово
го обслуговування, автомобі-

І знову нас підтримали 
молоді колгоспники та ви- 

__ .............. І ..і ферма 
працює в рахунок серпня 1980 
року.

Маємо чимало нагород — 
Почесні грамоти ЦК ВЛКСМ та 
ЦК ЛКСМ України, перехідний 
Червоний прапор райкожу 
комсомолу за перше півріччя, 
а групкомсорг ферми Ольга 
Шевченко — володарка спеці
ального приза райкому ЛКСМ 
України. Словом, про нас зна
ють, а це змушує постійно дба
ти про те, щоб надої молока і 
його якість були високими.

А добитися цього не так лег
ко. На це багато причин. При
міром, під'їзні шляхи до фер
ми в надзвичайно занедбано-

ніна, 
інші 
робничники. Сьогодні

ської конференції. Повели ми 
мову про те, чого досяг колек
тив, окрім високих виробничих 
показників. Виявляється, бага
то! З комсомольської групи ут
ворилося дві — партійна і ком
сомольська. Чотирьох членів 
колективу обрано 
місцевих Рад, ще
очно навчаються 8 Олександ
рійському радгоспі-технікумі. 
Всі доярки відвідують заняття 
в школі підвищення фаховсі 
майстерності.

депутатами 
четверо за- S

Липняжкя 
зайнятися 

боротьбою, важкою

очолює агроном кол- 
Правда» В. Аіазуренко.

В. КАРМАЗИН, 
партгрупорг другої молоч
нотоварної ферми кол
госпу «Прогрес» Ново- 
миргородського району.

я

ä

і.иягіш;.. бешкети 
терні штрихи буднії» хлопця и.‘ 
пЩлрисмсті-.І. ••111,и;и його дуже 
швидко виставили.

І ось такий «робітник - пере
ступив поріг механічного цеху 
нашого заводу. Ми вирішили 
гаяти Олега на поруки. Закрі
пили його за досвідченим на
ставником. оточили підлітка 
увагою і турботою, на яку віч 
попервах відповідав недовірою. 
Якось Групкомсорг цеху Тама
ра Головатенко запропонувала 
йому відвідувати плавальний 
басейн.

— Приходь на тренування, я 
чекатиму. • - сказала Олегові.

— Прийду, — пообіцяв той.
І не прийшов. Тамара не об

разилась. «Не знайшли ми клю
ча до ньоіо. — зізналась ме
ні. — а хлопець він хороший, і 
справа тут не в басейні».

І все. ж перемогла дружня і 
сильна рука робітничого ко
лективу. яка підтримала хлопця 
і направила на путь істини. Ни
ні він добре працює. ма,к гро
мадське доручення, мріє всту
пити до комсомолу.
К ЕРЕ.їТО на поруки ми нечас- 
в то. Домагаємось того, щоб 

у нашому багатотисячному ко
лективі траплялось якомога 
менше випадків, коли треба 
брати на поруки. Для цього ми 
включаємо на повну потужність 
«Комсомольські прожектори» ь 
усіх цехах і на всіх дільницях, 
залучаємо до громадської ді
яльності всіх своїх ровесникіг, 
а про упущення у вихованні мо
лодих виробничників прямо й 
відверто говоримо на комсо
мольських зборах.

На нашому заводі працює 
6 тисяч робітників, з яких по
над дві тисячі — члени ВЛКСМ. 
Це — загін великий і дужий. 
Йому під силу всі добрі справи 
вій ’ може дотла викоренити 
пиятику і бракоробство.

м. яготин,
член заводського комітету 
комсомолу електромеха
нічного заводу імені XXV 
з'їзду КГ1РС.

м. Олександрія.

дсиШ.

лективу притаманний і 
прекрасного в праці.
КЇ.ІІ.ГЇірМІГЦЬ - - не перш " 
ир<і.іаі'.іюи».ут лврудомо» зані 
І^і, мабуть, і»«- іонСііл тяі,.

художній керінник агітбригади. 
Відверто пізнаюсь, іио не люб
лю г. (,^ої сценарії включит н ба
гато матеріалів про п’явиць, 
хуліганів, ледарів і_ дармоїдів. 
Розумію, шо треба їх критику
вати, таврувати вогнем сатири І і гумору. А.іе мені все-таки на
багато приємніше говорити зі 
сцени на повний голос про на
ших славних героїв праці, пере
довиків соціалістичного зма
гання.

До речі, наш колектив висту- I пає в основному перед тварии- I никами. Обслуговуючи шість

ЧОЩЛіЩй. Цс — МЦ 
і ч ит'' я і <’ я у жбо » ці 

шчо і руно. До 
уцЩ .MH'Ht’liOi

, культармійці-.ЬЛ. » ь . . ПГЬ-Т 
образно кажу 

. ......... • ДиЩрКв 
і’.туння подій, сият І .'ша.мси 

дат у іі.Нтті радянського
РЙрОдУ. Тож із великим ХИИЛІО' І 
ваяням 1 с.в/тлим підііесоиііилі 
ми працювали над програмою, і 
грисшгчеиою 325-рІччю во;;л с,Т- « 
панни України з Росщю. Наша 
ГРІЩЯ була яинн^од/кена ■ 
І-.ІЯЧИИМИ ')ГІ.1ССК<1:.ІИ тільки Я
односеаьціи які .знають <Ьри И 
гангину итепів» ось уше Ь ш 
ній. а й глядачів області. _ я

Справжнім ядром бригади ь я 
і і л но t.icKліні. Іван Hu ''-і.' с Я 
. мите 1.і- •■ Н!! і"‘?!- ®
,и<-.1фі.’р «Кс-ДІр 
,11(1 ПІОІАерМО.І

брИіидИ 22 ’ 
ханіааторн. і 
G и інц- І під гот!) 
якої цідять 
школи

На мою думку, 
повинні чутливо тримати 
на пульсі чаї у. с", 
чи, наша діяльність 
від., 
них

UJ-ii’H-ni.«» ТИ Ullin, йони иііту ■ 
іоть :ні прекрвє-н« 1 н-пріїагують ■ 
ного її •■•■.п їй. 2, ■ЗіНАІг: У line оеобпиви ВІДВО1А1- ■ 
гальлик момент. До 11<’-і Р'.’/Щ* | 
ці з дня народження в. і. день " 
на готуємо тематичну програму, 
в чкій хочемо ШІСВІТ.1ИТИ хшг ■ жоїочі і безсмертні стоянки І 
біографії Ілліча, бодай кілько- ■ 
ма штрихами окреслити ьелич ■ 
пий образ вождя Ж^ГрапР І 
яетаріату. таория мщши Рад. |

керівник агітаційно-худож
ньої бригади. я

с. Рівне, V І
шість Новоукраїнський район. Ш

Заияття фізкультурою і спортом, військово-naipiö 
тичне виховання. 

НА СТАДІОН,
ЯК НА РОБОТУ

Нині в області більше 140 
тисяч молодих робітників, 
колгоспників, студентів та 
школярів складають норма
тиви комплексу ГПО; 105 ти
сяч з них вже стали значкіЕ- 
цями.

62 первинні організації 
Товариства охорони природи 
Малоаиснівського району на
раховують майже 8 тисяч 
любителів природи. Біль 
ШІСТЬ ІЗ НИХ — КОМСОМОЛЬЦІ 
та неспілкоса молодь. Пра
цює 55 громадських інспек
торів. У школах району орга
нізовано 60 груп друзів ЛІСІЕ 
і річок.

«П РИРОДА — це найкраща11 книг, написана особливою 
мовою. Цю мову треба вивча
ти». — писав колись М. І'арін- 
Михайловський. Правильно пи
сав. І вивчати цю мову треба 
сьогодні ж-. бо інакше вже на- 
с'упне. націє покоління не зна
йде у тій прекрасній книзі ба
гатьох сторінок. Мені думав- 
тцея. що справа це наша, ком
сомольська.

з

...Тй НІСЙШЦІІ «ДІШЕЛ0»
Ще наприкінці минулого сто- 

ліття видатний російський уче- 
щ;й-природознавець в. В. Доку- 
чаєв посадив на території на
шого району кілька лісовій 
смуг. Посадив не під схвальні 
вигуки колег, а під глузування 
навіть: «Хто коли бачив, щоб у 
степу росли дуби?» А вони ви
росли до трьох десятків метрів 
у висоту. Завдяки лісосмугам 
урожайність місцевих полів, що 
належать колгоспові «Победа», 
зросла на третину. Нині доку- 
чеєвські лісосмуги оголошені 
пам’ятником природи, і комсо
мольці та молодь господарства 
взяли їх під свою опіку.

Є в селі Злинці чудовий куто
чок — каскади. Із землі видаю
ться великі гранітні брили, а

пс них протікає невеличка 
річка Дубинка, утворюючи ці
лий ланцюжок водоспадів. Чим 
не прекрасне місце для відпо
чинку колгоспників? Місцеві 
природолюби вирішили озеле
нити каскади. Під час комсо- 
Аіольсько-молодіжннх суботин- 
кііі молодь села на 15 гектарах 
заклала невеликий парк. Він 
збереже життя Злинківським 
каскадам.

На території району п’ять ма
лих річок. С5 ставків. Багатство 
немале. Тому комсомольці та 
молодь кожного села вирішили 
взяти участь у експедиції «Дже
рело». На берегах водойм ство
рюються водоохоронні зони, на 
Сйозійнонебезпечних ділянках 
площею 25 гектарів посаджено

Участь у реконструкції 
підприємству, благоуст
рої і охороні природи, 
комуністичних суботниках, 
трудових десантах.

дерева. Звичайно, робота ця 
тільки починається.

Багато у районі звірів, птахін. 
Є. дикі кози, кабани, зайці, бор
суки і навіть красепі лосі. І в 
тому, що вони є — чимала за
слуга комсомольців.

О. САФРОНОВ, 
відповідальний секретар 
Маловисківської районної 
організації Товариства 
охорони природи. І

Що значить серйозно займа
тись спортом? Це значить, що 
на стадіон треба йти. як на ро
боту. Щодня, у свята і будні 
іартуватн свої духовні і фізич
ні сили — не має стати обов яз- 

Іком молодої людини, яка поста
вила перед сОбОАО високу мету.

Кожен комсомолець нашого 
заводу, захищаючи публічно 
свої соціалістичні зобов'язання, 
неодмінно рапортує і про те. як 
складає залік з фізичнцї та вій
ськово-технічної підготовки. Ме- 

Іні, наприклад, було б соромно 
перед товаришами. перед ко
лективом. якби, виконуючи 1 
перевиконуючи змінні норми, я 
не склав би нормативів ГПО.

Отож щодня побригадно, ок
ремими віковими групами ми 
йдемо на стадіон, в стрілецький 
гир і плавальний басейн чи зби
раємося в парку культури 1 від- 

I починку імені Т. Г. Шевченка, 
щоб позмагатися на влучність, 
подолати кросову дистанцію. А 
з нами — громадські тренери, 
інструктори.

І По-доброму заздрю високо
класному важкоатлету, волей
болісту.’гімнастові. І все ж га
даю, що на сходинку вище за 
них стоїть значківець ГПО. кот
рий повсякчас підвищує свою 
спортивну майстерність. Заздрю 
олімпійцеві, але’ першим поста
вив би в шеренгу кращих 
спортсменів чемпіона країни з 
багатоборства ГПО.

Нерідко окремі молоді люди, 
які не зайняті фізичною пра
цею. склавши нормативи, пере
стають тренуватись. А в коміте
ті комсомолу не бачать у цьому 
помилки. Добре, мовляв, що є

новий значківець. Та хіба ж тіль- І 
ьи заради нагороди юнаки та м 
дівчата виходили на старти. ■

У нашому ж колективі комсо- ■ 
мольські та фізкультурні акти- ■ 
-їсти дружно обстоюють П1ДЮ- 
товку і перепідготовку. І якщо ■ 
вже Є цифра в рапорті, то вона ■ 
справжня. Тільки цього року в ■ 
нас підготовлено понад оои ■ 
значківців. Усі вони приходили ■ 
і приходять на стадіон не після ■ 
нагадування, а за своїм бажай- | 
ням. Якщо ж хтось раптом ска
же оте невпевнене «немає ко- 
ли», тоді .ми згадуємо чемпіонів І 
області з багатоборства ГПО І 
.’І. Меркуна. Г. Яненка. Н. Моро- ■ 
зову, багаторазового призера ■ 
обласних змагань з легкої атле- ■ 
тики кандидата в майстри спор ■ 
ту С. Іоненка. Цих людей зна- І 
ють в нашому місті як гарних ■ 
виробничників і ентузіастів у 
спорті. Разом зі своїми сім’ями ■ 
воли добиваються високих ре- В 
зультатів на спортивних май- Я 
данчикцх. пропагують фізкуль- Н 
•гуру і снорт. Вони —- серед ікЬ 1 
цїаторів почину робітників міс- 1 
та. які вирішили налагодити ■ 
спортивно-масову роботу серед 
дітей і підлітків V мікрорайонах 
Счітловодська. Наприклад, мо
лодий робітник Леонід Меркун 
вже наб.'інж-ається до майстер- 
ського рубежу, тренується ЩО
ДНЯ 2 — 3 години.

Ніхто з них не хизується тим 
що вже ось котрий рік підряд 
здобуває перемогу на обласних 
фіналах із багатоборства ГНО 
на призи «Комсомольской прав
ды». Всі пишаються своїми на
городами. проте їм не байдуже, 
коли поруч працює товариш, 
який все‘ще значиться в почат
ківцях. бо не може виконати 
розрядного нормативу. У них 
тверде правило: моя висота хай 
етане І твоєю висотою. Не піти 
за такими — значить відступи
ти, залишитися » крайніх.і під
нести колектив.

Якби ;к то в такому руслі пра- і 
цювали р.сі комсомольські та 
фізкультурні активісти області!

В. КОВЯЗІН, 
слюсар Світлоаодського за
воду 
ЛІОН 
ства 
стри

чистих металів, чем- 
області з багатобор- 

ГПО, кандидат у май- 
спорту СРСР. І

У перші роки Радянської влади в 
приймальні В. І. Леніна в Раднаркомі 
була вивішена «Пам'ятка-правила», яку 
ми починаємо сьогодні друкувати.

По-ленінськи жити, працювати, вчити
ся!

Це — девіз кожного комсомольця, 
всіх юнаків і дівчат Країни Рад. Це — 
насамперед твій девіз, комсомольський 
активісте!

Слідкуйте за продовженнями публіка
ції «Пам’ятки-правил» у аМолодому ко
мунарі». Виріжте і склейте їх. Нехай во
ни будуть на робочому місці кожного з 
вас!

МИ ПРОВОДИМО НА РОБОТІ КРАЩУ ЧАСТИНУ 
СВОГО ЖИТТЯ. ТРЕБА Ж НАВЧИТИСЯ ПРАЦЮВАТИ 

, ТАК, ЩОБ РОБОТА БУЛА ЛЕГКА І ЩОБ ВОНА 
БУЛА ПОСТІЙНОЮ ЖИТТЄВОЮ ШКОЛОЮ.

Перш ніж братися за роботу, треба всю її обмір
кувати, продумати так, щоб у голові повністю скла
лася модель готової роботи і весь порядок трудо
вих прийомів. Якщо все до кінця продумати не мож
ливо, то продумати головні віхи, а перші частини 
роботи обміркувати досконально.

Більшість робіт не вдається тому, що вони з са

Як треба працювати
мого початку не були добре продумані. Звичайно, 
за роботу, як кажуть, «хапаються». Практично ж 
краще ТРОХИ ЗАТРИМАТИСЬ, але в усякому випад
ку так обміркувати, щоб зовсім вільно себе почува
ти в роботі, щоб внутрішнім зором, живою уявою 
працівник бачив закінчену роботу.

Не братися за роботу, поки не підготовлений весь 
інструмент і пристосування для роботи.

Неохайний працівник не дбає про те, щоб ТОЧНО 
ВРАХУВАТИ ВСЕ, що потрібно йому для роботи. 
Треба виробити в собі звичку зразу ж робити точний 
облік всього інструменту і всіх пристосувань, навіть 
найнезначніших.

Культурного працівника від некультурного тим і 
можна відрізнити, що в першого завжди ВСЕ ПІД 
РУКОЮ.
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ТРЕБА ЗНАТИ

Багато, разів був л 
присутній на зборах, ве
ликих і малих, ділових 
і урочистих, довгих і 
коротких. Доводилося 
бувати на цих зборах і 
стомленим, 1 заклопота
ним якимись повсяк
денними обставинами. 
Та ось встає зал — у 
ньому люди різного ві
ку, різної ДОЛІ, і, мож 
диво, зайняті вони були 
до цього моменту свої 
ми не дуже вже й істот
ними справами. Хтось 
невміло і тихо заспівує:

«Вставай, 
проклятьем 

заклейменный, 
Весь мир голодных 

и рабов!» — 
і лише секунду здає
ться цей ГОЛОС ОДИІІО 
ким у залі. Та ось до 
нього приєднуються но 
ЕІ голоси, їх все більше 
і більше.

Кудись геть зникає 
ссе дрібне і повсякден
не, і тільки велике й 
головне володіє людь
ми — піднесене відчут
тя причетності до на
роду, до революції, до 
великої справи свободи.

Цей Гімн революціо
нерів написав фран
цузький поет і комунар 
Еікен ІІотьє (І816 — 
1887). .

У Леніна в його осо
бистій ' бібліотеці, в 
кремлівській квартирі, 
є останнє прижиттєве 
видання «Революційних 
пісень» Ежена ГІотьє— 
книга 1887 року.

Існувала легенда, ні
бито Потьє написав 
«Інтернаціонал» одра
зу, за одну мить, без 
єдиної помарки, коли 
переховувався в Пари 
жі після розгрому Ко
муни. Немає сумніву в 
тому, що «Інтернаціо
нал» — наслідок вели
чезного переживання, 
найбільшого напружен
ня натхнення й пафо
су. Та Гімн пролетаріа
ту с разом з тим пло
дом титанічної праці. 
Цс підтверджує радян
ський пост Олександр 
Гатов, який більше 
тридцяти років життя 
присвятив роботі над 
перекладами з Потьє. 
Він розшукав книгу, 
видану в Ганновері, "в 
якій було відтворено 
чернетку «Інтернаціо
налу». Гатов переконав: 
ся в тому, скільки зу
силь вкладено в оброб
ку тексту. ІІотьє виби
рав слова, замінював 
їх, перекреслював, зна
ходив найточніші фор
мули революційних за
кликів. Я пс принижую 
поезії, кажучи про фор
мули. Така пісня, як 
«Інтернаціонал», і мала 
найстислішими фраза
ми сформулювати го 
повні ідеї революції.

Вірші Потьє поклав 
на музику ІІьс]5 Де
гейтер (у пес пайчасті-

ше пишуть його прізви
ще — Дегейтер), ТСЖ 
ветеран Паризької ко
муни, теж робітник — 
токар по дереву. Він, як 
любитель, складав вір
ші і куплети, співав їх 
у шинках міста Лілля, 
гуди був засланий ду
шителями Комуни.

Дежейтер розповідає 
в автобіографії, як він 
працював над творін
ням Потьс. Першу стро
фу віршів він перетво
рив у приспів, усі інші 
строфи паче підводили 
думку до приспіву.

«Інтернаціонал» по
чали співати спершу 
російські революці’іні 
соиіал демократи за 
кордоном. 1902 року 
російський текст був 
надрукований у журна
лі «Жизнь», і це мож
на вважати початком 
приходу «Інтернаціона
лу» на російський 
грунт. Ного друкували 
в підпільних друкар
нях, переписували від 
руки. Царські охранни
ки арештовували текст 
<• Інтернаціоналу», мов 
живого революціонера.

Та пісня поширюва
лася неухильно, і до 
моменту першої росій
ської революції 1905 
року її всюди співали 
на робітничих мітингах 
1 демонстраціях. Вона 
проникла у Вірменію, 
Грузію, " Прибалтику. 
Ця пісня гриміла у дні 
Жовтня, падихаючи ро
бітників, солдатів і мат
росів. .(«Это будет по
следний п решительный 
бои», — так було в пер
шому варіанті «Інтер
націоналу», перекладе
ного А. Коцем, так його 
і співали 
«Аврори», 
революція 
ПриЕКу, І 
співаємо «Это есть паш 
последний и решитель
ный бой». Піхто но про
понував і не утверджу
вав цієї поправки — її 
зробив сам народ, її 
зробила сама історія).

Навесні 1966 року в 
Кремлівському Палаці 
з'їздів проходило засі
дання XXIII з’їзду 
КПРС. II-сподівано го
ловуючий припіпшв де
бати. Було оголошено 
про то, що радянська 
космічна станція, подо- 
лаг.ши зоряні простори, 
опустилася па поверх
ню Місяця. Радянські 
вчені приготували «удо
вий сюрприз: встанов
лений па космічній стан
ції музичний пристрій, 
передав по радіо з Мі
сяця початкові такти 
мелодії партійного гім
ну «Інтернаціонал».

У безмовному хвилю
ванні встав з’їзд. Вся 
країна, весь світ завмер 
біля радіоприймачів: 
пісня пролетарів Землі 
стала першою піснею 
Всесвіту.

Є. ДОЛМАТОВСЬКИЙ.

до пострілу
Жовтнева 

внесла по- 
ВІДТОДІ ми

Хвилини зустрічі, МОВ зливи 
Дзвінких і радісних пісень. 
Твоя усмішка — день 

щасливий 
Тобою світиться цей день.

Фотоетюд с. ФЕНЕНКА.

му рухові міжнародного 
характеру.

Рік 1896 — рік прове
дення Ігор І Олімпіади. 
Вони відбулись в столиці 
Греції. І з цих пір ось 
уже більше 80 літ за
палюється олімпійський 
вогонь — через кожних

V ДРЕВНІЙ ГРЕЦІЇ Олім- 
* пінські ігри Сули ОД
НИМИ з найбільш визна
них свят. Ще тоді, у ста
родавні віки, тут існувала 
традиція: імена олімпій
ських чемпіонів висікали 
на мармурових ___
встановлених вздовж бе
регів річки Алфеіі 
дяки цьому стали відоми
ми дата перших олімпій
ських ігор давнини (776 р. 
до н. е.) та ім’я першого 
переможця — Кореба, ку
харя з Еліди.

Бпроровж дванадцяти 
віків через кожних чоги 
ри роки спортсмени зби
рались на Олімпійські 
ігри. А в 304 році рим
ський імператор Феодо
сія І оголосив Олімпійські 
ігри головним джерелом 
язичества і заборонив їх. 
У 395 році Олімпія була 
зруйнована під час битви 
візантійців і готів. І май
же півтори тисячі літ 
руїни Олімпії залишались 
незайманими.

1859 рік. Майор Грець
кої армії Евангеліс Цап- 
пес організував панеллін- 
ську «олімпіаду» (без 
участі спортсменів інших 
країн).

1889 рік. Французький 
уряд доручив громад
ському діячеві П’єру де 
Кубертену вивчити зару
біжний досвід фізичного 
виховання молоді. Саме 
віл вирішив залучити до 
організації олімпійських 
Ігор відомих олімпій
ських діячів ряду країн, 
щоб надати ог.імпійсько-

олімпій-
колонах,

Зав-

чотири роки. Хельсінкі, 
Мельбурн, Рим, Токіо, 
Мехіко, Мюнхен, Мон
реаль.

У Олімпіаді в Афінах 
брали участь спортсмени 
13 країн. 1976 рік. Мон
реаль. Ігри XXI Олімпіа
ди. В ній брали участь 
представники 112 країн.

Тут збірна СГСР завою
вала 125 медалей: 49 зо
лотих, 41 срібну і 35 
бронзових. Отже — пер
ше командне місце.

Москва, 19 липня — 
З серпня 1980 року — 
старти Ігор XXII Олімпіа
ди. За попередніми да
ними в змаганнях візь- 
/луть участь олімпійці з 
120—130 країн. Це при-

близко 12 тисяч спорт
сменів. Москва чекає 
близько 3500 почесних 
гостей і спортивних суд
дів, майже 10 тисяч жур
налістів. Та ще сотні ти
сяч туристів з усіх п'яти 
континентів.

Центральний стадіон

імені В. І. Леніна в Луж
никах—спортивний центр 
Москви. Тут 140 споруд, 
які займуть 200 тисяч чо
ловік.

У північній частині Мо
скви виріс другий за
гальноміський спортив
ний центр. Між проспек
том Миру і площею Ко
муни побудовано один з 
найбільших у світі кри
тих стадіонів з трибуна
ми на 45 тисяч місць.

Олімпійські Ігри бу
дуть проходити й в ін
ших великих містах краї
ни. Відбіркові матчі фут
больного турніру мати
муть можливість побачи
ти жителі Ленінграда, 
Києва і Мінська, а парус
ну регату прийме Таллін.

Олімпійські Ігри — це 
свято миру, дружби, 
взаєморозуміння молоді 
різних країн і континен
тів, це музика, танці і 
пісні, це красиве, барвис
те видовище, яке на дов
гі роки 
олімпійці 
піади-80.

Москва
/Лосква готується...

На фото: засновник 
сучасного олімпійського 
руху П’ЄР де КУБЕРТЕН; 
снизу — універсальний 
спортивний зал на 
спекті Миру.

залам
і гості

ятають
Олім-

чекає гостей.

ЕЛЕГІЯ
КРОКІВ

ПАМ’ЯТІ РОЗСТРІЛЯНИХ 
МОЛОДОГВАРДІЙЦІВ

Мн відлунали ранками 
синіми.

Стали ми згадками
СИВІІМИ-СНВИМП.

Ми відлюбилп, по долюбплн 
Білі алеї (від цвіту білі). 
Ми відгриміли свинцевими 

роками 
Десь поза днями, як поза 

кручами.
Стали ми зморшками, стали 

глибокими
В мам на обличчях рідних 

засмучених.
Пас розстріляли, кинули 

в шахти.
Травень по хвилях наметів 

влип.
Вітер із лінями грає, у шахи 
На тротуарі з клітинками 

плит.
Хай не любитимем

і не ходитимем. 
Все ж нам дзвенітиме 

сонячний сміх. 
Виростем квітами, світлими 

квітами, 
Будем живими па клумбах 

живих.

СУРМИ
ДОРІГ

«.

...

Не снігами талими 
Крізь цвітіння дим — 
Молодими далями 
Молоди/л іти.
Зорями наметані 
Голубі літа.
Мічені наметами 
Завтрашні міста.
Запалом — не розчином, 
В'яжем кладку днів.
Крила нам нарощувать, 
Як дзвінкі пісні.
Хвилями бадьорості 
Різать років мол.
Окриляє молодість 
Славний комсомол.
Гей, ми небо стягнемо 
Обручами трас. . 
/Молодими стягами 
Багряніє час.
Розсуватись рамками 
Обріям крутим...

. Молодими ранками 
/Молодим іти!

Валерій ГОНЧАРЕНКО, 
лауреат обласної комсо
мольської премії ім. 
Ю. Яновського.

м. Кіровоград.

■■ і1 ііі .г: ~.'ґі'~м'...... .-'.і ііігі ~гпв
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М. УСПАЛЕНКО.

«Молодей коммунар» —- 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

Па украинском языке.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

наша 
aaps&a 
ІВ.

ВІДДІЛ листів і масової роботи, відділ3160'501, ААСП пропаганди — 2-45-36; відповідальний
секретар, відділ учнівської молоді — 

* иіппЕлгпзп 2-46-87; відділ комсомольського життя,
М. гмриьоград, відділ військово-патріотичного вихо

вання та спорту — 2-45-35; фотолабо» 
вул. Луначарського, 36. за0т3°5х “ 2'56’65; нічна редакціп ”

Друкарня Імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» і;
Кіровоградського обкому 

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

БК 31404. Обсяг O/Б друк. арк.
■............... — ...... . ' ■,ц.!дц ' • ' і ‘'s==

■ Індекс 61197. Зам. № 635. Тираж 56 500.
■ ‘ ' ..... - ........... - - т ■ і ----- - - - -............. ' —


	2725-1p
	2725-2p
	2725-3p
	2725-4p

