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Щойно закінчилася 
зміна. В бригаді Віри 
Дяченко (Кіровоградсь

кий агрегатний завод) 
знову кожен відмінно 
справився з завдан

ням дня.

Фото В. Ковпака. .

За основним законом
. ' • • . І

ТГОСТАНОВА ЦК КПРС «Про 50-річчя 
і*А ВЛКСМ і завдання комуністичного 
виховання молоді» поклала початок но
вому етапові у підготовці радянської 
молоді до Ленінського ювілею, у вихо
ванні підростаючого покоління на при
кладі життя і діяльності В. І. Леніна, у 
засвоєнні юнаками і дівчатами ідейної 
спадщини вождя.

Сьогодні ВЛКСМ — бойовий авангард 
молоді об’єднує понад 23 мільйони 
юнаків і дівчат багатонаціональної Ра
дянської держави. Одним із загонів ці
єї дружної бойової сім’ї є наша облас
на комсомольська організація, яка налі
чує в своїх рядах понад 100 тисяч членів 
ВЛКСМ. Вірним дороговказом сяють 
нам слова Ілліча про те, щоб «„.кожен 
день у кожному селі, у кожному МІСТІ 
молодь вирішувала практично те чи ін
ше завдання загального труда, нехай 
найменше, нехай найпростіше».

Зараз, напередодні 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна, головним і най
більш важливим дарунком Вітчизні мо
лодь орденоносної Кіровоградщини 
вбачає ударну високопродуктивну пра
цю, активну участь в соціалістичному 
змаганні за виконання взятих зобов’я
зань. Саме це, практичне поєднання ви
робничої діяльності комсомольців з ак
тивною участю у громадському житті, з 
вивчення/л і засвоєнням ленінської тео
ретичної спадщини і передбачає Ленін
ський залік.

В нашій області 467 комсомольсько- 
молодіжних колективів готують свої 
трудові дарунки Ленінському ювілею. 
На ювілейній вахті — 87 комсомольсь
ко-молодіжних тракторних бригад, 197 
ланок і 18 екіпажів по вирощуванню ви
соких урожаїв кукурудзи. За цими ко
лективами закріплено 28405 гектарів ку
курудзи, в тому числі 20751 гектар зер
нової, В колгоспах і радгоспах області 
створено 92 комсомольсько-молодіжних 
молочно-товарних ферм.

В 1967—1969 роках бюро обкому 
ЛКСМУ схвалило ряд починань моло
діжних колективів по впровадженню ви
сокої культури землеробства: почин 
комсомольців і молоді тракторної 
бригади Василя Моторного з ордена

М. СИРОТЮК,
\ перший секретар

Кіровоградського обкому ЛКСМУ

Трудового Червоного Прапора.колгоспу 
«Зоря комунізму» Новоархангельського 
району, молодих гіталовців з колгоспу 
«Дружба» Новоукраїнського району,

В останні роки традиційними стали в 
області професійні конкурси, які сприя
ють пропаганді ведучих професій, потя
гу молоді до оволодіння передовими 
методами праці.

Тільки цього року проведено конкурси май
стрів машинного доїння корів, стригалів овець 
та молодих орачів. Переможцем обласного 
конкурсу майстрів машинного доїння корів 
стала комсомолка Людмила Криворучко, до
ярка колгоспу імені- Дзержинського Знам’ян- 
ського району Вона ж стала призером і рес
публіканського конкурсу, а на всесоюзних 
змаганнях виборола дев'яте місце. Двадцяти
річний шофер з Кіровограда Василь Матві- 
енко — кращий водій республіки, а кращим 
молодим орачем України по класу колісних 
тракторів став Борис Лнпкан з колгоспу 
«Дружба» Добровел ич ківського району.

Самовіддана праця молодих трудівни
ків відзначена достойно: 10 комсомоль
сько-молодіжних колективів нагородже
ні Червоними прапорами та вимпелами 
ЦК ВЛКСМ і ЦК ЛКСМУ. 1500 комсо
мольців нагороджені Почесними грамо
тами та значками ЦК ВЛКСМ і ЦК 
ЛКСМУ, а 164 молодих виробничники 
відзначені високими урядовими нагоро
дами, в тому числі нагороджених орде
ном Леніна — 5 чоловік, орденом Тру
дового Червоного Прапора — 13 чоло
вік, орденом «Знак пошани» — 33.

Щороку фіналом змагань серед ком
сомольсько-молодіжних колективів та 
на кращого по професії е поїздка пере
можців у Москву, де на Красній Пло
щі, біля Мавзолею В. І. Леніна, вони 
рапортують про виконання взятих зобо- 
в язань, дають клятву на вірність партії 
і народу.
ДІДЧУВАЮЧИ свою причетність до 

небаченого в історії людства рево
люційного процесу, усвідомлюючи всю 
політичну значимість історичної місії, 
яка випала на їх долю, юнаки І дівча
та бачать одну з найважливіших умов 
своїх успіхів у глибокому вивченні 
ленінської теоретичної спадщини.

Новий навчальний рік в системі ком

сомольської політосвіти має яскраво ви
ражену ленінську спрямованість. Ка
лендарні плани всіх гуртків і семінарів 
передбачають вивчення протягом року 
щонайменше двох ленінських праць, що 
надасть велику допомогу молоді у під
готовці і складанні Ленінського заліку.

Завдяки допомозі і підтримці партій
них органів комсомольські політгуртки 
очолили досвідчені комуністи: керівники 
підприємств і установ, секретарі пар
тійних організацій, директори шкіл. За
галом 77 процентів пропагандистів — 
комуністи, 75 процентів пропагандистів 
мають вищу або незакінчену вищу ос
віту.

Високий рівень підготовки пропагандистів 
був відчутним уже під час перших занять.

Так, наприклад, пропагандист політгуртка 
«Бесіди про партію» комсомольської органі
зації колгоспу імені Чапасва Новомнргород- 
ського району М. Г. Мельниченко, розкри
ваючи тему: «Боротьба проти імперіалізму — 
найважливіше завдання комуністичного руху», 
використав не тільки матеріали міжнародної 
московської Наради, а й твори В. 1. Леніна, 
матеріали з газет по цій темі та ін. Маючи 
великий досвід пропагандистської робот», 
сумлінно підготувавшись до заняття, М. Г. 
Мельниченко зумів глибоко, переконливо і в 
той же час доступно для слухачів викласти 
цю складну тему.

Так, як М. Г. Мельниченко, працюють 
більшість пропагандистів області, з партій
ною переконаністю виховуючи молодь на 
кращих традиціях нашого народу.

У МАСНИЙ егап розвитку нашого сус- 
пільства характеризується глибоким і 

безперервним науково-дослідним про
гресом, впровадженням у виробництво 
комплексної механізації і автоматизації, 
корінними змінами у характері праці. В 
центрі уваги обкому, міськкомів ’ і рай
комів комсомолу — змагання комсо
мольсько-молодіжних колективів про
мисловості, будов, транспорту, сфери 
обслуговування. На початку року з за
кликом стати на ленінську.трудову вах
ту виступила бригада імені 50-річчя 
ВЛКСМ токарів механоскладального це
ху № 2 заводу «Червона зірка». Бо
ротьба за , підвищення продуктивності 
праці, впровадження раціоналізаторських 
пропозицій, економія матеріалів і часу 
дають змогу бригаді визначити реальний 
трудовий розбіг — п’ятирічне завдання 
молоді робітники зобов’язались викона
ти до 7 листопада 1970 року. \

Почин червонозорівців, схвалений на 
бюро обкому ЛКСМУ, підхопили десят
ки молодіжних робітничих колективів.

Велика робота проведена цього року об
ласним студентським загоном, сформованим 
із студентів львівських та кіровоградських 
нузів і технікумів. Вони працювали в десяти 
районах області на 33 об’єктах і виконали ро

біт на суму 1132,5 тисячі карбованців.
В області розгорнулось змагання ра

йонних комітетів комсомолу на кращу 
постановку роботи по наданню допомо
ги сільській школі. Ударною справою 
комсомолу стало обладнання і ремонт 
шкіл.

Студентські загони і учнівські ремонтні брига
ди брали ' участь п будівництві ініціативним 
способом 20 шкіл, 14 пришкільних інтернатів, 
у ремонті 599 шкіл, 32 дошкільних закладів, 
50 їдалень та ін. Для сільських шкіл виго
товлено 40840 екземплярів наочних посібників, 
зібрано і відправлено 59663 примірники ху
дожньої і методичної літератури. За комсо
мольськими путівками направлено на роботу 
в седа 440 підготовлених спеціалістів педаго
гів, 198 керівників технічних гуртків, 430 во- 
жатих-виробннчників, 160 інструкторів по фіз
культурі, спорту і туризму.

Для району-переможця в комсомоль
ській дворічці встановлено разом з об
ласним управлінням сільського госпо
дарства пам’ятний Червоний прапор 
«Комсомол — сільській школі» та чоти
ри заохочувальні премії,

Партія, піклуючись про зміцнення ав
торитету нашої Спілки, про. розширення 
масштабів її діяльності, забезпечила ши
року участь комсомолу в культурному, 
господарському і державному будів
ництві. Лише в місцевих Радах країни 
налічується близько 350 тисяч молодих 
депутатів, а в нашій області їх 1810, де
путатами Верховної Ради УРСР стали 
12 комсомольців.

Центральний Комітет партії визнав за 
належне створити постійні депутатські 
комісії у справах молоді у Верховних 
Радах СРСР, союзних і автономних рес
публік, у місцевих Радах. До складу та
кої комісії при Кіровоградському обл
виконкомі входять партійні, комсомоль
ські і профспілкові працівники. Комісія 
вже заслухала питання військово-патріо
тичного виховання в Устинівському та 
Ульяновському районах, питання вихов
ної роботи в робітничих гуртожиінах Кі
ровограда та Олександрії.

Подібні комісії створено при всіх «нконко- 
мах міських та районних Рад депутатів тру
дящих. Комісії глибоко, по-партійнему ці
кавляться питаннями життя комсомольців і 
молоді, по-батьківському піклуються про 
юнаків і дівчат, про їх чільне місце « кому
ністичному житті.

Постанова ЦК КПРС «Про 50-річчя 
ВЛКСМ і завдання комуністичного вихо
вання молоді» ще раз підкреслила, що 
основний закон для нас, молодих, —- 
постійно у навчанні І праці звертатись 
до животворної ленінської мислі, ово- 
лодіватй безсмертною І/ілічевою спад
щиною — запорукою всіх наших пере
мог і досягнень.
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РОСТЕМО ПОМІЧНИКАМИ
НЕ ГОСТІ
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РІЕІЯТО

ЄДНІСТЬ НАЗАВЖДИ

осінь, що ЛІді ПідлубнІЙ

лічені години, бо треба

О ПОСТАНОВІ Центрального 
° Комітету КПРС «Про 50- 
річчя ВЛКСМ і завдання ко
муністичного виховання моло
ді» підкреслюється, Що КОМСО
МОЛЬЦІ і молодь покликані ра
зом з комуністами виступати 
ініціаторами соціалістичного 
змагання і руху за комуніс
тичну працю, боротьби за_під- 
внщення продуктивності праці 
та дострокового виконання 
п'ятирічного плану.

Сьогодні, якщо подивитись 
на трудові звершення люди
ни, однієї бригади чи, можли
во, навіть артілі, то. звичай
ним видно є те, що комсомолія 
встигав за часом, вирішує зло
боденні проблеми па селі. 
Звичайним, але не буденним. 
Творчість поглинає ознаки бу
денщини.

■’'Двох Із Григорієм Федоро
вичем Мдйданняком. завфер
мою першої комплексної

ють у свіжі номери газет та 
журналів — ще є час перед 
вечірнім доїппям. Цікавлюсь 
життям.

Посміхаються молоді облич
чя, мовляв, що розповідати? 
А Валентина Петренко, груп- 
комсорг, підводить погляд 
іскристих очей:

— А шо? Наш шеф (так 
напівжартома величають на 
фермі Григорія Федоровича) 
ніде не попустить. Ми як при
думаємо що-небудь по роботі, 
чи так, для себе, — повела 
вона рукою по колу подруг,— 
то завжди до нього біжимо.

В заняттях по Ленінському 
заліку завфермою допомагає 
молодим як комуніст. Органі
зували гурток по 
біографії Володимира 
Григорій Федорович 
рения теми влаштує, 
від себе Цікаві факти 
вість.

ЧЕРВОНИЙ РЯДОК 
МОЛОДИХ 
ТВАРИННИЦЬ
З АРТІЛІ «РОСІЯ»

бригади в «Росії», прямували 
до буднику твапнпшіка. По 
дорозі він поділявся своїми, 
думками:

— Ось, бачте, контора прав
ління утопає в каштанах. 1 то
полі швидко вискочили оп у 
яку височінь. Я ГОДІ Ще був 
комсоргом колгоспу, пам’я
таю, як садили їх. Ніби зов
сім недавно було...

А тепер плани в Григорія 
Федоровича: зробити з ферми 
тваринницьке містечко; обго
родити. акуратно обсадити 
деревцями, а там, дивись, про
майне час і розкішно зазеле
ніє мозаїка листя, свіжістю 
дихатиме легкий вітрець.

— Шефство комуністів 
К0МС0МОЛІЄЮ — це Ще 
все. — говорить Григорій 
дорознч. — От. якось,
взаєморозуміння було, спів
участь у щоденних турботах і 
справах... Складно, але в 
цьому ж і сенс життя...

В кімнаті будинку тварин
ника, як у хаті дбайливої 
господині. Вже знайомі стен
ди і «блискавки». Дошка по
казників соціалістичного зма
гання розміщена під 
ним склом; кожного 
можливість додавати, 
вати дані,

Підходять дівчата.

над 
ке

Тепер я згадую, як 
зичливо «жалівся» голова кол
госпу Василь Васильович Ба- 
бенко. що від дівчат від
бою немає. То їм костюми 
купуй, бо організовують свою 
агіткультбригаду на фермі, то 
подорож чн екскурсію треба 
зробити. Але на недільниках, 
щоб повернути кошти кол
госпу. всі працюють справно.

•— Ану, цокотухи, до ко
рів! — звучить владний жіно
чий голос. — Пора вже.

Це Олена Колоколова, мож
на скаїатн, ветеран на фермі.

Зжилися люди різних поко
лінь. І доярки, які працюють 
років п'ятнадцять, і років 
п’ять, і ті, що тільки прийшли 
на ферму. Різннця віку не 
впливає на їх стосупкн. бо 
авторитети завойовуються пра
цею.

Григорій Федорович наголо
шує саме на це. Євдокія Мар- 
тннепко, молода доярка, вже 
мав понад 3300 кілограмів мо
лока від кожної корови. I 
заздрощів немає. Почуття то
вариськості, відповідальності 
ке тільки за саму себе ведуть 
до розуміння комсомолками 
господарських планів колгос
пу, Та ж Валя Петренко і 
Надя Ревенко взяли цього ро
ку групи нетелів, знаючи, що 
з ними більше труднощів.

— Можу похвалитися, — 
усміхом заграло лице завідую
чого фермою. — Дівчата зобо
в’язались надоїти за рік по 
2250 кілограмів молока від 
кожної первістки. А сьогодні, 
дивіться, вже є 2500.

Нещодавно в кількох кор
пусах з’явилося устаткування 
для механічного доїння. Апа
рати є. Випробування про
йшли вдало, як і чекали. Ско
ро буде велике полегшення п 
роботі для всіх доярок,

...В корівниках монотонно 
гули транспортери, дівчата 
вправно поралися біля тварин. 
Встановлені скрізь кормороз
давачі. автопоїлки 1, зрозумі
ло. цим самим фізичне наван
таження на людей зведене до 
мінімуму.

— А це вже — ініціатива 
моїх дівчаток, — піднімає 
пальця Григорій Федорович, 
показуючи таблички. — Біля 
кожної корови висять.

Там — кличка твариян, цік 
і. Що особливо Цікаво, надій 
за минулий рік. Можна порів
нювати і робити відповідні 
висновки. Стосовно останньої 
фрази — тут заведена хоро
ша традиція; збираються всі 
разом і хто «прослабпв» ла 
декаду, тоді тримайся. Але 
результати відрадні, бо Дів
чатам не хочеться поступа
тись місцем і бути першопри
чиною критики.

Звернувши увагу на мій 
погляд, завідуючий фермою 
запропонував піти і до телят. 
В акуратних, по-господарськн 
змайстрованих клітках різні 
за віком групи молодняка. 
Останнім часом у колгоспі 
підняли рівень обслуговування 
цієї «половини» тваринництва. 
Відзначаються кращі трудів
ники. Ось подружжя Кова
ленків — Олексій і Ольга вже 
працюють більше десяти ро
ків. Разом набирають групи 
гелят, доглядають, і при; 
ваги у молодняка щодоби 
сягає одного кілограма, 
влітку навіть більше бу 
Преміювали і Та-мілу Аношкі- 
ііу, молоду, завзяту телят
ницю.

Роблять справу дівчата зви
чайну, але не оудениу. Бо в 
буденності — сірість, а туг 
переважають світлі тони. Зри
нули в пам’яті і останні слова 
Григорія Федоровича Майдан- 
ннка, коли з турботливим ви
разом обличчя піп говорив 
про підготовку двозмінної ро
боти на фермі. І ще, вже 
тиснувши руку, промовив:

— .Молодь у нас — самі ба
чите: всі хороші починання 
йдуть під неї. Комуністам, 
відверто признатися, і добре з 
такими. Ми підтримуємо, ви
слуховуємо, допомагаємо пора
дою і ділом.

А. НЕЧИТАЙЛО.
Новоукраїнськіш район.

А ГОСПОДАРІ

НА УДАРНИХ 
ЗМІНАХ
ХАРКІВ, З жовтня. (РАТАУ). «За 

підприємство високої механізації та 
автоматизації* — такни лозунг змаган
ня молодих робітників Харківського ма
шинобудівного заводу «Кондиціонер». 
Прагнучії зустріта ІОО-річчя з дня на
родження В. І. Леніна повніш успіхами 
& праці, юнаки й дівчата виступили з 
рядом пінних починань. Більше тисячі 
годин вони відробили па суботішках в 
інструментальному цеху і добилися при
своєння йому звання зразкового по 
•культурі та естетиці виробництва. Маїї-

же всі комсомольці, які тут працюють 
здають продукцію з першого пред'явлен
ня. Це і зрозуміло — більше половини з 
них є ударниками комуністичної праці.

Зразки ударної роботи показують на 
заводі фрезерувальник Володимир Пуш
кар і токар Анатолій Демчук. Вони 
вже давно виконали п'ятирічний план. 
Вчорашні школярі Микола Матяш, Та
мара Говор і Ніна Куприянова нині пе
редовики ленінської вахти.’ Виконання 
змінного завдання па 120—150 процен
тів стало для них звичайною справою.

На ударних змінах, присвячених ле
нінському ювілеєві, молодь підприємст
ва виготовила близько ЗО секцій потуж
них установок, необхідних для народно
го господарства країни.

Останній 
бування 
ких друзів 
градщині... 
і гостинні зустрічі. Мит
ців ансамблю пісні і тан
цю «Олшава» вітали жи
телі Світловодська та 
Олександрії, Наші гості 
ознайомилися з містом 
над Славутичем, відвіда
ли Кременчуцьку ГЕС. 
В Олександрії артисти 
ансамблю зустрілися з 
гірниками, порадували їх 
своєю піснею, вогнистим 
ганком.

А в Кіровограді 3 жовт
ня члени чехословацької 
делегації відвідали СШ 
№ 6, обласний інститут 
удосконалення квалі
фікації вчителів. І ще — 
зустрічі з журналістами 
міста в обласному комі
теті по радіомовленню і

день пере- 
чехословаць- 
на Кірово- 
Знову теплі

телебаченню, знайом
ство з телестудією.

Потім — знову аеро
порт. Наші гості від’їжд
жали до Києва. їх про
воджали секретар обко
му КП України Н. П. Су- 
харевська, заступник го
лови облвиконкому Д. С. 
Сиволап, перший секре
тар Кіровоградського 
міськкому партії І. П.Ва- 
лявський, голова Кірово
градського міськвикон
кому Б. К. Катеринчук, 
начальник обласного уп- 

- равління культури О. М.
Жеребцов, заступник го
лови Кіровоградського 
відділення Товариства ра
дянсько - чехословацької 
дружби Є. С. Регушев- 
ський, представники гро
мадськості.

З промовою в аеро
порту виступив заступник

голови облвиконкому 
Д. С. Сиволап. Він, зо
крема, підкреслив, що 
Дні культури ЧССР у на
шій республіці послу
жать дальшому зміцнен
ню дружби і єднання ра
дянського і чехословаць
кого народів. Д. С. Сиво
лап просив наших гостей 
передати народові Чехо- 
словаччини щирі приві- 
тянчя трудящих нашого 
СТеПОВОГО Кро~, 
жання дальших успіхів у 
боротьбі за торжество 
ідей марксизму - лені
нізму.

Зі словом-відповіддю 
виступив керівник деле
гації міністр культури 
ЧСР Мілослав Бружек. 
Він подякував кірово- 
градцям за гостинність, 
висловив впевненість, що 
дружба між нашими на
родами і надалі розви
ватиметься і міцнітиме.

посвя- 
оі кіл

.. . Одну з
вже виконай особисту 

працює

відбулась урочиста 
юфесійно-технічиого училища і 

іервоному кутку зібрались «вину-

І

полюбила поле,

цДНИМ з головних завдань, яке витікає з Постанови 
Центрального Комітету КПРС «Про (Й-річчя ВЛКСМ і 

завдання комуністичного виховання молоді», о формування 
у юнаків і дівчат комуністичного ставлення до праці, висо
кої відповідальності за справи колективу. Комсомольська 
організація ливарного цеху ковкого чавуну г> цьому напрям
ку зробила чимало. На комсомольських зборах цеху обгово
рювались питання про заходи по гідній зустрічі ІОО-річчя з 
дня народженню В. І. Леніна, про участь комсомольців у 
Всесоюзному Ленінському заліку, хід соціалістичного зма
гання серед молодих виробничників, підвищення їх ідейно
го і загальноосвітнього ріпня, Не раз до цих питань ми по
верталися і на засіданнях цехового комсомольського бюро. 
«Працювати сумлінно, працювати натхненно!» — з таким 
гаслом звертаємось до кожного юнака і дівчини. І цей зак
лик знаходить відгук в їх серцях. 16 комсомольців I моло
дих робітників цеху носять нині юрде звання ударників ко
муністичної праці. Це люди, які твердо крокують п жигтя. 
Формувальник Олександр Ковальчук, наприклад, повернув
шись з Радянської Армії, поступив учнем в наш цех. Швид
ко освоїв спеціальніїть. З його сумлінного ставлення до пра
ці б>ло видно, що не гостем, а господарем прийшов вій у 
цех. Товариші з комсомольсько-молодіжної бригади Вікто
ра Корсунова, в якій пін працює, обрали його групкомсор- 
гом. Виконуючи змінні завдання на 150-170 процентів, Олек
сандр завоювап право називатись ударником комуністичної 
праці. Кілька місяців підряд він утримує перехідний мандат 
кращого формувальника цеху.

Високих виробничих показників у змаганні на честь юві
лею вождя домагаються такой; терміст Віктор Плахута, 
формувальник Микола Бабій, електрик Микола Сущснко, 
стсржснщпця Марія Михальчук, контролер Лідія Конопало- 
па і багато інших комсомольців.

Є у нас дві комсомольсько-молодіжних бригади, 
них очолює Віктор Корсунов, який ___ _______
п’ятирічку, другий, ватажок Георгій Дудник — він 
в рахунок січня 1970 рокі. Бригади Віктора і Георгія зада
ють тон у змаганні всього колективу цеху.

В комсомольській організації цеху чимало молоді з ви
щою, середньою спеціальною і середньою освітою. Десять 
комсомольців навчаються у пузах і технікумі. Так. член це
хового комсомольською бюро Микола Суїцснко без відри
ву під виробництва навчається н Інституті сільськогосподар
ського машинобудування, бригадир формувальників Георгій 
Дудник, екектрш; Олена Сало , нарядниця Надія Шевчен
ко — в машинобудівному технікумі, інші комсомольці від
відують заняття в гуртку «Бесіди про партію», які веде наш 
пропагандист молодий комуніст Яків Пустоиойтовськпй. Мо
лоді робітники прагнуть до оволодіння основами марксист
сько-ленінської теорії, глибоко вивчити славний шлях рід
ної партії.

ИЛ1 змістовніше, цікавіше життя організації, тим рідні- 
ша вона комсомольцям.

У мене V лапка, де зберігаються листи колишніх робітни
ків Цеху, які чині служать в армії. Серед них — лист фор
мувальника Василя Проценка.Віп добре працюпав, був ста
ростою поліїгуртка «Кругозір», в армії Василь старанно 
оволодіває військовою справою. Солдати підрозділу, в яко
му він служить, обрали його групкомсоргом. Ми щиро раді, 
що і він, і слюсар-вентпляторннк Олександр Прокопчук, і 
електрик Микола Гордійчук і інші хлопці з честю викону
ють свій військовий обов'ягок. Впевнений, що і Валерій По
пович, Сергій Калибанов, Олександр Кривенко І інші мо
лоді робітники, які вже пройшли початкову військову під
готовку, добре служитимуть у військах, а потім повернуться 
u рідний Цех. Так. ми прагнемо, щоб кожний молодий 
робітник мінно зв'язував свою долю з цехом. А для цього 
потрібно з перших днів роботи виховувати п молодих по
чуття гордості за високе' ймення робітника, свідомість осо
бистої відповідальності з;а велику спільну справу.
“ -■ . подіяНещодавно в цеху і

чеиия випускників профі
В МОЛОДІ робітники. 15 ’і ..... _ , —г-____  ___ -
ватці» свята — юні формувальники Іван Бершадський, 
Віктор Колесников, Микола Михайлюк, слюсарі Юрій Руч-
ка і Валерій Попович. / робітники цеху. ЛІ. І. Брайко, 
колишній бригадир ияршої в цеху бригади комуністичної 
праці, розповів новачкам про трудові традиції нашого ко
лективу. Бригадир комсомольсько-молодіжної бригади фор
мувальників Г. Дудник/ розказав, як молоді робітники пс- 

заводу, учасник 
зачитав новачкам. 
«Червона зірка», 

біля портрета 
робітники дали 

г завжди

суть Ленінську трудоь/у вахту. А ветеран 
Великої Вітчизняної війни !. Ф. Захаров, 
робочий наказ — дорожі ти честю заводу 
множити його трудоші здобутки. Стоячи 
В. 1. Леніна і червоного прапора, нові г... .......
обіцянку сумлінно виконувані робочий наказ, йти 
попереду.

... СЬОГОДНІ працюп»!» пращє, Ніл мчира, а аииіра —• 
краще, ніж сьогодні — такий заклик партії, така головна 
лінія і в нашій діялмцкіі.

іатп краще, ніж вчора, а завтра —

' Віктор ЗАВАТІЙ,
секретар комсомольської організації ли 
парного Цеху ковкого чавуну

Завод «Червона/ зірка
м. Кіровоград.іЛ 1ВЧАТА, НА ТРАКТОР!» 

цьому заклику комсомолу 
юні було багато співзвучного з мрія 
ми І стрсмліниями Лідії Підлубної. ка
роокої дівчини з села Каніжа, Ново- 
миргородського району, яка тільки-но 
закінчила одиііадіцятирічку. Вона не 
боялась роботі, щ* лякалась тих труд
нощів, що чекали на неї. В сім'ї Під- 
лубних майже всі механізатори: Олек
сандр—комбайнер і тракторист, володіє 
кількома суміжними професіями, ВІк- 
тор _ першокласний шофер, теж тру
диться п колгоспі імені Леніна, а Ана
толій — чей, як кажуть п селі, пішов 
найвище. — головний інженер однієї 
■і шахт Краснодону. Всі попи комуніс
ти. Всі по-справжньому люблять свою 
професію.

Тож і комсомолка Ліда за рутіпкою 
Новомиргородсь.кого райкому ЛКСМУ 
їде до Бобрянецького училища механі
зації. Навчаєтеся наполегливо, з успі
хом опановує секрети водіння трак- 
Т°,,а>коіітнсва голубіні, неба заглядає 
., о‘ч| Лідії, 1 го,ж стають якимись нез
вичайними- А в саду гупають перестиг- 
а—Вени нагадують про те, що 
наступила ' . . __ "
дано лише вихідний на відпочинок, що 
попа пдом.і ’ .____ ' . '
знову їхати до Бобринсцького сільсь
когосподарського технікуму. Вона — 
студентка третього курсу агрономічно
го факультету. Майже ціле літо про
вела п рідному колгоспі, допомагала 
швидше зібрати урожай пшениці, а 
коли настали зелені жнива — працю
вала на силосуванні кукурудзи вози
ла з поля подрібнену масу,

— Попрацювавши па тракторі,—каже 
вона, — я ще краще 
землю, запахи хліба і сонця.

В. ШУЛЬГА.
Мал. автора.

ТЕХНОЛОГІЯ сучасною 
виробництва невпинно 
удосконалюється. І приємно 

усвідомлювати, що п цьому 
процесі о вагомий вклад 
молодих впробнпчникін, зо
крема комсомольців нашого 
заводу. З жовтий 1967 ро
ку по жовтень 1968 року 
62 молодих раціоналізатори 
підприємства внесли 48 цін
них пропозицій, економіч
ний ефект яких становий 
понад 37 тисяч карбованців.

А в ньому році оголоше
но конкурс молодих раціо
налізаторів, присвячений 
100-річчю з дня народжен
ня В. 1. Леніна. Молоді ро
бітники, інзцеиерп і кон
структори беруть в ньому 
активну участь. Особливо 
хочеться відзначити веду
чого конструктора відділу 
головного конструк тор а,

члена комітету комсомолу 
заводу Олександра Копчен
ка і конструктора, секрета
ри комсомольської органі
зації відділу головного тех
нолога Олексія Розпряхіна. 
Олександр у співавторстві 
з Іншими товаришами за
пропонував прогресивний 
метод обробки зубців ше
стерній гідронасоса, а Олек
сій сконструював новий 
пристрій, який підвищив 
продуктивність прані при 
обробці деталей закаточно- 
розкаточиої машини. їх ро
боти 
комсомолу 
представлені на 
папський

Я в цьому 
дев’ять пропозицій, 
чотири ___ ___
Майже псі воли спрямовані 
на економію матеріалів 
сировини. " 
суть одного з них. 
після , '. 
насосу внутрішню 
нину 
«Індустр1альие-2О».
вуючи те. що під час випро
бування вся внутрішня по
верхня гідронасосу покрита 
мастилом, а сам насос закри
вається двома транспортни
ми пробками, я запропо
нував підмовитись від до
даткового заливання; Пере
вірка показала правиль
ність такого висновку. (Те
пер ми маємо чималу еко
номію мастил. .

На заводі діє університет 
технічного прогресу з кіль
кома секціями, Де молоді 
раціоналізатори і, винахід
ники підвищують спої тех
нічні знання. Заняття :в 
університет: допомагають
їм невпинно рухати вперед 
технічний прогрес йа кож
ному робочому МІСЦІ.

Володимир ВЕЧІРКО, 
начальник конструк
торського бюро се 
рійного обслугову 
ванни, член коміте 
ту комсомолу Агрс 
гатного заводу, 

м, Кіровоград.

напередодні ювілею 
України були 

республі- 
конкурс.

ропі подав 
■" з них 

вже запроваджено.

і 
Ось, наприклад, 

____ Раніше
випробування гідро- 

порож- 
залнвалн мастилом 

Врахо-

І
І
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РІК ТВОРЧОСТІ, РІК НАТХНЕННЯ

Думка над книгою
і Іван Іванович, часто повто- 

. рюючи «товариші» (звичка за 
десять років головування), гуч
но диктував:

— ...Справи... в твоєму ви
робничому... колективі?

— А мені, що, розповісти, 
як стукають рахівниці й тріско
тять арифмометри? — здиву
валася Ліда Тікінер.

— Мені теж нема що ка
зать, — підхопила вихователь
ка Віра Маринчак, — діти рос
туть здорозі, пустують...

— Саме про це й треба го
ворити, — посміхається Іван 
Ізанович. — Діти здорові, кол
госп багатіє...

І знову дев'ятнадцять голів 
схилилися над конспектами. 
Продовжується перше заняття 
комсомольського політгуртка в 
колгоспі імені Шевченка.

Іван Іванович Демченко вже 
не перший рік пропагандистом 
у комсомольців. Затвердили 
його кандидатуру й на цей на
вчальний рік. І на те мали-пе
реконливі підстави: пропаган
дистський досвід, авторитет хо
рошого господаря, вища осві
та, член КПРС. Та найголовні
ше, мабуть, те, що цікаво про
ходили заняття гуртка «Наш 
Ленінський комсомол», очо
люваного Іваном Івановичем в 
минулому році. Тоді слухали 
не лише розповіді корівника 
гуртка, а нерідко заняття ста- 
валимісцем зустрічі зі знатною 
людиною колгоспу, з першими 
комсомольцями, з колгоспни
ми зетеранами праці. Тому на

... .............................  і

заняття хлопці й дівчата зби
ралися без нагадувань — зна
ли, що зустріч буде цікавою, 
почують щось нове,

А те «цікаво» давалося І. І. 
Демченку не просто. Хоч сам 
і практик сільського господар
ства, й інститут за плечима, та 
слухачі, як кажуть, на «п’яти 
наступають». Дарма, що моло
ді. Дванадцять мають середню 
освіту, решта спеціальну се
редню, вчаться в технікумах, 
готуються в інститути. Таким 
подавай найостанніші події, 
найсвіжіші факти, а щоб роз
повідь захопила, то вміє Іван 
Іванович порівняти їх з життям 
свого колгоспу. І тоді на фоні 
нашої республіки чи країни 
яскравіша панорама звершень 
рідного села, його людей. 
Уважно слухають гуртківці бе
сіду першого заняття «Бороть
ба проти імперіалізму — най
важливіше завдання світового 
комуністичного руху». Від по
дій Жовтневої революції й до 
сьогодні розповідає Іван Іва
нович. Найбільшу увагу зупи
няє на документах Наради ко
муністичних і робітничих пар
тій світу. Говорячи про успіхи 
системи соціалізму, Іван Іза
нович не без гордості вдаєть
ся до порівняння.

— В 1959 році землю нашо
го колгоспу обробляли дев'ят
надцять тракторів, а 8 цьому 
— 72. Десять років тому з 
гектара збирали 14 центнерів 
озимої, середній врожай 1969 
року — 32,4 центнера. с.

— Нв пару — 54, — хтось 
підказує з місця.

Коли на першій годині занят
тя, так ззаному вступному сло
ві пропагандиста, Іван Івано
вич Демченко показав об’єм
ну книжку «Бесіди про пар
тію» (так зватиметься гурток 
цього року), мало хто з слу
хачів знав її історію. Хіба що 
секретар комсомольської ор
ганізації Володимир Цупрій, 
Бо це йому за дорученням 
Івана Івановича довелося годи
ни три ганяти мотоциклом по 
Куцівці, щоб придбати для 
гуртка новий підручник...

Сам Іван Іванович ще влітку 
закупив для гуртка альбоми і 
набори картин про життя і ді
яльність В. І. Леніна і його со
ратників. Слухачі побачать і 
нові діафільми, присвячені 
вождеві.

У вступному слові Іван Іва
нович дав комсомольцям план 
підготовки по роботі В. І. Ле
ніна «Чергові завдання Радян
ської влади». Саме цю працю 
здаватимуть на Ленінському 
заліку. Саме і з мови про неї 
почалося перше заняття політ- 
гуртка. Наступні — щопонеділ
ка.

— До понеділка, — прощає
ться Іван Іванович зі своїми 
вихованцями.

— До понеділка...
О. БЛСЕНКО, 

спецкор «Молодого КО-. 
мунара».

Колгосп імені Шевченка, 
ІІовгородка.

молодість ІІЛШНХ днів 
ЛПІОГРДВЮРЛ В КОЛІСНИЧЕІІКА.

(СМТ. НОВОАРХАН ГЕД ЬСЬК).

НАРИС ПРО СУЧА СПИКА

и|2 МІСЬККОМІ комсомолу — То ти. Сергію, так і не 
я порекомендували: поїхав до інституту?

— А я Ще не вирішно, до 
якого податись.

— Чого ж? Кажуть знаєш 
математику, фізику добре. З 
цього можна й починати...

— Дайте якусь роботу. Хай 
це буде з вилами чи лопа
тою. Спробую, а там...

Йшов на бурякопрнймаль- 
ппй з вилами.

Через тиждень біля буртів 
суперечка раптом:

— Хто тут начальник?.. Чо
го автомашини не розванта
жують? Один лише БУМ пра
цює...

— Мн все бачимо самі. Але 
ж нема машиніста. Захворів. 
Один Леонід Шутко Цілу до
бу працює вже.

— Казна-що коїться: вже й 
на цю посаду нема заміни.

Увечері Сергій підійшов до 
брата.

— Може, мені спробувати, 
Льоню? Я ж електрик. Ти по
кажеш мені, що до чого. Не
складна вже така іі Річ " 
оцей твій БУМ.

Завідуючий на якусь хвили
ну замислився, а потім, пильно 
глянувши на Леоніда Шутка, 
одказап:

— Гаразд, хай сідає. Але 
під твою відповідальність. 
Це — твій брат, це — твій

— Серпи Шутко — наш ак
тивіст. У тресті «Кіровоград- 
сільбуд» один з кращих ро
бітників. Хороший спеціаліст. 
Хороший товариш. Це — ком
сомолець. який може бути 
прикладом для інших його 
ровесників.

Павло Петрович Сафронов, 
вихователь гуртожитку:

— Він — перший наш по
мічник, член ради гуртожитку. 
В кожній кімнаті в нього дру
зі. А це вже багато що гово
рить про людину,

Ніна ІІнкифорівна. мати:
— До чого привчала сина? 

Шанувати працю. 1 він, на 
мою радість, пам'ятає про Це 
завжди,

Леонід, брат Сергія:
— Просто дивуюсь його 

вправності І сміливості. Одна 
професія Для людини — Це* 
він вважає, зовсім мало 0 
паш час.

Він сам:
— Що про мене писати, я 

так мало бачив? Вчився, пра
цював в Ємилівці. Тепер *■* 
Кіровоград. Оце і все. Хлопці 
ж мої з’їздили всю Україну. 
Л мол біографія на одному 
аркуші...

1.
Завідуючий бурякопрніімаль- 

ним пунктом дивується: 

учень... . „„
Сергій довго не надокучав 

братові запитаннями. Через

три дні розвантажував навіть 
більше автомашин, ніж Лео
нід.

Робота на бурякоприймаль- 
ному пункті — сезонна. Тож в 
листопаді він вже їхав з пу
тівкою Голованівського рай
кому комсомолу до Кіровогра
да, на «Червону зірку».

Запропонували йти учнем 
штампувальника. .Але й цього 
разу йому не довелось слуха
ти довго вказівки 1 поради 
вчителя. Вісім днів було До
сить для Сергія, щоб здобути 
право на самостійні дії. І 
взимку його ім’я вже було в 
списку молодих робітників 
цеху, які місячні завдання 
виконували на 3—5 диів рані
ше строку.

Сергія хвалили за добру 
вдачу і працьовитість. А ві.ч 
раптом прийшов до майстра І- 
сказав:

— Я хочу піти од вас.
— Сталась якась неприєм

ність. чимось невдоволенні»?
— Пробачте мені, але я зро

бив помилку, вибираючи ню 
професію.

— Не може бути такого: тн 
робив усе на совість.

— Працювати на совість — 
обов’язок кожного робітника. 
Але мені чогось не вистачає.

Чого? Про це він міркував 
вже кілька днів. А почалось 
з того, що зустрів своїх дав
ніх знайомих. Вони — буді
вельники.

— Йдемо на новосілля, — 
сказали Сергієві.

— До родичів, друзів?
— Та ні. Просто прийшов 

чоловік і запросив. Йому, ба
чиш. радісно, що отримав но
ву квартиру швидше, аніж 
обіцяли. Просив всю бригаду. 
А ми оце вдвох вирішили за
вітати. ’

Сергій задивився на різно
кольорові візерунки балконів 
нодих будипх’ій. Потім на ве
летенський кран.

А хлопці знову:
— Оце ще спішимо пісімде- 

сптпквартнрнпй здати до 
свят...

Уже прощались. Аж раптом 
запитали:

— А ти ж як, па заводі вже 
вбувся?

— Та-а...
— Чого ж це? Тоді до нас 

Іди...
і ось він думав. Думав про 

професію будівельника. Ко
жен крок муляра чи тесляра 
на виду у людей. I їм, май
страм, втішно од того, що все, 

зроблене їхніми руками, одра
зу видно...

3.
...Курси теслярів - столярів, 

звісно, дали багато. Та коли 
Сергій прийшов у бригаду 
Валентина Бугайова. зрозу
мів: знову треба вчитися. Он 
Володимир Крюков гляне 
оком, куди треба покласти 
дошку, про щось поміркує і 
тоді вже без жодної паузи не 
перестає вистукувати молот
ком. Все в нього’виходить, на
че виміряв ті дошки до мілі
метра. А Сергій Чиканов вмів, 
одшліфувати кусок деревини 
так. що й лаком не треба по
кривати. В отаких і треба пе
реймати вміння.

І Сергій старався. Тут вже 
його блискавичність пізнання 
професії че допомогла одра
зу. Потрібна була практика.

...Перше відрядження в 
Компаніївку. Щопонеділка ви
їжджати в райцентр, працю
вали на спорудженій адмі
ністративного будинку. В п’ят
ницю — знову назад, Сергій 
бачив: хлопці стараються всі, 
але визначені завдання тесля

рам виконати було важко. ІІе 
вистачало часу. Тоді Сергій:

— Кілька годин ми в дорозі 
До Компаиіївки. В кіпці тиж
ня приїжджає автобус. І ми 
повинні одразу залишити риш
тування, бо ж шоферу теж ні
коли, — він вперше за всі дні 
робоїн в бригаді висловив 
своє невдоволення. — От і 
ПІДВОДИМО ми мулярів. Не 
зробили завчасно опалубки — 
їм ніде працювати. А що як 
робочий день спланувати по- 
іншому. За інструменти ми 
беремось не о восьмій, а о 
Десятій, О шостій вже відпо
чиваємо. Пропоную години, 
витрачені в дорозі, додати до 
роиочого часу біля будинку. 
Ліожна й иа суботу залиши
тись тут. Обіцяли ж людям 
зробити все за теплих днів. 
То можна й не порахуватись 
з кількома вихідними...

Хлопці одразу заперечили, 
"отім ДОВГО СИДІЛИ мовчки. 
Кожен думав про щось своє, 
Нарешті, бригадир:

— Нічого кращого пе вига
даєш. Давайте так, як сказав 
Сергій.

4.
Справжня професійна май

стерність до нього прийшла на 
спорудженні будників в Кіро
вограді. Столярні і теслярські

роботи па різних за своєю ар
хітектурою об’єктах вимагали 
від майстрів пс лише старан
ності, я й творчої думки. Що
разу хлопцям доводилось за
стосовувати нові методи уклад
ки дощок. Інших матеріалів. 
І завжди серед вірних пропо
зицій була думка Сергія 
Шутка. >

Запчаспо здали будівельники 
клуб, гуртожиток, три житло
ві будники, котельню, і в цьо
му була чимала заслуга 
бригади теслярів. Адже віл 
їхніх дій завжди залежало, 
як працювали потім інші май
стри.

Він має радість, якої давно 
чекав. Будівельникам дякува
ли керівники тресту. Вручали 
хлопцям премії. А найбільше 
було задоволення, коли бачив, 
з яким настроєм підходили до 
нового будинку новосели. 
Якось сивий пенсіонер, огля
даючи щойно вибілені стіни 
восьми десяти квартирного, зу
пинився біля гурту будівель
ників. мовив:

— Оце по-людському зроб
лено. І швидко, і гарно. Так 
би завжди.

Сергій не чекав потиску ру
ки, доброї усмішки Цієї літ
ньої людини. В словах «зроб
лено по-людсько.му» було все: 
і подяка, і щиросерда наго
рода. Це — більше, ніж пре
мія...

г»
о.

Члени комітету говорили про 
вибір комсомольського ватаж
ка на дільниці Володимира 
Шатхана. Переглянули кілька 
кандидатур. Більшість була 
проти них. Нарешті, слово про 
Сергія Шутка.

— Тямущий хлопець. Хоро
ший спортсмен. Бачили як на 
волейбольному майданчику 
грав?.. За час роботи з уп
равлінні здобув дві професії 
будівельника, знайшов коли 
відвідувати курси водіїв авто
машин. Тепер Сергій шофе
ром може бути. А головпе — 
хлопець товариський, справед
ливий.,..

На комсомольських зборах 
дільниці всі були за кандида
туру Сергія Шутка.

...По.чу ще багато не ясно. 
Оце записав до плану роботи 
комсомольського комітету три 
пункти: «Налагодити роботу в 
бригадах так, щоб кожен 
об’єкт здавати в експлуата
цію завчасно». «Рейди «про
жектористів» на будову, пе

ревірка якості оздоблюваль
них робіт». «Своїми силами 
обладнати спортивні майдан 
чнкн».

А що далі? Замислився. 
Його тривожить, що будівель
ники начаться лише на риш
туваннях. А чому разом не 
відзначити день народження 
товариша, чому б не піти ра
зом на стадіон? Все Не по
трібне. Але як вірно викласти 
стисло І виразно у робочому 
плані комітету комсомолу? 
Сергій перегортає журнали, 
сторінки молодіжних газет. 
Читає. Робить якісь записи. 
Тоді на окремому аркуші 
з’являються рівно виведені 
рядки: «Заходи пі» трудовому 
инхованіпо молотих будівель
ників». І ще: «Участь молоді 
в Ленінському заліку...»-.

...Риштування зведено. Як
раз і робочий час скінчився. 
Хлопці зібралися біля вагон
чика, розповідають небилиці. 
Лише Володимир Крюков спі
шить переодягнутись.

— Мені сьогодні за паливом 
їхаги ще.

Сергій »»(.»вівся і лани. 1 
одразу:

— То ми з тобою.
— Спасибі. Але ч сам внось 

вже з дружиною...
— НІ. пі, не робота чоловіча.
Разом привезли вугілля, 

стоси. Разом порізали дереви
ну. склали в хліві. Все залюб
ки. без особливої напруги. 1 
хоч роботи було на дві годи
ни, Володимир влаштував для 
друзів гаку вечерю, ніби йому 
вони цілий дім збудували.

З тну пір було так часто: 
разом відзначали день народ
ження товариша, разом йшли 
ча весілля до Сергія..

...Він заклопотаний: з Усти- 
нівкн має приїхати Ран, ЯРУ* 
жина його. Вона — муляр, 
теж буває у відрядженнях. 
Тад оце Сергій одягнув повий 
костюм, чистить черевики. 
І раптом я до нього. Прошу 
хоч півгодини почекати. I вії» 
погоджується:

— Я тільки до коменданта 
гуртожитку. Бо оце оголосили 
конкурс на кращу кімнату. То 
треба вирішити, коли почнемо 
огляди.

Поверпувся швидко. Сів до 
столу І мовив:

— Не розумію, чого це само 
про мене треба писати. Ну, 
працюю я. Наче непогано. Але 
це обов’язок кожної людини...

М, ШЕВЧУК, 
спецкор кМолодого 
комунара».

БУ № 1.
тресту

«Кірлвпгпа цсільбуд»

Фото В. КОВПАКА.



„Молодий комунар“ 7 іковтпн ЇЙ 69 року4 стор*  ........- ---■ —-——-

молодь- 
ЦЕ НАЙДОРОЖЧЕ

Так говорив мені в Перлів! Гельмут Росса, 
заступник голови вітомства з читань молоді 
при Раді Міністрів НДР. — Молодіжна полі
тика НДР, в основу якої покладений Закон 
про молодь, прийнятий в І964 році, — одна з 
найважливіших турбот нашої держави.

Відомо, що соціальне здоров’я суспільства 
в значній мірі визначається його взаємовідно
синами з молодим поколінням. Ми хочемо, 
щоб наші діти «вийшли в люди», мали б усі 
можливості для навчання, творчої прані, 
змістовного духовного, культурного життя. Ми 
хочемо також, щоб наша зміна зуміла ще 
ширше розкрити переваги соціалізму, забез
печити дальший розквіт республіки трудящих.

Ге, що я почув від товариша Росса, розкри
валося для мене повніше з кожним новим вра
женням, з кожною новою зустріччю в поїздці 
по цій країні — від усієї 'атмосфери життя 
в НДР,

Тут популярний вислів «їх бін дабай». На 
святі преси я бачила ці слова поряд з назвою 
газети. Це вона зверталась до читача, нага
дувала, роз’яснювала йому: я — з тобою. І на 
дорогах країни часго мелькають щити з та
ким же написом,

«їх бін дабай»,—говорить соціалістична рес
публіка своєму молодому громадянину. Бать
ківщина разом з тобою, вона розділяє твої 
думи, інтереси,

Хельгу Лабе вещодавно обрали секретарем 
комітету Спілки ВНМ округу Карл-Маркс- 
штадт. Організація тут найбільша в країні — 
175 тисяч чоловік. Про життя її, мабуть, не 
розповісти докладно за ту годину-півторн, що 
її -могла приділити мені секретар окружко
му, І все ж такії короткі записи, які залиши
лись у моєму блокноті після нашої бесіди, 
можуть послужити і конкретною ілюстрацією 
до положень Закону про молодь, і характе
ристикою ролі молодих у країні,

В той день Хельгу чекали на телебаченні: 
п окрузі відкривався Тиждень молоді. Всюди 
державні і господарські керівники повинні 
були звітувати перед громадськістю пр0 те, 
що зроблено для молоді, висунути нові поло
жения. народжені в ході активного обгово
рення в молодіжних колективах.

Поцікавившись, чй є на відповідальних пос
тах молоді робітники, я мала змогу записати 
немало імен: Інга Штольце — наймолодший 
член ради міста Карл-Маркс-штадт, керує від
ділом культури і молоді. Барбара Вайс — ін
женер текстильної фабрики у Флейє, заступник 
голови окружного комітету Національного 

Фронту. Потер Зсслігер — голова сільськогос
подарського кооперативу в районі Аннаберг.,.

Готуючись до Тижня молоді, активісти 
СВНМ теж ще і іце раз зважують, чи все 
робиться, щоб Пробудити в молоді готовність 
До свідомої участі в соціалістичному змаганні, 
як поширюються найбільш прогресивні форми 
і методи в боротьбі за найвищий науково-тех
нічний рівень економіки. Хельга Лабе під
креслила, що на підприємствах округу — ма- 
шннобудіаельних, електротехнічних, текстиль
них — трудиться багато молодих людей.

Близько двох десятків заводів беруть участь 
а русі «Автоматизація-20» на честь ювілею 
республіки. Рух цей складається Із різних 
справ; тут і будівництво цеху, і освоєння його 
нового обладнання на текстильній фабриці в 
Фалькенштейні, і широка участь молоді в ра
ціоналізації, як, наприклад, на комбінаті ме
талообробки в Фрейбергу, і контроль за До
триманням індивідуальних договорів, на осно
ві яких підприємство гарантує молодим спе
ціалістам певну кар’єру, по мірі- надбанпя 
НИМИ досвіду роботи і росту освіти.

А участь у Ярмарках майстрів майбутньо
го — цс теж важлива Ділянка турбот ні
мецьких комсомольців. Нині в окрузі відбу
лося ISO таких виставок на підприємства*. 
Результати технічних шукань молодих дадуть 
більше 10 мли. марок економії. -

Молодість — зовсім не скидка на інфантиль
ність, це цілком зріла відповідальність — так 
вважають тут. І сміливо створюють молодіжні 
бригади (їх в окрузі — більше 1300), ’ моло
діжні об’єкти, де ударна праця, енергія, іні
ціатива юнаків і дівчат відіграють вирішаль
ну роль. Таким об’єктом стало недавно будів
ництво, в районі Штольберг птахокомбінату 
на 450 тисяч курей. А першою в НДР моло
діжною будовою була гребля Зоза. 2о років 
тому, за пропозицією Центральної Ради 
СВНМ, Рада Міністрів передала її під відпо
відальність молоді. Комсомольці округу побу
дували недавно в районі Ауе Будинок молоді 
з музеєм історії водосховища Зоза і турбазою.

Карл-Маркс-штадтські юнаки і дівчата на
магаються бути корисними своїй соціалістич
ній вітчизні, їх інтереси тотожні. - .

Вулички з потемнілими від часу будинками, 
неначе прокопчені башти собору на централь
ній площі... Кажуть, Галле стоїть на землі 
тисячу років. А п’ять років тому у нього під 
боком почав рости новий Галле. Він так і на
зивається Галленойштадт. Центральну його 
площу прикрасить споруда висотою в 10S мет
рів — Будинок хімії. J це випадково: адже 

історія виникнення Галлсиойштадта і зв’язана 
л розвитком хімічної індустрії, ОДНІЄЇ з важ
ливих галузей економіки НДР,

Необхідно з’єднати сучасне хімічне вироб
ництво з сучасними умовами життя робітни
ків — мова про це йшла на VI з’їзді СЄПІІ. 
Вирішено було побудувати місто в районі, де 
розташовані гіганти Буна і Лойна, які дають 
більше половини всієї хімічної продукції 
країни.

Як належне соціалістичної дійсності сприй
мають новосели Галле (а їх Уже 25 тисяч) 
впорядковані квартири, магазин з торговим 
залом в 1300 квадратних метрів і товарами 
більше 600 видів, перукарню з 60 майстрами 
одночасно, зручні клубні приміщення, Будинок 
спорту, чудову їдальню для школярів, нову 
електричку, що набагато скоротила шлях а 
Буну і Лойну.

Галленойштадт —• не тільки молоде місто, 
але й місто молодих. Середній вік його жите
лів — 24 роки. Через те в школах тут недобір 
У старших класах і багато малечі. І важли
вим будівельним об’єктом вважаються ясла, 
дитячі садки. Недарма ж почесного гостя, ра
дянського космонавта Олексія Леонова, що 
відвідав Галленойштадт, попросили урочисто 
відкрити саме дитячий комплекс.

Моїм гідом по місту був Зігфрід Шпон- 
фельднер, секретар міськкому СВНМ. Старо
жил нового Галле, він не минув нагоди пока
зати приміщення школи, в якій працював во
жатим, і з гордістю сказав:

— З цієї школи починається наше місто.
Це здалося мені символічним. Недарма 

НДР займає по асигнуваннях на освіту 4-е міс
це в світі, а ФРН, до речі, —' 22-е,

Берлін — столиця НДР. Центр міста,

НІМЕЦЬКІЙ ДЕМОКРАТИЧНІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ—20 РОКІВ

Освіта — цс висока свідомість. Без неї 
немислима справа соціалізму, — пне раї чула 
я в НДР. «Ми повинні вчити своїх дітей, Щоб 
вони краще зрозуміли, як потрібен най новий 
світ». Це слова із пісні, яку співав молодіж
ний хор у Потсдамі,

І я пригадую ще одне шкільне приміщення, 
о Дрездені. В тяжкі роки фашизму в ньому 
знаходився суд | катівня для політв’язнів, 
У внутрішньому дворі, куди виходили загра
товані вікна камер, відбувались катування. 
Надпис на мармуровій дошці уточнює: 732 че
хи. 98 поляків, 10 французів, 13 радянських 
громадян, 4 бельгійці. 193 німці?.. 1069 чоло
вік загинуло тут з 1939 по 1945 рік. •

Тепер цей будинок — одне з приміщень Ви
щої технічної школи. Я була там увечері. 
В порожній дворик привітно дивились освіт
лені вікна аудиторій. Зяяли чорнотою тільки 
ті, що внизу, зовсім близько від страшного 
лобного місця. Товстючі грати на них залиши
лись як згадка людям про тс, що ис повинно 
повторитись.

—• Лій повинні навчати своїх дітей, щоб во- 
•Ці краще зрозуміли, як нам потрібен новий 
світ.;,

Г, ФІЛЛТЬЄВА.

99ВІРНІСТЮ
ПРИСЯГАЄМО!..“

Місяць томі в Севастополі спущено прапор Другого республікансько
го зльоту переможців Всесоюзного походу «Дорогами слави батьків», 
присвяченого 100-річчю з дня народження В. І. Леніна і 50-річчю ком
сомолу України. В місті-герої добували посланці і нашої області. Сьо
годні окремі з цих юнаків та дівчат, які очолили заголи молоді в по
ході по місцях революційної, бойової та трудової слави радянського 
народу, зустрівшись з нашим кореспондентом, розповіли про підсумки 
своєї діяльності протягом двох років. В їх руках — рапорти міських та 
оайонинх комітетів комсомолу

Наталка ЦІЛУЙ КО, інженер Кі
ровоградського агрегатного заводу:

— Більше 12 тисяч юнаків та дівчат 
Кіровограда взяли участь в 427 походах, 
що пролягли дорогами звершень наших 
батьків. Ці маршрути — до Каховки і 
Волгограда, Севастополя і Ульяновська, 
Корсунь-Шевченківського І Києва, На
приклад, комсомольці СШ № 3, побу
вавши в Ульяновську. Москві, Ленінгра
ді та Казані, зібрали чимало цікавих 
матеріалів про В. 1. Леніна та його 
соратників. Тепер учні цієї школи облад
нали музей В. І. Леніна, він один з кра
щих в місті. Активісти також підготува
ли 37 рефератів і доповідей про життя 
та діяльність Володимира Ілліча, зроби
ли стенди «Ім’я Леніна на карті нашої 
області», «Ім’я Леніна на карті світу». 
Тепер школярі збирають матеріали про 
трудівників нашої області, які нагород
жені орденом Леніна.

А маршрут загону молодих робітників 
Агрегатного заводу пролягав у Знам’яв- 
ський район. Там ми Дізнались багато 
цікавого про Героя Радянського Союзу 
II. Д. Линника. Ного ім’я занесено до 
списків комсомольсько-молодіжної брига
ди підприємства.

ІЦе одна мандрівка, в село Підгайці. 
Туди вирушили сорок лижників ШВЛП. 
Юнаки, прибувши в село, поклали вінки 
до підніжжя пам’ятника загиблим вої
нам, потім разом з колгоспниками артілі 
Імені Ульянова влаштували вечір Слави.

Вже стало в місті традицією, щороку 
влаштовувати військово-спортивну гру по 
місцях боїв за Кіровоград. В ній беруть 
участь більше 700 чоловік.

Під час походів, всіх масових заходів 
но військово-патріотичному вихованню 
молоді завжди з юнаками га дівчатами 
міста герої-землякн, старі більшовики, 
кращі виробничники.

Два роки тривали цікаві мандрівки, по
шуки. За цей час силами комсомольців 
га молоді міста в Кіровограді створено 
95 куточків, кімнат та музеїв В. І. Леиі- 
иа. Матеріали, що зібрані тут. нині вико
ристовуються при проведенні Ленінського 
заліку.

кол-Іван ЗАРІЧНИЙ, електрик 
госпу імені Ватутіна Новоукраїн- 
ського району:

Посилаючи на 11 республіканський 
зліт учасників походу «Дорогами слави 
батьків» в райкомі комсомолу мені дору
чили скласти рапорт про Діла своїх ро
весників.

Ми побували на місцях, де гриміли бої 
під час Великої Вітчизняної війни, заві
тали в села, де народились герої-земля- 
ки, зустрілись з людьми, які засновували 
колгоспи. А ще мц поставили собі за 
мету зібрати матеріали про перших ком
сомольців району. І ось в наших руках 
вже е Цікаві сторінки про героїчну біо
графію комсомольця-земляка Івана Дем- 
ченка, зібрані відомості про Марка Мок
ряка. Група комсомольців в селі Рівно
му ознайомилися з життям і діяльністю 
старих більшовиків Зотова та Риков- 
ського.

Комсомольці Новоукраїнської СШ № 6 
взяли собі за девіз в своїй діяльності сло
ва: «Нема невідомих солдатів». І поча
лися пошуки Імен героїв, що визволяли 
наше місто, воїнів-земляків, що не повер
нулися з далеких фронтових доріг. Тепер 
в школі обладнано стенд «Наші вихо
ванці, що загинули в боях за Батьків
щину*.

А нещодавно юнаки та дівчата міста 
провели операцію «Червона зірка», В цей 
гень комсомольські активісти, піонери та 
школярі побували в багатьох сім’ях. 1 
всюди на будинках з’явились червові 
•зірки. Це там. чия родина виряджала 
воїна на війну, а він не повервувся до
дому. Батьки загиблих воїнів, брати і 
сестри отримали поздоровлення від ком
сомольців зі святом Перемоги, а потім 
розповіли юнакам та дівчатам про втра
чених сипів і дочок.

Анатолій ОБОД, інсіруктор по 
спорту колгоспу імені Петровського 
Устинівського району:

— Одним з найцікавіших походів по 
місцях героїчних звершень наших бать
ків буь похід туди, де воїни 228 стрі
лецької дивізії трощили гітлерівців на 
території нашого району. Маршрут про

ліг в село Березівку. А потім в сусідню 
Миколаївську область до Нового Бугу, 
Вознесенська. Під час подорожі ми озна
йомились з Історією героїчної боротьби 
Радянської Армії за визволення нашої 
землі від фашизму, зустрілись з учасни
ками Великої Вітчизняної війни, ветера
нами партії та комсомолу.

Не менш цікавим заходом була ком
сомольсько-молодіжна естафета мото
циклістів. Учасники мотоестафети побу
вали у всіх селах району. Біля пам’ят
ників загиблим воїнам вташтували мі
тинги. І всюди з їх уст звучала клятва 
на вірність своєму народові, заповітам 
Ілліча.

Василь СУЗАК, секретар комсо
мольської організації колгоспу 
«Дружба» Олександрівського ра
йону:

— У похід міі вирушали великими і 
малими загонами. .Мандрівки були одно
денні і багатоденні, Торік наша діяль
ність була спрямована на вивчення істо
рії сіл району. Ми побували на місцях 
героїчних боїв радянських воїнів з ні
мецько-фашистськими загарбниками, про
йшли стежками партизанського загону 
імепі Ворошилова, який діяв на терито
рії нашого району. Запам’ятався марш
рут Олександрівна — Єградківка — 
П.іішки — Підлісне — Олександрівна. 
Зібрали матеріали про партизанку Ма
рію Мошнягул. Хвилюючими були хвили
ни, коли ми прийшли в село Плішкк, де 
по-звірячому в роки Великої Вітчизняної 
війни були закатовані піонерн-зв’язківці 
Фсдя Шепель. Яша Матвіеико, Ваня 
Юрченко та Ваня Коваленко. А в Під
лісному відвідали сільський музей парти
занського загону імені Ворошилова.

Як підсумок наших походів і пошуків 
в те. що за Два роки в райоиі'обладна- 
но 22 кімнати I 21 куточок В. І. Леніна. 
Створено 6 музеїв комсомольської і бо
йової слави. Тут матеріали 
ків та дівчат, які взяли 
ходах.

Олег КАСЯНЕНКО, завідуючий 
відділом спортивної та оборонно- 
масоЕОЇ роботи обкому ЛКСМУ:

— Всесоюзний похід по місцях героїч
них звершень наших батьків сприяв мо
білізації комсомольців і молоді на вико
нання ленінських заповітів, підготовці 
юпаків до служби в Збройних Силах 
СРСР, поліпшенню військово-патріотич
ного виховання молоді.

В походах були 70 960 молодих рооіт- 
ників, колгоспників, студентів, школярів 
нашого краю. Разом з ними в мандрівки 
вирушали перші комсомольці, ветерани 
війни. Герої Радянського Союзу.

Тепер ми знову розробили 60 маршру
тів. Побуваємо на місцях, що зв’язані з 
ім’ям В. І. Леніна, познайомимося зі 
створенням історії колгоспів, підпри
ємств, сіл, що носять Ім’я нашого вож
дя. і знову ПОХОДИ комсомольців і моло
ді по місцях революційної 1 бойрво1_£;іа- 
ви радянського народу перетворяться в 
масовий патріотичний рух молоді.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК, 7 жовтня. Перша 
програма. 10.45 — Програма ЦТ. 
11.05 — Для школярів. Телеві
зійне агентство «Піоиерія». (За
поріжжя). 11.45 — Телевісті. (К). 
17.40 - Телевісті. (К). 18.00 - 
Для школярів. «Жайворонок». 
(Львів). 18.30 — «Ленінський 
університет мільйонів». (М). 
19.00 — «Клуб композиторів». 
(К). 19.50 — Програма УТ. 20.05 
— «Дружба кличе в дорогу». 
(М). 20.30 — Інформаційна про
грама «Час». (М). 21.15 — Про- 
драмо кольорового телебачення. 
лНДР сьогодні». (М). 22.15 - 
'інтербачення. Музичний театр. 
(М). 23.00 — -«Український екс
лібрис». (К). ~
ті. (К).

СЕРЕДА, 8 
програма, *10.00 
10.15 — «Пою/........

23.30 — Тслевіс-

жовтня. Перша 
— Новини. (М). 
тебе. Россия». 

«Тобі, юність».(М). 11.15 ____  ... _■ .1
(Одеса). 1П45 — Шкільний ек
ран. Історія для учнів 10 класу. 
«Битва за Дніпро і визволення 
Києва». (К). 12.15 — Телевісті. 
(К). 12.25 — Кіножурнал та
художній фільм «Три ночі ко
хання». (Кіровоград). 16.55 — 
Книжкова полиця. (Кіровоград). 
17.05 — Ленініана, «Перша

2 тисяч юна- 
участь в по-

Бастнлія». (Кіровоград). 18.25 —• 
Наші оголошення. (Кіровоград), 
18.30 —• 4По ленінських місцях-. 
•«Ленін у Франції». (М). 19.00 ~ 
Гелевісті (К). 19.15 — Новини
кіноекрану (К). 20.25 — Програ
ма УТ. 20.45 — Програма «Час», 
(М). 21.15—Програма Українсько-: 
го кольорового телебачення. «Ху
дожник і Терпсихора». (К). 22.15 
— Кіногіанорама. (М). 23.30 — 
Телевісті. (К). І

Друга програма. 17.00 — Нови
ни. (М). 17.15 — «Об’єктив»,
«Львівські фот олюбнтелі», 
(Львів). 18.00 — «Олівсць-Ма- 
лювець». (К). 19.00 — Кіножур
нал та художній фільм «Три 
ночі кохання». (Кіровоград), і

ЧЕТВЕР, 9 жовтня. Перша 
програма. 10.00 — Новини. (М), 
10.15 — По ленінських місцях, 
(М), 10.45 — Кіножурнал та ху
дожній фільм «Дівчина в чор
ному». 7'.’____
Новини. (М). 17.15 — Культура 
слова,- -- -- ” ' “
екран ___
фізкультури».
18.00 - і':_________  . ... .
До Дня працівників сільського 
господарства. (Кіровоград), 
19.00 — Першість СРСР з футбо
ла. «Динамо» (К) — «Торпедо» 
(М). По закінченні програма 
«Чао. (М). ~
кольорового 
хий Дон».
І серія. (М). 
ті. (К).

Друга програма. 17.-10 — 
вісті. (К). 18.20 ” 1____
землі». (К). І8.30 — Ленінський 
університет мільйонів. (М). ч И

(Кіровоград). 17.00

(К).' 17.40 - Голубий 
• школярам. «45 хвилин 

(Кірово г р а д). 
Мультфільм. (К). 18.20 у

21.15 — Програма 
телебачення. «Ти« 
Художній фільм.

23.05 — ТелевІС- 
) 

Теле- 
«Господорі

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

«МОЛОДОЇ! КОММУНАР* «. орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ, г. Кировоград,

м. Кіровоград, вуп, Лунвчарського, 36 
Гепефоии: відповідального секретаря — 1*45*35, 

відділу військово-патріотичного виховання і спор
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36,

Друкарня їм. Г. М Димиїрова обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул.' Глінкн, 2.

Новгорсдківське сільське 
профтехучилище № 6

ОГОЛОШУЄ НАБІР
ПА КУРСИ ШОФЕРІВ З КВАЛІФІКАЦІЄЮ 

СЛЮСАРЯ
Строк навчання — І рік.
Приймаються особії віком 17 і більше років з 

освітою не нижче 8 класів.
Учні забезпечуються стипендією (10 крб., для 

сімейних — 20 крб.), безплатним триразовим хар
чуванням, постіллю, спецодягом.

ТРИВАЄ НАБІР:
НА КУРСИ ТРАКТОРЙСТІВ-МДШИНІСІІВ

ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ
Строк навчання — 2 роки.
Приймаються оерби народження другої полови- ' 

ни 1953 і 1954 року.
НА КУРСИ ТРАКТОРИСТІВ 3-ГО КЛАСУ
Строк навчання — 1 рік.
Приймаються особи народження 1952 і першої 

половини 1953 року. .
Учні забезпечуються стипендією (10 карбован

ців па місяць), безплатним триразовим харчуван
ням, гуртожитком, спецодягом.

Адреса училища: с.мт. Нопгородка Кіровоград
ської області.
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