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60 РОКІВЗ ІМЕНЕМ ЛЕНІНА
12 ЛИПНЯ 1924 РОКУ ПОЧАВ РОБОТУ VI З’ЇЗД
РХСМ~ ЯКИЙ ПОСТАНОВИВ: «РОСІЙСЬКУ КО

МУНІСТИЧНУ СПІЛКУ МОЛОДІ

ПЕРЕЙМЕНУ

ВАТИ У РОСІЙСЬКУ ЛЕНІНСЬКУ КОМУНІСТИЧ

НУ СПІЛКУ МОЛОДІ».
Шістдесят років комсомол носить ім'я В. І. Леніна.
Тоді, в далекому 1924 році, комсомольці першого по
коління дали клятву навчитися по Леніну жити, пра
цювати і боротися, втілюючи в життя заповіти Ілліча.
1 своїй клятві вони залишилися вірними. Крізь вогонь
громадянської і Великої Вітчизняної воєн, через тяж
кі випробування на фронтах господарською і куль
турного будівництва комсомол проніс вірність запові
там Ілліча.! Нині внуки і правнуки перших комсомоль
ців достойно продовжують естафету старших поко
лінь. Ленінський комсомол — свідомий боновий аван
гард радянської молоді, надійний резерв і активний
помічник КПРС у комуністичному вихованні під
ростаючого покоління; Джерело його сили, моноліт
ності і творчої активності, запорука всіх’успіхів і пе
ремог — у партійному керівництві.
Як бойову програму дій сприйняла радянська мо

лодь прийняту напередодні 60-річчя присвоєння ком
Леніна

сомолу імені Володимира Ілліча

постанову

ЦК КПРС «Про дальше поліпшення партійного керів-

ннцтва комсомолом і підвищення
ністичному вихованні молоді».

його ролі в кому

Цей партійний доку

мент пцдннкнутий глибокою вірою партії в комсомол,

вати комунізм, примножувати славні традиції радян

Кров і плоть од мого народу

ського народу.

— Вічна юносте, звідки

в готовність юнаків і дівчат вчитися комунізму, буду

У повідомленнях, відгуках, які надходять на адре
су редакції, читачі пишуть про те, що вони прагнуть
новими трудовими успіхами відповісти на турботу
партії про комсомол.
У ході ювілейної вахти, присвяченої 60-річчю при
своєння комсомолу імені Леніна, комсомольські орга
нізації стали застрільниками багатьох славних справ.
КМК бригади електрозварників механоскладального
цеху № 2 виробничого об’єднання по сівалках «Чер
вона зірка», яку очолює Олексій Попов, нині працює
в рахунок жовтня 1986 року. До ювілею комсомоль
сько-молодіжний колектив прохідників на чолі з
В. А. Прокопенком із шахти «Світлопільська» виконав
план семи місяців нинішнього року. Ударною робо
тою, новими досягненнями на трудових меридіанах
одинадцятої п’ятирічки зустрічають річницю присво
єння комсомолу імені Ілліча тисячі юнаків і дівчат
області.
Для молодих виробничників області вже стало доб
рою традицією зараховувати в свої колективи комсо
мольців — героїв Великої Вітчизняної війни. А зароб
лені ними гроші, одержані за випуск надпланової про.
дукції, надсилати до Фонду миру. Помисли молоді
як і всіх радянських людей і людей доброї волі —
зберегти мир на планеті.

Ударну вахту до свята комсомолу

несли

1400 комсомольсько-молодіжних колективів.

близько
Зразки

стахановської, комуністичної праці показують багато
молодих трудівників.

Важливо,

щоб оцей трудовий

запа.1, енергія не згасали і були спрямовані па успішне виконання завдань

четвертого

року і п'ятирічки

в цілому.
Постанова ЦК КПРС сьогодні націлює комітети
комсомолу на ще ефективнішу роботу по посиленню
Трудового, ідейно-політ іншої о і морального виховання
молодою покоління, виховання справжніх патріотів,
свідомих борців за комуністичні ідеали.

Активна життєва позиція, висока політична свідо
мість властиві нині Всесоюзній Ленінській Комуністичній Спілці Молоді, яка гідно несе на своєму
прапорі велике ім’я В. І. Леніна.

родом?
— З революції, брате, я.
Кров і плоть од мого народу,
І мені — комсомол ім’я.
— Вічна юносте, понад світом
Ген багрянець чиїх знамен?
Скільки в бронзі навік відлито
Комсомольських твоїх імен?
— Наче сонце, геройська слава
Осяває нові віки.
У моїх незборимих лавах
Вже сьогоднішні юнаки.
У моїх незборимих лавах
Вже герої нового дня
І героїв найперших слава
їхній славі —
кровна рідня!
Є мільйони імен у мене —
В них моя неспалима
суть...
А найвище імення — ЛЕНІНІ
ЛЕНІН — правда моя і суд!

СЛОВО ВЕТЕРАНА

ПУТІВКА В ЖИТТЯ >

Пам’ятаєте героїню Лю ла членом партії. Працю
бові Орлової з фільму вала техніком. А в 1938
«Світлин шлях», яка з ма році була обрана депута
лограмотної дівчини стала том Верховної Ради УРСР.
відомою на всю країну
Війна застала мене в
ткалею, членом уряду? Ду Москві, де за направленже люблю цей фільм. І не ням заводу навчалася у
тільки тому, що там грає промисловій академії. За
наша талановита актриса, кінчити її не судилося. Хо
/
а ще н тому, що він нага тілося бути у ці тяжкі ча
дує деякі факти моєї біо си зі своїми заводчанами.
графії.
Та мені повідомили, що
У 1929 році прийшла па «Червону зірку» свакуйовазавод
«Червона зірка» по до Куіібншсва. Поїхала
10 річним дівчам. Спочат туди. Нашого заводу там
ку працювала підсобною ■не було. Але я залишилась
І робітницею. Виросла я в працювати на іншому. В
селі
Підлісному Олек- тилу кували перемогу пад
сандрівського району, ос німецько-фашистськими завіти не мала, спеціальнос гариникамп.
ті — теж. Проте з перших
Сьогодні виховую вну
днів зрозуміла, шо моє міс
ків. Виступаю перед мо
це саме на заводі. Пішла
лоддю, займаюся громад
навчатися у вечірню шко
ською роботою
І гордлу. З комсомол мене прніі
жусь тим, що путівку в
іія-'їн : а заводі у 1930 ро
3335 кілограмів молока при річному зобов’язанні і
житія мені дав рідний за
при зобов’язанні 6000 на 4500. Нині щодоби молоді
ці 1 Іезабаром опанувала
вод «Червона зірка», моя
доїла за шість місяців На доярки надоюють по три
спеціальність слюсаря по
талія Рогожина із колгоспу надцять кілограмів від но
комсомольсько . молодіж
тім — токаря. Стала пра
«Мир». Не відстає від неї реви. Члени НМК зобов’я
групкомсорг
комсомоль- залися річний план викона
цювати в комсомольській на бригада.
Сьогодні у комсомолу
сько-глопод'жного колекти ти до Дня Конституції.
І бригаді токарів. Ті роки
ву доярок МТФ Тетяна ЛаА. ОЛІЙНИК,
згадую з особливим ще країни знаменна подія —
данюк. яка за
півроку
інструктор Гайворонмом — молоді були, гаря 60-річчя присвоєння йому
одержала від кожної коро
ського райкому ЛКСМУ.
ви 2743 кілограми молока
чі! Посудіть самі: найстар імені В. І. Леніна. Зі свя
тому і найдосвідченішом\ том вас. гані друзі! Нехай
покоління ніколи
серед нас — Костянтинові ваше
Кочетову
було
усього не знає війни, тих трудно
МОЛОДІ
двадцять два, 19 років — щів, які випадали на долю
слюсар-інструменВагомими трудовими здо роби
Михайлові
Сквірському, інших комсомольських по
бутками зустрічає 60-річчя тальнин Володимир Манарешті — і того менше. Але колінь. Проте ніколи не
штампувальниця
присвоєння комсомолу іме ренно,
працювали
з вогником, шукайте легкого життя.
ні Леніна НМН дільниці Валентина Дворак, наладвеликих пресів цеху № 2 чин Олєнсандр Ткаченко.
комсомольським завзяттям Пам’ятайте, що ми. вете
виробничого
об'єднання Всього в бригаді тринад
У 1935 році, коли країну рани, звикли бачити вас,
«Друкмаш» (бригадир Во цять робітників, десять із
облетіла звістка про тру- молодих і завзятих, на пе
лодимир Лаврусенко. груп- них — ударники комуніс
комсорг Ірина Мельнин). тичної праці.
дову
перемогу Олексія редньому краї ПОІЙ’Й.
План
другого кварталу
Стаханова, я на своєму за
К.
ВОЙЧУК,
винонано на 119 процентів.
В. КРАСОЗСЬКА,
воді виступила одним з
Молоді робітники пра секретар комітету ком
ветеран партії І ком
ініціа горів стахановсьг.ого
цюють п'д девізом «Якості
сомолу
виробничого
продукції — комсомоль
сомолу.
руху. Па той час уже бу
ську гарантію!». З першо об’єднання «Друкмаш».
го пред'явлення здають ви м. Кірозоград.

Здобутки Наталії Рогожиної

Так працюють

«Молодий

-------------- 2 стор.
ИКОЛО
Васильо
вичу,
розкажіть,
будь ласка, як комсомольці-хліборобн 80-х ро
ків несуть трудову еста»
фету старших поколінь.
— Молодих хліборобів
із 36 механізаторів трак
торної бригади — пере
важна більшість. Тон у
роботі задають вони. І
досить успішно.
Взяти хоча б зверне«.

М

як кажуть, у повній готовності. Дружний старт
взяли всі шість ком
байнів: три «Колоси»
і три «Ниви». Вперше самостійно жнивує на СК-6
комсомолець Василь Хох.
лейко, але трудиться за
взято і старанно.
Із завзяттям працюють
і ветерани праці, настав-

це в республіканському
соціалістичному змаган
ні серед комсомольськомолодіжних тракторних
бригад;

Надаємо слово Мико
лі Васильовичу Лапку,
членові
Олександрій.
ського райкому партії,
передовому бригадиро
ві, який ось уже десять
років очолює комсо
мольсько - молодіжну
тракторну бригаду № 2
колгоспу «Прапор ко
мунізму». За цей час
молоді хлібороби неод
норазово
добивалися
значних успіхів. Ось
кілька фактів:
1981 рік — третє міс-

НЕСУТЬ

ОНУКИ
— Он там, за виярком, їх
і розстріляли, — киває Ва
силь у бік села. — Зовсім
молодими були. Може, й во
ни колись на цьому полі
пшеницю косили...

Ми стоїмо -з секретарем
комсомольської організації
нолгоспу
імені
40-річчя
Жовтня В. Абрамцем край
хлібного лану. Хлопець роз
повідає, що в цьогорічних
жнивах беруть участь п’ять
комсомольсько - молодіжних
екіпажів.
Молоді жниварі
вирішили своєю
ударною
працею вшанувати пам’ять
страчених фашистами номсомольців-підпільнинів,
по
леглих у роки Великої Віт
чизняної війни односельчан.
Не обійшов біль втрати ро
дини молодих комбайнерів.
У братів Дудниченків поліг
на фронті дід. Загинув в
одеських катакомбах і дід
комсомольця Григорія
Носонна. З розповідей батьна
знає про діда і Олег Гаря
чий, десятикласник, яний
працює помічником номбай^
нера у Григорія Косенка, і
по закінченні шноли збирає
ться поповнити цю дружну
механізаторську сім’ю.
Батьки передали своїм ді
тям любов до землі, до хлі
боробської праці. І ось уже
сини
ведуть комбайни у
битву за хліб 84-го року.
Молоді жниварі нолгоспу
заступили на трудову вахту,
присвячену пам’яті батьнів І
дідів,
героїв-землякіа, що
загинули у роки Великої Вітчизняної війни. На нинішніх
жнивах вони взяли підви.
щені соціалістичні зобов’я
зання. По п’ять з полови
ною — шість тисяч центне
рів зерна дали слово намоло
тити
КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО
ДІЖНІ екіпажі. Завдання не з
легких. Але хлопці од намі
ченого не відступляться. Як
не відступали у боротьбі з
фашизмом їхні діди, батьки,
Односельці. Всі, хто відстояв
життя на землі.

О. ГАВРИЛЕНКО.
Бобринецький район.

тракторна бригада »пе
рейшла на бригадний
підряд. Л ланка по ви
рощуванню кукурудзи
зобов’язалася , зібрати

1982 рік — за успіш
не проведення комплексу
сільськогосподар
ських робіт і високий
урожай зернових колек
тив був занесений на
районну Дошку поша
ни;

на 460-гектарній площі
по 55 центнерів зерна
качанистої на круг, —
одна з ініціаторів звер
нення до молодих хлі
боробів району і облас.
ті: взяти шефство над
вирощуванням кожно
го третього гектара цієї
культур4

ЕРШИНИ
ники молоді М. В. Леле
ка і А. П. Юнашев. Зиаходячись на заслуженому
відпочинку, Микита Ва
сильович жнивує тринад
цятий, а Анатолій Петро
вич — сьомий рік. Щоро
ку виводять на поле спи-

сані комбайни СК-4 і до
биваються непоганих ре
зультатів па
жнивах.
Обидва змагаються між
собою і обидва зобов’язалнся скосити за п’ять
робочих днів хліб на 150
гектарах.

Тим, що нині під час літ
ніх канікул старшокласни
ки працюють на молочно
товарних фермах нарівні з
дорослими, уже нікого не
здивуєш. Ще зі шкільних
років хлопці і дівчата до
водять батькам, що в си
лах
виконувати нелегку
сільську роботу. Бо зви
кають до неї змалеч
ку.
Настає
час, коли
донька сміливо сідає з дій
ницею до Квітки чи Зіроч
ки, і тоді очі мамині зво
ложуються сльозою: он
яка господиня виросла. Ко
ли ж у маминому госпо

му, коли члени учнівської
виробничої бригади на ці
лий тиждень вирішили під
мінити дванадцятьох до
ярок з тим, щоб ті змогли
побувати на радгоспній ба
зі відпочинку в Очакові,
дівчина прийшла на мате,
рину групу. їй, звичайно,
до цієї роботи не звикати,
а от деяким однокласни
кам довелося
нелегко,
особливо хлопцям. Хоч і
вивчали цілу зиму основи
догляду за коровами та
механізацію тваринниць
ких комплексів (при Лу
ганській десятирічці пра-

— Кожної весни учні
9 клас_у
проходять на
тракторній бригаді 24денну практику. Цього
року сумлінно працюва.
ло 7 дев’ятикласників.
Під контролем наших
механізаторів юнаки ви

І
|

працювати в бригаді на
весь період літніх кані
кул. Знання, які набув у
школі Олександр під час
вивчення сільськогоспо
дарської техніки, відвер.
то кажучи, грунтовніші,
ніж у окремих досвідче
них механізаторів. Олек
сандр добився права до
строково тримати екза
мен на тракториста пе
ред авторитетною квалі
фікаційною комісією сільгоспуправління.
Як бачите, нинішні ком.
сомольці сміливо йдуть
дорогою старших, дола
ють нові висоти.
Бесіду вів
К. ПОВЕЛЬКО.

Олександрійський
район.

ЖШПЛІШЇ0И“

чотири
старшокласники
поралися біля корів. У цей
час Галина Дмитрівна Заєяко, Людмила Степанівна
Титаренко та ще десять
доярок відпочивали. Те
пер вони вже не сумніва
лися, що їхні групи догля
нуті і нагодовані. А зразу
була й недовіра, особли
во до хлопців. Хіба вони
зможуть поратись так, як
самі господарки? Віктор
Чумак, Олег Копань, Вік
тор Мельник, Василь Терняков, Віталій Кириченко
та інші переконали, що
можуть.

І МЕТИ ДОСЯГНУТО

Доярки завжди раді сво
їм помічникам і тепер уже
самі запрошують хлопців і
дівчат:
«Приходьте до
нас». І чимало старшо
класників приходять.

дарстві не одна корова, а,
наприклад, двадцять сім,
як це у Антоніни Данилів
ни Єфімової (вона опера
тор
машинного доїння
радгоспу
«Маріампільський» Петрівського ра
йону), тоді допомога дітей
дуже відчутна.
Найстарша в сім’ї Єфімових — Валя цього року
закінчила дев'ятий клас.
На ній — і турботи про
молодших братиків та се
стричок, і обов’язок вести
домашнє господарство. Ва.
ля частенько забігала до
мами а корівник, допома
гала поратись. Після шос
того класу, згадує, вперше
сама видоїла майже всю
групу. Звідтоді ці корівки
стали для неї своїми. То-

■

конували на «ракіорах
майже всі польові ро
боти.
— Хто ж вони, можлн
во, майбутні хлібороби?
•—Це — Олександр Лс
лека, Володимир Логвин
Сергій Таранець, Віктор
Хомяк, Миколі Парпура.
Олександр Танеев, Володпмир Лапко.
— Володимир Лапко—
ваш син?
— Так. А у Олександра
Лелеки і батько, і брат—
члени бригади. Справжня
хліборобська династія.
Лелека і Логвин після
практики
залишились

КОРЯТИ

1983 рік — перше міс
це в області за якіс і їй
ремонт і постановку тех
ніки на зберігання.
Цього року комсо
мольсько - молодіжна

«ПРИХОДЬТЕ
ДО НАС
НА ФЕРМУ»
ВАХТУ

Отже, сила га енерЛя
молодих і
майстерність
та досвід старших ме
ханізаторів успішно по
єднуються.
— Миколо Васильови
чу, що робить бригада по
поповненню
хлібороб
ських лав випускниками
вашої Косівської серед
ньої школи?

вахта
КОМСОМОЛУ

молодим
ня наших кукурудзово- ]
дів. Щоб зважитись на І
такий крок, треба вивірп- І
ти свої можливості. Це
зробили молодий кому
ніст Микола Музафаров і
комсомолець Сергій Ле
лека.
Вирощують кукурудзу
за індустріальною технологією вони не перший
рік. Ще з осені внесли під
оранку на кожен гектар
по тонні мінеральних доб
рив, а весною перед посівом — по 100 кілограмів
зневодненого
аміаку.
Вчасно провели борону
вання...
Кукурудзяна
плантація чиста, рослини
дружно
тягнуться до
сонця. На уоожай.
— А як ідуть справи
на збиранні ранніх зер
нових культур?
— Жнива-84 наш моло
діжний колектив зустрів,
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Коли закінчиться трудо
ве літо і герої нашої пуб
лікації уже десятикласни
ками прийдуть до рідної
школи, їм буде що згада
ти. А ще через рік, одер
жавши атестати про серед
ню освіту, мабуть, немало
дівчат прийде на ферму.
Як підрахували керівники
радгоспу, за роки десятої
п’ятирічки у господарстві
залишився 101 випускник, а
за три роки нинішньої —
38. Із цьогорічного випуску підуть працювати у рід
ний радгосп. Олександр
Печений, Іван Куницький,
Сергій Черней, Василь Ми
хайлович та інші.

цює філіал Петрівського
міжшкільного навчальновиробничого комбінату, тут
готують операторів ма
шинного доїння), але тео
рія с теорією, а практика
практикою. Правда, теорію
хлопці й дівчата теж за
своїли непогано, І велика
заслуга у цьому головно
го зоотехніка радгоспу
Івана Гавриловича Міщаніна. Саме він був одним з
О. СКИРТАНЬ.
ініціаторів
створення у
Луганській СШ
філіалу
На знімну: У
Валі
МНВК. Навіщо їздити що
ЄФІМОВОЇ гарний настрій:
тижня до Петрового, коли
на місці все вирішується середньодобовий надій у
лну вона доглядає, не
набагато простіше. Теоре групі,
знижується.
тичні заняття проходять на
Фото С. АНДРУСЕННА.
фермах,
дес працюють
батьки багатьох учнів.
с. Луганка,
Петрівський район.
Цілий тиждень двадцять

Піврічний план комсо
мольсько-молодіжні колек
тиви
молочнотоварних
ферм колгоспів імені Бу
льонного та «Ленінський
шлях» — правофлангові в
соціалістичному змаганні
молодих тваринників Новоархангельського району твнконали
достроково за
п’ять місяців. Тоді лідером
був КМК з першого госпо
дарства. Та ось минув мі
сяць, і ситуація змінилася:
надоївши по 1964 кілогра
ми молока на корову, мо
лоді доярки з колгоспу
«Ленінський шлях» випе
редили суперниць, серед
ній показник яких — 1780
кілограмів.
Розказане вище — лише
один момент того напру..
женого
соціалістичного
змагання молодих тварин
ників, яке розгорілося в
Новоархангельському ра
йоні напередодні комсо
мольського свята. У нього
активно включилося 80 мо
лодих доярок та операто
рів машинного доїння із
усіх господарств, чотири
КМК. Змагання сприяло
новим трудовим здобуткам
таких уже визнаних у ра
йоні молодих трудіцниць,
як Світлана Гера з кол.
госпу імені Калініна, Ка
терина Галан з «Ленінсько,
го шляху», Віра Марущак
із «Зорі комунізму» та ін
ших.
Цими днями було підби.
то підсумки соціалістично
го
змагання
молодих
доярок за зимово-стійловин період. Слід сказати,
що і тут помітне зростання
результатів молодих —
кілька доярок подолали за
9 місяців цього періоду
тритисячний рубіж, а кан
дидат у члени КПРС Світлапа Гера — чотиритисяч
ний.
(Наш кор.(.

СЕМЕСТР ТРЕТІЙ,
ТРУДОВИЙ

Знайомтесь?
«Сучасник»
Про

нього розповіде«

нашим читачам

коман»

дир цього СБЗ,

делегат

Всесоюзного зльоту сту
дентських
дент

загонів,

сту

Кіровоградського

інституту
дарського

сільськогоспо.
машинобуду

вання Василь

ШАВРАН-

СЬКИИ.

Доводиться іноді чути:
мовляв, будзагони тепер
не ті. Не той ентузіазм,
натхнення, жагуче ба
жання
побачити,
що
зроблено своїми руками,
Ніколи не стану при
хильником цих думок. І
не тільки я, а й хо моїх
друзів, яких об'єднав
СоЗ «Сучасник».

Коли ми уклали договір
із колгоспом імені Щор.
са ДолинськоіО району,
на нас дивились не зов
сім з довірою. С юрудити п’ять житлових бу
динків для колгоспників,
починаючи з нульового
циклу і закінчуючи клю
чем у вхідних дверях,
дооудувати птахоферму..,
це одне, а ще який же
ми будзагін без ділових
і дружніх зв'язків із
місцевою молоддю, без
активного втручання в усі
ті справи, котрими живе
Марфівка?

Потім недовіра у ке.
рівництва господарства
пропала, бо всі пооачили: ми — народ серйоз
ний. Хай не подумають а
інших СБЗ, ніби я хвалю
ся. Просто слова «сер
йозні, роботящі» ми по
чули від колгоспників
буквально через кілька
днів по приїзду. Знаєте,
як це додає сил і впсьненостії Адже в багатьох
випадках моральний сти
мул набагато значиміші-й
від матеріального, І все
ж хоч я і не люблю мі
ряти зроблене в кубо
метрах бетону, гектарах
просапаного, в карбован
цях
заробленого, від
імені всього загону ска
жу: 120 тисяч карбован
ців освоїмо.
Зрозуміло, про нудьгу
ні мови, ні думок у заго
ні нема. Дні розписані по
хвилинах у кожного бій
ця. Будова — наш голов
ний об’єкт, але не єди
ний. Мають уже марфівські школярі обладнаний
майданчик для уроків з
ПВП, наша агітбригада
вже встигла завоювати
симпатії у місцевих жи
телів.

Сьогодніш іій день —
день евч-'куеанчя 60-оіччя з часу присвоєння
комсомолу імені Леніна
по-своєму особливий. Він
буде весь у труді, а по
чався урочистими ком
сомольськими загонови
ми зборами, де ми вирі
шили попрацювати особ
ливо завзято.

Цими днями у Марфіоці появився ще один
СБЗ. Прибули хлопці з
Кіровоградського техні
куму механізації сіль
ського господарства. Во
ни
трудитимуться
на
тракторах, комбайнах, ін
шій техніці. Отже, є з
ким позмагатися і в ро
боті, і в спорті, і в піс
нях. Хто з нас перемо
же — покаже час.

12 липня 1984 року

«Молодий

комунар»

ПЕРЕКЛИК ПОКОЛІНЬ

Ч?

ІНШІ ЧАСИ- І ТЕ САМЕ ГОРІННЯ
Навіть якщо пунктирно
пробігти зміст книги «Твой
Союз», де зафіксовані ключові
моменти
біографії
ВЛКСМ, і то перехоплює по
дих від гордості за причет
ність молодих до епохаль
них історичних звершень:
створення першої в світі со
ціалістичної держави, гран,
діозннх досягнень п’ягирічок, розгрому фашизму. 1
гордість ця потроюється, ко.
лн подорожувати сторінка
ми видання менш квапливо,
8'іоді наче бачачи її героїв
поруч себе. Саме таку мож
ливість мали курсанти ви
щого льотного училища ци
вільної авіації на приуро
ченій 60-річчю присвоєння
комсомолу імені В. І. Лені,
на читацькій конференції по
згаданій книзі.
...Країна Рад заліковува
ла рани громадянської, за
кладала основи нового ладу.
Цементувався він і руками
молодих на Турксибі і Магнітці, ГАЗІ й у Комсомолиську-на-Амурі. Серед за.
сновників цього міста була
людина, чиє ім'я вже кілька
десятиліть юні вимовляють

із захватом і бажанням бути схожими на неї —- Олексій Маресьев. Тут він відвідував аероклуб, тут у день
5-річчя Комсомольська здійс
нив вад ним «парадний» по.
літ, порушивши віковічну
летаргію амурської тайги...
Розповіддю про легендар
ного льотчика закінчив одчну главу книги випускник
А. Горяшко, і мужності авіагорів-комсомольців у роки
Великої Вітчизняної присвятив наступну третьокурсник
Г. Градусов. На 25-й хвили
ні війни таранив фашистський літак Іван Іванов,
згодом здійснив перший ніч.
ний таран Віктор Талаліхін;
Микола Гастелло кинув свій,
палаючий літак на колону
ворожої техніки, і ще 74 пі
лоти повторили цей подвиг...
В свої юні літа захищали
небо Вітчизни й нинішні пра.
Півники училища Л. Я. Осо
тов, В. К. Небеський, Б. І.
Кирюшин,- Р. В. Железняк,
11. и. Банников.
А
нинішні
ветерани
ВЛКСМ кавалер багатьох
урядових нагород голова
міської ради ветеранів ком

сомолу П. В. Спдяк і заві
дуючий кафедрою марксизму-ленінізму КВЛУ, канди
дат економічних наук доцент
Б. Д. Пташко «дописали»
книгу на місцевому мате

ріалі. І хай справи комсомо
лі! області не занесені в
підручники історії, це ніяк
не применшує ролі наших
земляків у самій історії. Бо
вони залишили в ній добрий

З стор----------------слід.’ Загинули, але залиши
ли після себе вільний ВІД
бандитів і денікінців Кіровоград партизан Андрій Стра
тієнко з товаришами. Зали
шили підняту з їхньою допомогою з руїн «Червону
зірку» комсомольці 40-х —
вони вручну проклали до
підприємства
водопровід.
Залишилися монолітні стіни
гігантів індустрії па Донбасі

й Запоріжжі., иа післявоєн
ну ВіДиуДОВу >НіИХ молиді
кіривиі радці виправили 2
вагони шсіруменпв.
Комсомольці ои-л живу і ь
в інші часи, і іурооти в них
інші. Але га сама відданієїь
справі Леніна, гі самі горін
ня, ентузіазм і енергія. [
пам ять про
минуле —
на конференцію курсанти
П. Болба, С. Закржевський,
1. Богданович, С. Могилей
та інші представили рефера
ти про знаменні віхи в иіографи комсомолу. 1 прагнен.
ня творити майиутнє — мо.
лоді авіатори постійно до.
помагають сільським гру.
дівннкам,
реконструюють
стадіон біля училища, пере,
раховують значні суми у
Фонд миру...
Після конференції заворг
міськкому ЛКСМУ М. Махи,
ня вручив комсомольським
активістам училища Почесні
грамоти.
Н. ДАНИЛЕНКО.
м. Кіровоград.
Різниця у віці не заважає
членам ЬЛКС^ різних поко
лінь знаходити спільну мо
ву; курсантам С. БЄЛУШУ.
І. ЗАГиі-ОднИКОБУ, С. ЗАКРЖЕВСЬКОМУ
стануть у
пригоді мудрість і досв.д
комсомольця 20-х П. 8. СИ
ДЯ КА, а ветеран радіє за
молоду зміну, яна достойно
продовжує справу старших.

Фото Г. НУЛИ НОВА.

(Продовження.
Поч. у №№ 80 і 82
за 5 і 10 липня ц. р.|.

СПОСІБ ЖИТТЯ —
____ РАДЯНСЬКИЙ

...Ця маячна ідея воскрес
ла у вигляді модної і ціл
ком респектабельної в США
гри, що лоскоче нерви, яка,
за свідченням кореспон
дентів
паризької
газети
«Монд» Берпара Спнца і
Софі Куаньяр, «буквально
захльоснула університетські
містечка»; «Досить пересу
вати фігури на шаховій дош.
ці і стукати кісточками до
міно, — саркастично пи
шуть вони. — їепер кожен
гравець повинен грати влас
ну роль. Мета гри форму трьох різних людей стала них засобів і в якому місці
люється з рідкісною відвер книга Алена Моро «Як вчи найзручніше накласти на се
бе руки.
тістю: щоб вижити, треиа нити самогубство».
фізично усунути всіх інши«
...і юруч з трупами трьох
Розповсюджене великим
учасників гри».
молодих самовбивць, які тиражем підбурювання до

УМЛЯТЬ хліба, хвилюю
ться—так, як у пісні про
це співається. Дивиться на
ті неозорі лани хлібороб, і
теж хвилюється — так, як і
дід його, і прадід хвилюва
лися. За долю хліба пережи
ває він. Того хліба, який
для всіх, для цілої країни.
За кожну зернин}' болить і
радіє його душа. За хліб,
який треба вчасно зібрати.
Для того й вийшли в по
ле досвідчені комбайнери
М. Г. Калій (крайній зліва)
та А. О. Гамаруєв, яких ви
бачите на фото. Довірена їм
техніка була вже повністю
готовою до роботи. Доклали
до того рук і сини хліборо
бів Володя Калій та Сашко
Гамаруєв, які цього літа
працюватимуть помічниками
комбайнерів. Та, певно, не
одна лише справна техніка
вирішує успіх збиральної
г; кампанії. 1 неспроста бать” ки, йдучи на лай, взяли з
собою своїх синів.
У колгоспі імені Вагутіна
Кіровоградського
району
працює п'ять сімейних екіпажів. Ось і Юрко Чорно
бривець, якого ви бачите на
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другому знімку, помічником
у свого батька Андрія Терентійовича. Хлопець щойно
закінчив дев’ять класів. Та
ще до кінця занять він був
частим гостем на трактор
ному стані. Хоча ні, не гос
тем, бо приходив не на екс
курсію, а допомагати бать
кові готувати техніку до
жнив. Своїми руками пере
брав Юрко не один склад
ний комбайновий вузол.
Робота в колективі... Як
добре, коли в цей момент бі
ля молодої людини є стар
ший товариш, людина, яка
вже пройшла школу колек.
тивної праці. Ось вона, най
краща профорієнтація! В
Аджамці те добре розумі
ють і педагогічний колектив та комсомольські акти
вісти місцевої школи, і ад
міністрація та члени комі
тету комсомолу колгоспу.
З їхніх турбот і складає,
ться отой грунт, на якому
народжуються і розквітають
славні хліборобські традиції
трудівників- цього гарного
степового села — одного з
багатьох, які є у нашому
радянському краї.
П. ГРОМОВИЙ.

_
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самогубства викликало ши
юкігічиііи з собою гіезалежПО один від одного, були рокі протести розсудливих
знайдені примірники цієї людей Франції, Медичні і
асоціації
інсірукції. З'ясувалося та фармацевтичні
кож, що ці молоді люди країни зажадали заборони,
Були Безробітними і, зневі ги розповсюдження нелюд
рившись у пошуках робочо ського видання. За заборо«
го місця, не знайшли іншо ну висловилася також На
ціональна федерація спо
го виходу зі становища.
Хто я. міг стати автором живачів, організації като
цього кровожерного посіб лицької церкви. Лікарі-псигромад
ника? Сучасний вовкулака в хіатри, політичні,
людській особі? Зовсім ні. ські, релігійні діячі Франції
Це паризький журналіст, наполягають на тому, щоб
який вирішив зробити біз «посібнику» був закритий
нес. Заробити якомога біль доступ на прилавки книжко
вих магазинів.
ше на чужій смерті.
«Ця книга несе в собі за
Чим більше самогубств,
тим краще, тим гучніша грозу для людей, які страж
різними формами
реклама, тим більші й при дають
бутки. Гроші, як відомо, не депресій», — попереджує
відомий французький пси
пахнуть...
Факт виходу в світ тако хіатр Жан-П'єр Субріс. Во
го «посібника» міг би вида на підштовхує до прірви
тися злим першоквітневим людей, які більше за інших
жартом, якби він не був потребують саме допомоги,
жорстокою реальністю сві говорять інші лікарі. Особ
ту, в якому гроші ціняться ливу небезпеку, за їхніми
незрівнянно дорожче за словами, книга являє для
легковразливої,
несталої
людське життя.
психіки підлітків, відверто
З моменту видання «по
провокуючи їх на самогуб
сібника»
продано
вже
ство.
50 000 (!) примірників. Кни
Зневірені юнаки і дівча
га встигла стати бестселе
та, які стикаються в капіта
ром, принісши авторам і ви.
Патрік Бонді, 27-річний давцям величезний куш. На лістичному світі з неспра«
французький безробітний з явні й результати: як твер ведливістю і насильством,
міста Тур, покінчив само дить видавець книги Ален намагаються з допомогою
губством. Він помер, прий Моро, за цей час принаймні наркотиків втекти від жор
нявши смертельну дозу сно десятки «вдало» скориста стокої дійсності,
І книга-вбивця підштовхує
творного. Таким же чином лися порадами авторів, від
цих людей до останнього
загинули 24-річний Мішель правивши себе на той світ.
трагічного кроку, допомагає
Фазійо та інші молоді фран.
Вдало. Ще б пак, адже в померти, вчасно підказав
цузи.
інструкції по здійсненню ши, як це зробити.
Всі ці самогубства сталися детально описується «техні
С. КИЧИГІН,
в різних районах Франції ка» самознищення, даються
журналіст-м'.жпагппник,
цього літа. Але співучасни грунтовні рекомендації, як,
ком трагічної загибелі цих з допомогою яких підруч.
(Закінчення буде).

Як завжди буває в таки/
випадках, у США успіх но
вої гри привернув до себе
увагу бізнесу, який відчув,
що на ньому можна зароби
ти. Французька газета «Фі
гаро» повідомила, що в
США готується новий ва
ріант фільму «Десята жерт
ва», в якому американський
кінорежисер Стен Драготі
має намір показати «цю
модну сьогодні за Атланти
кою світську гру, яка часто
закінчується кровопролит
тям. Заради того, щоб згая
ти час, убивають один од
ного».
Чи тільки згаяти час? Аж
ніяк. Як то кажуть, попит (в
даному випадку —попит на
підручники і самовчителі з
організації вбивства) по
роджує пропозицію. А що 8
цьому випадку породжує
сам попит? Буржуазна про
паганда ухиляється від від
повіді на це запитання. А са
ме в цьому вся суть проб
леми.

II. НАВЧИСЬ
ПОМЕРТИ

4 crop.

«Молодий

ТО Ж КРОКУЙ З НАМИ ПОРУЧ, ПІСНЕ!

МОЛОДОСТЬ ЛЕСНЕЙ СТАНЕТ
Музыка Н. БОГОСЛОВСКОГО. Стихи М. ПЛЯЦКОВСКОГО.

Город, что начат с колышка,
В речке — осколок солнышка,
Снег, от луны голубой,
Мы не забудем с тобой.
Припев:
Пламя костров таежных,
Шорох ночей тревожных
С первой любовью в сердцах
сохраним.
Время свой след оставит:
Молодость песней станет —
И от нас уйдет к другим.
Сопки в рассветной просини,
Рельсов лучи сквозь просеки,
Сосны, летящие вверх —
Все мы запомним навек.
Припев.
То, что обычным кажется,
Главным потом окажется.
Если б сначала начать,
Так бы и жили опять!
Припев.

Ноли

доля

всміхається квітами.

12 липня 1984 року

комунар»

П РОТЯГОМ усієї дії над
** сценою домінують два
велетенські вінки — ружо.
вий і терновий. Перший —
як символ нев янучої кра
си Білорусії, душевного ба
гатства її добро*з і муж
нього
народу,
другий,
сплетений
із колючого
дроту, — як символ Його
страждань і непоправних
втрат. Символи ці не ста
тичні; вони — теж учасни
ки дійства, його своєрідні
аталізатори. Ось фашисти
піймали
партизанську
зв’язкову Василинку (арт.
Г. Агейкіна). Вороги дору

свого вовчого єства, при
возить синів безславно за.
гиблих Клауса та Гансадо
Білорусії, аби ті на моги
лах своїх батьків покляли
ся бути вірними фашист
ським фетишам. Все про
йшло б так, як він і заду
мам, аби не Кузьма... Зно
ву, як і в далекі воєнні ро.
ки, цей чоловік стає обви
нувачем.
І ось оживають ті страш
ні дні, коли була закатова
на Василинка, коли фа
шистські недобитки готува
ли смерть усьому її наро
дові, коли радянські люди

Початок гастролей Мо
гильовського обласного
театру драми і комедії
імені В. І. Дуиіиа-Марциикевича у нашому міс
ті співпав із сорокаріч
чям визволення Білорусії
німецько-фащнствід
ських загарбників. 1 за-

V
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Гайворонські новосілля
У червні в Гайвороні було одразу два новосілля.
По-перше, введено в дію збудований за індивідуаль
ним проектом чудовий Палац культури на 700 місць,
у якому є також танцювальний та лекційний зали.
У цьому ж приміщенні розмістилася бібліотека та бю
ро по туризму і екскурсіях. По-друге, справили ново
сілля наймолодші жителі міста — до їхніх послуг но
вий благоустроєний дитсадок «Сонечко» на 280 місць.
Першими у своєму новому Палаці гайворонні
приймали заслужений народний самодіяльний ан
самбль танцю УРСР «Ятрапь».
Л. ПАНЧЕНКО.

чають допитати її Дітріхові Шварцману. Найжахливіше те, що насправді він
Дмитро Чернявський, рід
ний брат Василинки, який
служить ворогові (генерал
Вальтер фон Крюгер на
вмисне доручає цю спра
ву Шварцману, аби обі
рвати останню нитку, що
зв’язує цього запроданця
з рідною землею). Васи
линка ще не відає про до
лю, яка на неї чекає. Бона
надіється
на брата. Та
Дмитро полохливо відсахується від сестри, Велетенський терновий вінок, опускаючись, розділяє
їх. Всередині нього бор
сається в розпачі Василин
ка, її брат позбувся цієї
миті останніх людських
рис. Мине небагато часу—
і вже він сам буде метати
ся у тому пекельному ко
лі під гавкіт німецьких вів
чарок, розтоптаний тими,
кому служив... Але не жа
лість викликатиме, а оги
ду. Артист Є. Грахов, який
грає Дмитра, зумів ство
рити образ, який вкарбо
вується в пам’ять.

кономірним
видається
той факт, що того дня
гості показали кіровоградцям виставу «Зловіс
не відлуння» за п’єсою
лауреата Державної пре
мії БРСР А. Петрашкевича, у якій йдеться про
героїчну боротьбу біло
руського народу з фа
шизмом. Високий емо
ційний потенціал драматургії, відповідна йому
гра
акторів
сприяли
створенню у залі атмо
сфери глибокого співпе
реживання героям — лю
дям гордим і волелюб
ним, справжнім патріо
там. Ще один штрих: пе
ред початком вистави го
ловний режисер театру і
постановник спектаклю
ЛІ. Ковальчик, виступаю
чи перед кіровоградцями,
навів сумну статистику:
кожен четвертий білорус
загинув у боротьбі з фа
шизмом; на Могильовщині загинув кожен третій.
Донині за кількістю на
селення ця область не до
сягла довоєнного рівня. У
цьому — теж
зловісне
відлуння минулої війни...

У міру того, як Дмитро
опускається,
все більше
проступаконтрастніше
ють у виставі велика людська гідність, мужність і
патріотизм
непідробний
його односельців — батька
Максима (арт. Б. Баєв), ма
тері Поліни (засл. арт.
БРСР Л. Федченко), брата
Михася (арт. А. Марке
вич), Кузьми (арт. Ю. Крав
ченко) та інших. У сценах,
сповнених великого

гізму і вирішених режисе
ром на високому емоційно
му й динамічному регістрі,
ці прості люди справді
прекрасні.

Р’ПЕКТАКЛЬ розгортається у двох часових
вимірах — у роки війни і
а сьогоденні. Власне, і по
чинається він із дня ниніш
нього. Колишній генерал
Вальтер фон Крюгер, який
змінив ім’я, але не змінив

піднялися
на боротьбу
проти коричневої чуми...
Потворне обличчя фашиз
му вимальовується перед
глядачем. Патологічна жа
дібність, егоїзм, нелюд
ська жорстокість усе різ
кіше проступають у його
рисах. І свідками цього
стають ті двоє молодих
німців, які не знали війни
і яких привчили дивитися
на неї через викривлені
окуляри. їх, кого нині го
тують до реваншу. Недар
ма Вальтер фон Крюгер у
заключній сцені цинічно
заявляє,
погрожуючи:
«Сьогодні сірнізм, расизм
і фашизм в одному ряду!».
«Нічого не навчились!»—
кидає із гіркотою Кузьма
на гі слова екс-генерала.
Таки справді нічого не на
вчилися Вальтер фон Крю
гер і йому подібні. Але
закінчується спектакль гли
боко символічною сценою:
викритий Вальтер просить
води. Та коли слухняний
Фріц підносить йому ку
холь, внук Вальтера гнівно
вибиває його з рук. Хайнц
(арт. А. Дворянников) зро
зумів, що то було таке —
минула війна. І засудив її.
Цей
спектакль
весь
спрямований у день сьо
годнішній. Він звинувачує
тих, хто й нині марить
«бліцкрігом».
Радянські
люди — ті, що пройшли
крізь вогонь, перемогли
фашизм, не можуть до
пустити його відродження.
І спектакль, про який мо
ва — теж один із проявів
цієї волі.
С. ПЕТРЕНКО.

Впевнена
гра
Останній поєдинок
шого кола чемпіонату рес
публіки з футболу серед
кслектизіз фізкультури КІровоградський
«Радист»,
який виступає у четвертій
зоні, провів у себе вдома.
Він на стадіоні «Піонер»
прийглав «Блюмінг» Із Кра
маторська. що на Донеччи
ні. Обидва клуби у своєму
активі мали по дев’ять
очок із чотирнадцяти мож
ливих.
«Радист»
почав
матч
штурмом позицій
гостей.
Небезпечні моменти біля
воріт «Блюмінга» виникали
один за одним, але невпев
неність кіровеградців при
завершенні атак І самовід
дана гра захисних ліній
краматорців не дозволили в
перші сорок п’ять хвилин
вразити ворота гостей.
Після відпочинку стано
вище на майданчику майже не -мінилося. Знову в
атаці «Радист», йде сорок
дев’ята хг.илина. Гості у
штрафному майданчику по
рушують правила. Арбітр,
який до речі, впевнено
провів цей принциповий
матч, показує на одинадця-
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МОЗАЇКА

Зубні
коронки
з кераміки
Фірма «Джонсон еид
Джонсон лентам про
дакте» випускає кера
мічні коронки, розробле
ні доктором
Ральфом
Созіо із Гарвардської
стоматологічної
школи
(США).
Виготовляються ці ко
ронки із застосовуваної в
електронній
промисло
вості кераміки з високим
вмістом окису алюмінію.
Така кераміка співпадає
по кольору з зубною
емаллю, міцна, ие прово
дить тепло і прозора для
рентгенівських променів.
(Бюлетень зарубіж
ної науково-техніч
ної
інформації
TAPCJ.

великого
МИТЦЯ
Недавно в залах Ака
демії
мистецтв СРСР
відкрилася
велика ви
ставка
чудового дат- 1
ського художника-кари-1
катуриста Херлуфа Бід-^Л*
струпа, лауреата міжна-wy
родиої Ленінської премії |і
за зміцнення миру між І
народами. Експонується g
понад 800 робіт — шар- '
жі, карикатури, акварелі,
а також величезні гобе
лени, виткані дочкою ху
дожника Лейкою за ма
люнками батька. Майже
всі роботи з виставки
автор подарував Радяи-■
ському Союзу.

Циркачі
із джунглів І
Столиця Бірми Ран-'
гун — місто з трьомаі
мільйонами жителів, але
вони мають досить ску
пий вибір місць, де мож
на провести вихідний.
Тут нема ні театру, ні
цирку, місцеві й зарубіж
ні артисти виступають
теж нечасто. Тому рангунці найчастіше відпо
чивають у зоопарку, де
під
акомпанемент ор
кестру складні циркові
номери виконують... сло-

Хоч ви
тимстрову позначку. Олек
сандр Алексеев чітко реалі
зує пенальті. Окрилені успіхог.і, ніровоградці продовжують атакувати. Одну
із комбінацій прицільним
ударом завершує Анатолій
Камінський.
Після другого пропуще
ного
м’яча
краматорці
всією командою пішли в
наступ. І на шістдесят п’яг
тій хвилині не без помилки
наших захисників їм вдалося забити м’яч у ворога
Олександра Іонова,
За шість хг.илин до за
кінчення цього захоплюю
чого й цікавого матчу Намінський ставить крапку —

Отже, «Радист», маючи у
своему-активі одинадцять
очок, на проміжному фініші став лідером зони.
Сьогодні сторгує друге
коло. «Радист» у себе вдо
ма зустрінеться з донець
ким «Шахтарем».

В. ШАБАЛІН.
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і не курите^
але тютюновий дим для
І вас, можливо, шкідливі
ший, ніж для тих, хто па
лить. Підстави для тако
го висновку даюгь екс
перименти дослідників Із
Віденського університеI ту. Після того, як де
в’ять чоловік, які не ку
рять, пробули 15 хвилин
у кімнаті, де «хоч сокиру
віїїіай», у них різко зрос
ла небезпека виникнення
І тромбів у крові.

-J

(За матеріалами преси).
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