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КРИЛАТІ слова поета «Комунізм — цемо. 
лодість світу, і його будувать .чоло, 

дим» стали своєрідним лейтмотивом біо- 
графі!’ комсомолу, день- народження 
якого країна відзначає сьогодні. 1 якщо 
думками повернутися до тих днів, коліт 
народилася бойова спілка пролетарської 
молоді Країни Рад. простежити її 
славний шлях крізь роки воєнних ви
пробувань 1 трудових перемог, то знову й 
знову мимоволі згадуєш ці рядки поста. 
Так, молода зміна Країни Рад завжди 
була і залишається на передньому краї 
боротьби за' утвердження світлих ідеалів 
людства — комунізму.

На червоних полотнищах перших ком
сомольських прапорів були накреслені 
слова: «Майбутнє належить нам»... 29
жовтня 1918 року на Першому Всеросій
ському з’їзді Спілок робітничої і селян
ської молоді в Москві була створена 
РКСМ. «Тоді нас було 20 тисяч», — пи
сала «Правда» в жовтні дев'ятнадцятого. 
Зараз у комсомолі 29 мільйонів юнаків і 
дівчат.

«Наш паровоз, вперед 
лети!..»

Ці слова з пісні, яку склали комсо
мольці київських залізничних майстерень 
у 20-і роки, особливо яскраво характери
зують мирний період життя молоді. Ледве 
скинувши шинелі, тисячі юнаків і дівчат 
одяглії робочі спецівки. Програмою їх
нього життя стала промова В. І. Леніна 
па 111 з’їзді РКСМ.

Самовіддано працюючи на фабриках і 
заводах, комсомольці одночасно навча
лись. Навчались у загальноосвітніх шко
лах, у школах фабрично-заводського уч
нівства, на робітфаках. До речі, перший 
робітфак був відкритий у Москві з ініціа-

Валерій ГОНЧАРЕНКО.

Коли юнь заквітча тривогами 
Синій обрій лункий на сході, 
Ми стаємо тоді дорогами, 
По яких сто віків проходять. 

Здраствуй, завтра! Ліси і сквери 
Піднімаєм на плечі дужі. 
Ми твої відкриваєм двері, 
Щоб свої розкривати душі.

«Нас водила молодість 
в шабельний похід»

Ці слова з поеми Едуарда Багрицького 
ввійшли в літопис комсомольської слави 
революційної нори. То були дні, коли 
сам вступ до комсомолу означав для мо
лоді бути готовою йти па фронт. «Разом 
з комсомольським квитком ми одержу
вали гвинтівку і двісті патронів», — пи
сав про ті дні Микола Осгровськнй. В 
Червону Армію йшли цілими комсомоль
ськими організаціями. Нерідко на заби
тих дошками дверях райкомів стояли ко
роткі написи: «Всі пішли на фронт». Іме
на сотень і тисяч їх, молодих людей із 
серцями Данко, навічно вписані в біо
графію комсомолу.

Серед них — Алатолій Попов, комісар 
комсомольсько-молодіжного загону особ
ливого призначення, який прославився в 
боях за визволення Донської області від 
банд Краснова. Про хоробрість 18-літ- 
нього комісара Невсльського полку, ро
бочого хлопця з Петроірада Олександра 
Кондратьева на Східному фронті ходи
ли легенди. Всього 21 роки було Ми. 
колі Щорсу, коли він загинув у боях під 
Коростенем, і 26 — Сергію Лазо. спале
ному в топці паровоза японськими інтер
вентами.

Одержуючи комсомольські путівки на 
Всесоюзні будови, можливо, не всі юна
ки і дівчата 70-х років знають, що такі 
документи вперше з’явились на початку 
громадянської війни. Одна путівка була 
знайдена на грудях по-звірячому за
катованого колчаківцями комсомольця: 
«Пред’явник цього Яків Андоуров направ
ляється на боротьбу з Колчаком».

Тисячі комсомольців віддали своє жпт-" 
тя, захищаючи революцію. На зміну за
гиблим воїнам ставали в стрій нові ти
сячі юних пролетарів.

БУДУВАТЬ
МОЛОДИМ
тиші студснтів-ком у вістів Комерційного
інституту.

Комсомол будував Кузбас і Магнітну, 
Дніпрогес і Комсомольськ-на-Амурі. Комсо
мол брав активну участь у здійсненні рі
шень XV з’їзду партії про колективізацію 
сільського господарства.

На священну битву
На священну бигву з фашистською си

лою темною стали в один ряд ветерани 
революції і вчорашні школярі. «Тільки 
вперед, тільки на лінію вогн.о!» — цей 
заклик Миколи Островського став девізом 
кожного комсомольця.

Як і в післяреволюційні роки, йшли на 
фронт цілими комсомольськими організа
ціями. Серед перших героїв війни був 
відомий вихованець комсомолу, ще та
ранив гітлерівський літак у нічному бою, 
льотчик Віктор Талаліхін. Імена Олек
сандра Тіпанова і Зоі Космодем’янської, 
Олега Кошового і Олександра Матросова, 
Марії Мельникайте і Антонівн Петрової і 
багатьох інших назавжди вписані в Книгу 
слави комсомолу.

А скільки перед вирішальними битвами 
було подано заяв у комсомольські орга
нізації, подібних тим, які написав у со
рок другому снайпер Петро Заруба: «Всі 
мої 29 товаришів-комсомольців. Сьогодні

ми підемо нз штурм висоти. Прошу і 
мене зарахувати комсомольцем». Такі 
заяви стали зараз документами музеїв 
комсомольської слави. їх знаходять слі
допити, хто народився після сорок п’ято
го, ті, хто наслідує славу героїв.

А чи можна забути молодих героїв ти
лу? 200 процентів плану взявся давати 
щоденно кожний комсомолець підприєм
ств Уралу. На колгоспних полях комсо
мольці добивались таких урожаїв, кот
рих не було і в мирний час. На кошти, 
зібрані молоддю у фонд оборони, були 
виготовлені і громили ворога танкова ко
лона «Хабаровський комсомолець», ланки 
бомбардувальників, гармати і міномети..«

Цілина
Нові пісні склав комсомол в ритмі мир

них будов. Пам’ятаєте: «Едем мы, дру
зья, в дальние края»? Цілина...

Яскрава сторінка героїко-ромавтнчннх 
буднів. Зараз хіба що в архівах та на 
сторінках книг з історії молодіжного ру
ху країни зустрінеш таку об'яву; «В 
зв'язку з тим, що чотири (закреслено, 
зверху написано — п'ять) члени (ів) 
ВЛКСМ на чолі з секретарем їдуть за 
закликом партії, на 25 лютого о 18.00 при
значаються комсомольські збори. Поря
док денний: 1. Довибори комітету
ВЛКСМ; 2. Проводи комсомольців, що 
їдуть на освоєння цілинних земель».

У середині 50-х років такі об'яви були 
характерною прикметою комсомольських 
буднів. Уже за перші три роки молодь 
освоїла на Сході країни 36 мільйонів 
гектарів цілинних і перелогових земель, 
створила сотні нових радгоспів. Ось що 
крилось за рядком популярної пісні.

Кращі свої якості молода зміна Країни 
Рад проявляє і нині в щоденній праці на 
полях колгоспів і радгоспів, в цехах під
приємств, на відповідальних будовах 
п’ятирічки.

В літописі добрих справ комсомолу за
лигані назви найбільших будов на Ман
гишлаку і Ангарі, в Киришах і Сумгаїті, 
в Норільську і багатьох інших куточках 
країни. Подивітпся економічну карту 
СРСР: на ній позначено сто будов, над 
котрими шефствує Ленінський комсомол 
у нинішньому році. Про них знає вся 
країна" цс — Волзький автомобільний за- 
йод і Воскресеиськнй хімкомбінат, Білі- 
біпська атомна електростанція і Токто- 
тульська ГЕС...

Коли Юрій Гагарін вийшов па першу 
космічну орбіту, йому, першонроходціо 
Всесвіту, було 27 років. Вік комсомольсь
кий... Символічно, що иа космічних тра
сах побували знайомі значки з силуетом 
Ілліча і елевом «ВЛКСМ», Ці значки 
сяють на грудях тих, хто вивчає суворі 
простори Антарктики і приборкує бур
хливі води Єнісею, хто вкладав останні 
шпали на комсомольській залізниці Бей- 
неу-Кунград.

Липневий Пленум ЦК КПРС, що від
бувся нинішнього літа, націлив молодь 
на нові трудові подвиги... Літопис комсо
молу продовжується в щоденних звер
шеннях мільйонів наших ровесників.

Так, ми вперті, семидесяті,
Ми відверті не для бравади. 
Кулаки наші не розняти, 
Коли в бій ми йдемо за правду. 

Ви прислухайтесь! В синій музиці 
Днів зривається світле листя.
І, як ріки, збігають вулиці
В океан голубого міста.

Ми його будували з променів,
З комсомольських пісень і весен. 
В нього наші вселились спомини, 
Як вселяються люди чесні,

В кого не серце, як день \
затемнений,

Той не зможе збагнути пас.., 
Нам програму устами Леніна 
Урочисто диктує час.

Асамблея молоді світу
БУДАПЕШТ, 26 жовтня, кор. ТЛРС А. Семе, 

нов передає: В Будапешті сьогодні урочисто 
відкрилась VIII Асамблея Всесвітньої Федера, 
ції Демократичної молоді.

Гасло Асамблеї — «За антиімперіалістичну 
єдність молоді світу» прикрашає сцену залу 
Палацу культури будівельників, де працює 
Асамблея. Тут за столами президії на урочи
стому Відкритті разом з керівниками ВФДМ 
зайняли місця заступник голови уряду У HP 
М. Айтаї, голова виконкому міської Ради Бу
дапешта І. Шарлош, глава делегації радянсь
кої молоді, перший секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. 
Тяжельннков, член радянської делегації льот- 
чик-космонавг СРСР А. В. Філіпченко та інші 
почесні гості.

Про відкриття Асамблеї сповіщають фан
фари. Під склепінням залу звучить мелодія 
гімну демократичної молоді. Делегати і гості 
дружно підхоплюють ного.

Коли затихають останні звуки гімну, з три
буни Асамблеї зачитується вітальне послання 
її делегатам від голови президії УНР ГІ. Ло- 
шинці. Ми з довір'ям і надією стежимо за ва
шою роботою, говориться в посланні. Ми знає
мо, що хоч делегати прибули сюди із різних кра
їн світу і говорять різними мовами, всі вони 
пройняті духом готовності до єдності, до по
годжених дій.

(Закінчення иа 3-й стор.).

\

Перші кроки завидні

ІТх трудова біографія тільки починається. Школа, профтехучилище, заводський цех-» 

ось і всі сторінки до портрета колективу їх комсомольсько-молодіжної бригади. Але 
вже перші кроки цих молодих робітниць завидні. Вона, їх ватажок Тетяна Іванченко, 
аапропонувала будь-що закінчувати зміну з перевиконанням завдань. І ось за словом^- 
діло. Щодня червонозорівці чують: Бригада Іванченко виконала пГвторн змінних нор
ми- . А в «блискавці»: «Кожна з дівчат замість 300 виготовила 500 деталей».

І’рупкомсорг бригади Світлана Бондаренко:
— У комітеті комсомолу ми підрахували, що квартальне завдання нового року с 

Можливість викопати в лютому. ,
1 дівчата стараються. Що не день, то й новина в комсомольсько.молодіжній брніаді, 

що не зміна — то новий показник у праці.
Ла знімку. Т. Іванченко, С. Бондаренко, К. Бондаренко.

Фото Ю. ЛІ ВАШИМ КОПА.



29 яіовтпїі 1970 рову.„Молодий комунар“

Сьогодні ці дівчата — старанні учениці Бобрмнецького 
СПТУ. У майбутньому Людмила Чикиріна (зліва) і Віра Ка- 

мінська стануть механізаторами широкого профілю.
Фото В. КОВПАКА.

В. М’ЯСНЯНКІН,
перший секретар Олександрійського міськкому комсомолу

Рівно десять днів тому, 19 жовт
ня, стало відомо, що Олександрія 
виконала п’ятирічку. 1 хоч знаєш 
внесок у це досягнення своїх ком
сомольців, проте хочеться ще і 
ще раз простежити шлях, яким іш
ли ми до свого рубежу.

Олександрію іменують молодіж
ним містом. Бо серед тих, хто 
множить Гі славу, — 50 процентів 
молоді.

Візьміть гордість нашу — елек
тромеханічний завод. Чи швейну 
фабрику. Чи Голозківський, Моро- 
зівський або Бандурівський вугле
розрізи. Більша частина робітни
ків на цих підприємствах — ком
сомольського віку. Отут, мабуть, і 
секрет успіху. Бо все, що робить
ся, робиться з молодечим запа
лом.

Ось приклад. Першою завершила п'я
тирічку В. Фатчеико. Вола працює швач
кою на швейній фабриці. Партійна ор
ганізація зовсім недавно прийняла її 
кандидатом у члени КПРС.^ А трохи 
раніше цю дівчину було обрано депу
татом обласної Ради. І те, що Валя у 
квітні вже почала працювати в рахунок 
нової п’ятирічки, було не чим іншим, як 
відповіддю на високе довір’я.

Звичайно, важко розповісти про тру
дові подвиги кожного комсомольця. Та 
я й не ставлю собі за мету це завдан
ня. Хочу сказати лише, що нинішня 
п’ятирічка, як ніколи, була насичена 
подіями пеликої папі.

Підготовка до 50-річного ювілею 
Великого Жовтня. Всі 34 комсо
мольсько-молодіжні колективи 
включились у змагання за право 
називатись іменем 5.0-річчя Жовт
ня. Кращих успіхів у цьому зма
ганні добились молодіжні зміни І 
бригади шахти 2—3, Бандурівсь- 
кого вуглерозрізу, заводу підйом
но-транспортного обладнання, 
електромеханічного заводу, міськ- 
змішторгу та швейної фабрики. А 
комсомольсько-молодіжна брига
да електровоза, яку очолює Ми

кола Устенко, з Бандурівського 
вуглерозрізу, нагороджена па
м’ятним вимпелом ЦК ЛКСМУл 
Бригада Адольфа Карпенка з шах
ти 2—3 — пам’ятним прапором 
обкому комсомолу.

Підготовка до півстолітнього 
ювілею комсомолу також увійшла 
славною сторінкою в літопис тру
дових звершень комсомолу Олек- 
сандрійщини. І як тут не згадати 
чотирьох з половиною тисяч ком
сомольців з числа учнів шкіл 
та середніх спеціальних уч
бових закладів. Це на її рахунку 
сотні тонн зібраного металолому і 
макулатури, масова участь у су- 
ботниках і недільниках.

Застрільником всіх хороших справ 
завжди був індустріальний технікум. 
Він першим включився в організацію 
студентських будівельних загонів. По
тім їх ініціативу підтримали учні ме
дичного, педагогічного та культосвіт
нього училищ. В студентські будівельні 
загони влились також школярі. Під час 
літніх канікул вони працювали на бу
дівництві різних об’єктів.

Сьогодні ми можем з певністю сказа
ти, що у достроковому виконанні олек- 
сандрійцямн п’ятирічки помітна частка 
належить учнівській молоді.

День за днем, рік за роком на
ближали нас до однієї з найзна- 
менніших дат — 100-річчя з дня 
народження Володимира Ілліча 
Леніна. Підготовка до відзначення 
цієї події — це ще один неоці
ненний вклад у дострокове вико
нання п’ятирічки.

Візьмемо знову електромеханіч
ний завод. Одинадцять комсо
мольсько-молодіжних колективів 
боролися за звання бригади «100- 
річчя з дня народження В. І. Лені
на». Одинадцять цих бригад вико
нували норми на 130—140 процен
тів. Деякі з них працювали з осо
бистим клеймом. Ініціатором 
цього почину стала бригада слю
сарів по гетинаксу, яку очолює 

Борис Кривоконь. Цей колектив, до 
речі, в минулому році засвітив 
вогні новорічної ялинки 25 грудня. 
В день народження вождя всі 
комсомольці заводу працювали но 
заощаджених матеріалах.

Зараз комсомольці І молодь 
заводу працюють під девізом 
«Перетворимо кожен передз їз- 
дівський день в день ударної ро
боти і відмінного навчання».

У передз’їздівське змагання включи
лись всі, без винятку, виробничі колек
тиви міста. І ось останні підсумки. У 
змаганні на кращий колектив (електро
механічний завод) за III квартал пере
можцем вийшла бригада намотииць 
Алли ІОзпенко. Друге місце було при
суджене бригаді Бориса Кривокоия і 
третє — бригаді електромонтажниць 
Людмили Ломнкіїюї. Норми виробітку 
цих колективів — 125—130 процентів, 
здача продукції з першого пред'явлен
ня.

Високу організованість проявив ко
лектив нього підприємства на комуні
стичному суботнику, присвяченому 50- 
річчю промови Леніна на ІІІ з’їзді 
РКСМ. Всі зароблені кошти пішли у 
фонд п’ятирічки.

Серед комсомольців райепергоуправ- 
ління розгорнулось змагання за право 
називатись бригадою імені XXIV з’їзду 
КПРС. Основною умовою змагання тут 
поставлена економія і бережливість ма
теріалів. У підсумках за III квартал 
перше місце зайняв колектив енергоце- 
ху. Бо економія матеріалів тут складає 
94 карбованці, а норми виробітку — 102 
проценти.

Ось так день за днем, крапли
на по краплині повнилась копилка 
п’ятирічки. Але успіхи наші нас не 
заколисали. Навпаки, в одинадця- 
титисячній нашій комсомольській 
організації відчутний підйом. І я з 
певністю можу сказати, що; в на
ступній п'ятирічці комсомол Олек- 
сандрійщини буде стояти на тих 
же позиціях,

Міськком комсомолу, в свого чергу, 
не пустив свою роботу на самоплпв. Ми 
нещодавно провели зліг молодих спе
ціалістів і передовиків виробництва. 
Мета цього зльоту — виявити недоліки, 
які заважають їм у виконанні взятих 
зобов’язань. Щирою і відвертою була 
ця розмова. 1 міськком комсомолу ра
зом з партійними та комсомольськими 
організаціями підприємств взяв під 
особливий контроль цей контингент ро
бітників.

Зараз ми готуємось до проведення 
науково-теоретичної конференції з про
блем аптоматизації та механізації ви
робничих процесів. Словом, тримаємо 
впевнений курс на безперервне під
вищення продуктивності праці.

ЗАСВІТИВСЯ 
ВЧИТЕЛЬСЬКИЙ 
„ВОГНИК4'

В сільському клубі щойно 
закінчилась лекція, і п фоне 
одразу почались танці.

— От вміють вони органі
зовувати дозвілля, — почув я 
од місцевих вчителів, які 
стояли осторонь,—А в нас все 
ніколи. Зранку і до вечора в 
школі, а потім — сідаєш за 
зошити.

То — у Вільшанці...
Про цей випадок мимоволі 

я згадав, завітавши минулої 
суботи в Кіровоградські' се
редню школу № 11. Там, в 
актовому залі, мав розпоча
тись вчительський «Вогник». 
ЗІ сцени вже почувся мело
дійний вальс. А за блакитні 
столики всідались педагоги, 
їх гості. Спалахнула, нареш
ті. люстра, І погляди всіх 
спрямувались в тон бік зали, 
де на довгому столі були

виставлені різноманітні тор
ти, бісквіти, інші домашні 
вироби найкращих молодих 
господинь. 5) к потім з’ясува
лось, за кілька днів до а Вог
ника» було оголошено кон
курс на краще приготування 
кондитерських виробів, серві
ровку стола. І ось поважне 
жюрі ви іначае переможців. 
Першу премію рихтують 
Людмилі Абрамовін, яка 
спекла найсмачніші пироги з 
сиром, гречкою та часником. 
А другим призером була Ста
ліна Маліцька. Похвалу ад
ресували їй за те, що зумі
ла оздобити «осіннє» блюдо, 
на якому рожевіли бісквіти- 
гриби, обкладені солодкими 
листочками. Третім призером 
була Ольга Шварц, яка зди
вувала учасників «Вогника» 
своїм молочним тортом.

Поздоровили переможців. І 
вже «експонати» виставки 
перемістились на столики 
гостей.

Прозвучали акорди шо- 
пенівського вальса. Ведуча 
Ніна Григорівна Рибкіна 
представила своїм товари
шам кращого модельєра міс
та Л. П. Іллічову, Вона роз-

повідае молоді про нові моди 
осіннього сезону, згадує про 
прогнози на наступний рік.

Знову звучала музика. А 
бібліотекар школи, дипло
мант Харківського Інституту 
культури В. Волгіна збирає
ться визначити кращих еру
дитів школи, і вже майстер
ністю міряються співаки. Се
ред солістів найвищу оцінку 
отримує виконавець естрад
них пісень Анатолій Витреб. 
Українські народні пісні ви
копують Т. Тииічсико, О. Ри- 
лова, Л. Демчснко, II. Риб- 
кіна, С. Гейдельберг. А Ла
риса Кочуран читав вірші 
О. Твардовського. Потім ясі 
збираються в танок.

І отак до пізньої пори.
Організатори цього «Вог

ника» Н. Рибкіна, В. Волгі- 
па та Інші комсомольські ак
тивісти визначали найбільш 
активних учасників вечора, 
пригощали вчителів смачни
ми пряниками, тортами, со
лодкими десертними напоя
ми. І одноразово радились 
зі своїми гостями, як їм кра. 
ще організувати черговий 
« Вогник».

М. ВІНЦЕВИЙ.

ДИПЛОМАНТ вднг
— Чи вдома ваш Борис?—переступила 

поріг сусідка. Ксенія Василівна зустріла 
її посмішкою:

— Що, знову щось з телевізором?
— Та так... Може, ще раз виручить?
Борис Гутварєв мовчки взявся за інст

румент. Йому не в дивину, що сусіди по- 
приятельському звертаються до нього, 
коли треба полагодити приймач, телеві
зор, інший електричний прилад. І ро
бить він це завжди охоче. Така вже вдача 
в хлопця товариська. Та й цікаво знати, 
а де ж воно замкнуло, знайти причину, 
відживити прилад. Єдиний раз відмо
вився допомогти ще й дверима грюкнув. 
Це тоді, коли за послугу йому запропону
вали гроші. Потім, звичайно, вибачились, 
але неприємний факт був.

— Наш дипломант ВДНГ, — відреко
мендував Бориса Гутварєва секретар ко-

мітету комсомолу заводу тракторних 
гідроагрегатів Віталій Дубницький.

Центральна вимірювальна лабораторія 
заводу, де нині працює Борис, після 
гуркоту цехів здалася надзвичайно за
тишною. Як живі, коливалися стрілки 
на прикладах. Не спеціалістові годі було 
розібратися в їх призначенні, але Борис 
пояснював дуже популярно. І поступово 
вимальовувались функції приладу актив
ного контролю АК-3, ставали яснішими 
поняття 1 назви «електронний потенціо
метр», «спектральний аналіз» та інші. 
Звичайно, головною метою було знайом
ство не з процесом роботи, хоч без ньо
го важко пізнати того, хто її виконує. 
Цікаво було познайомитися з Борисом 
Гутварєвим. І ось він перед нами, неви
сокий, з лагідними живинками у допит
ливих очах, зовсім юний. Не вірилось,

„ЗА

ПЛЕЧИМА

ВЕЛИКЕ

РОКИ...“

Повінь червоних гвоздик за
повнила заводський Палац 
культури імені Жовтня. Вони в 
руках юнаків і дівчат, ветеранів 
праці. А вгорі пломеніє пурпу
рово: «З днем народження тебе, 
комсомол!»

За плечима великі роки.
Переможно майбутнє зустрінем. 
Та залишишся ти навічно. 
Комсомол, вісімнадцятирічним! 
Летять в зал урочі слова зі 

сцени. Так почався вечір ком
сомольців і молоді заводу «Мер. 
вона зірка», присвячений 52-річ. 
чіо Ленінського комсомолу. В 
президії — комсомольці-актп- 
вісти, представники партійної 
організації, бригадири комсо
мольсько-молодіжних бригад, 
ветерани праці і комсомолу, пе
редовики виробництва, і перші 
слова вітання — почесному гос
тю вечора, ветерану Ленін
ського комсомолу, одному з ор
ганізаторів комсомольського 

осередку на заводі — Потру 
Васильовичу Сидяку.

— Багато юнаків і дівчат .за* 
воду носять високі звання удар
ників комуністичної праці, ма
ють нагороди. Нам, ветера
нам, радісно бачити, що росте 
гідна зміна, — схвильовано го
ворить Петро Васильович.

А у відповідь, як клятва на 
вірність дорогам батьків, тра
диціям поколінь КорчагішГ, 
Кошового, Гагаріна, звучить ра
порт комсомольсько-молодіж
них бригад:

— Пдучи назустріч XXIV 
з’їзду Комуністичної партії, ми 
щоденно виконуємо норми на 
сто двадцять — сто п’ятдесят 
процентів,—від імені бригад за
являє бригадир автоматників 
метнзного цеху Олександр За- 
піна.

Колектив бригади, яку він 
очолює, один з кращих на заво- 
ді. В переддень роковин комсо

молу завком ЛКСМУ підбив 
підсумки соціалістичного зма
гання за 9 місяців. Перше міс
це одностайно присудили брига
ді Олександра. її продукція — 
лише відмінної якості, серед* 
ній місячний нормовиробіток — 
182,7 процента, за 9 місяців еко
номія ріжучих інструментів — 
115 карбованців. Хороший пода
рунок своєму святу підготували 
метизннки — гідний комсомоль
ців.

Перше місце в основних це
хах зайняла бригада електро- 
зварювальників механо-скла* 
дального цеху № 1, де бригади
ром Віктор Недопас. Перемож’ 
цем змагання визнано також 
плавильну дільницю ливарного 
цеху ковкого чавуну, на якій 
працюють комсомольсько-моло
діжні бригади Георгія Дудника 
та Віктора Корсунова.

Іменинниками почували себе 

того святкового вечора колек
тиви - переможці. Про їх тру* 
дові досягнення дізналась ве
лика аудиторія молодих чер- 
вонозорівців, а секретар партій
ної організації заводу С. С. Ли- 
новиченко вручив їм почесні 
нагороди — вимпели заводсько
го комітету комсомолу-

Незабутнім став урочистий 
вечір в заводському Палаці 
культури для багатьох молодих 
машинобудівників. Комсомоле 
ська сім’я червонозорівців одер
жала юне поповнення: Валерію 
Непокритому та Миколі Лисяку 
комсомолець-ветеран П. В. Си- 
дяк вручив комсомольські 
квитки.

Поздоровити своїх старших братів 
прийшли піонери. А на закінчення 
урочистого вечора відбувся концерт 
заводської художньої самодіяль
ності та показано художній фільм.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».
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ДО СЛАВИ ТРУДОВОЇ — СЛАВА СПОРТИВНА

Хто йшов за
Все почалося з перших пошуків мо- 

ЖГИ° ВИКЛа/ача к'Р°ВО|Радського пе
дінституту Володимира Язловецького. 
Він з неабияким захопленням взявся 
збирати матеріали про спортсменів, які 
прославили наш край у перші після- 
жовтневі роки. Архівні знахідки в му
зеях, давні газетні матеріали, зустрічі 
з першими комсомольцями Кіровоград- 

°С,Ь ?Же Володимир Язловець- 
пЛ “іли<1 зшиток документів про 
Данила Посунька, рекордсмена світу, 
оорня, прославленого богатиря з Леле- 
ківки.

Виступаючи на спортивних вечорах, 
молодий педагог зрозумів, що юнаки та 
дівчата цеабиян цікавляться своїми 
земляками, які відзначились на спор
тивній арені. І Язловецькнй тоді прий
шов в обласний комітет romcomo.iv.

— Що як нам одкрити музей спор
тивної слави Кіровоградщиии? На мої 
знахідки можете розраховувати в пер
шу чергу...

І він почав розповідати про одного з 
перших комсомольців Кіровограда, фіз
культурного активіста В. Звершковсь- 
кого, який в тридцяті роки працював в 
центральному дитячому клубі, трену
вав баскетболістів, лижників, легкоат
летів. Це з його ініціативи було влашто
вано декілька агітпробігів до Харкова, 
в різні кінці області. Юнаки та дівчата 
промчали на лижах сотні кілометрів, 
Вони агітували не лише за спорт, але 
іі кликали своїх ровесників ставати в 
шеренги молодих активістів, які спря
мовували свої зусилля па зміцнення 
Радянської влади в ліпшому краї...

Володимир Язловецькнй готував кан
дидатську дисертацію, і знову збагачу
вався його особистий архів новими ма
теріалами про спортсменів-земликів 
різних поколінь. З його ініціативи за 
цю справу взялися й інші викладачі 
Кіровоградського педінституту, а потім 
комсомольські активісти Кіровограда,

Посуньком? 
школярі Кіровоградської середньої шко
ли № 6.

Пропозицію молодого педагога було 
підтримано. Фотознімки, численні га
зетні матеріали, листи, розповіді ком
сомольців двадцятих і тридцятих років 
знайшли своє місце па просторих стен
дах, діаграмах.

І ось вже В Кіровоградській школі 
Л8 6 — новина: відкривається музей 
спортивної слави Кіровоградщиии.

і перші експонати — то розповіді про 
Данила Посунька і його ровесників, 
спортсменів нашого краю, які захищали 
честь України на всесоюзних спортив
них змаганнях. Привертав увагу доку
мент про організацію комсомольського 
спортивного клубу. Підкреслено газет
ні рядки: «На зміну екс-макабістам ви
ступив спортивний гурток клубу ком
сомолу». І повідомляється, що перші 
призи 1925 року на легкоатлетичних 
змаганнях округу вручені представни
кам комсомольського клубу. Потім роз
повідь про спортсменів 5-ї кінної шко
ли. яка 17 травня виступає па повіто
вій олімпіаді і виборює призові місця 
«в кінних та піших поєдинках*.

Знову і знову зростає масовість в різ
них спортивних колективах. У 1927 ро
ці, як відзначається в газетних мате
ріалах, в місті було дванадцять 
баскетбольних команд. Кращі з них — 
спортсменн-металісти і представники 
ОСФК. Серед школярів відзначились 
представники УДК і трудшколи № 3.

Третій стенд — то матеріали 1929—* 
1935 років. Найяскравіші фотодокумен
ти про вихованців В. Звсршковського. 
А потім про Д. Медведєва, голову 
спортивного товариства «Динамо», який 
доклав чимало зусиль для зміцнення 
спортивної пази в місті, організації ма
сових змагань спортсменів. Потім його 
вихованці були в перших шеренгах бо- 
ронителів нашого краю, коли почалась 
жорстока війна з німецько-фашистсь
кими загарбниками. Попереду йшов

він — Герой Радянського Союзу 
Д. Медведєв. В загонах молодих зви
тяжців були молоді гімнасти брати 
Маркітани, які полягли смертю хороб
рих далеко од рідного дому. І слава 
йшла про Героя Радянського Союзу 
І. Фісановича, капітана другого рангу, 
командира підводного човна...

Загарбника погнали до його лігва. І 
знову в Кіровограді організовується 
робота в спортивних товариствах, клу
бах. Як свідчать стенди 1941—45 років, 
Кіровограді захоплюються кульовою 
стрільбою, парашутним спортом, кла
сичною боротьбою, легкою атлегикою. 
Наприклад, за дев’ять місяців 1944 ро
ку в області було підготовлено 8 тисяч 
спортсменіа-значкістів, 4 тисячі юнаків 
записались в секції класичної боротьби, 
більше тисячі тренувались па водних 
станціях, А вже через два роки знопу 
вирішили організувати масові ,лижні 
пробіги. І лише в одному з них' взяло 
участь 75 тисяч юнаків та дівчат.

Окремий стенд — то про спортсменів 
дтсаафівців. В першу чергу фотознімки 
нині почесного майстра спорту Івана 
Вільного, який зі своїми ровесниками в 
перші післявоєнні рови завойовує най
вищі призи на чемпіонатах країни з 
стендової стрільби. Потім документи 
про майстрів кінного спорту В. Уткіна, 
А. Шес.танова, Н. Гусельгінкова, 
Ю. Ходька,

Окрема сторінка на стенді 1954—1900 
років про зростання майстерності гім
настів, шахістів, велосипедистів. При
вертав увагу портрет 1. Бондаря, одно
го з перших чемпіонів країни з класич
ної боротьби, олексапдрійця О. Годо
ваного, члена збірної Радянського Сою
зу, майстра слорту, який був одним з 
наненльніпінх спортсменіи-підводників...

Тільки фотознімків па стендах му
зею. що почав створюватись, більше 
трьохсот. А їх доповнюють фотокопії 
газетних матеріалів. І псе — то яскра
ві сторінки слави комсо.мольців-спорг- 
сменів Кіровоградщини різних років. 
Все — то є неабияким стимулом для 
активізації фізкультурно-масової робо
ти сьогодні, коли комсомол нашої краї
ни відзначав свій 52-й ювілей під дня 
свого народження,

М. ШЕВЧУК.
м. Кіровоград. -

ОЛЕКСАНДР
Р УСЯВИИ. СпокіПно-роз. 
1 судлнвий. Одинадцять літ 
віджнивував на комбайні. 
Що над усе любить техніку, 
свідчать два дипломи «Кра
щому виробничникові колгос
пу імені Петровського».

Двадцять вісім! Нестримно 
роки ллнуть. Не хочеться 
розлучатися з комсомолом.

—- А ти й не розлучайся, — 
сказала дружина, секретар 
комсомольської організації—. 
Ще хоча б з рік. Мені до
поможеш в комсомольській 
роботі. Треба б нам органі
зувати вечір на честь тих 
комсомольців, які за віком 
вибувають із Спілки.

Звичайно, він згоден. Топя 
1 Сашко вже в дитячих 
яслах, турбот молодим бать
кам все добавляється. А по-

мислами так само до людей 
тягнуться, і ніколи протягом 
шести років подружнього 
життя громадська робота не 
була причиною сімейних не
згод.

... 1 МАРІЯ
КД АРІЯ Іванівна црацюва- 

ла в Могутнянській шко
лі сім років. Чуйність і запа
лююча іскра веселощів — ось 
її найвиразніші риси. * 

Досвід, набутий у школі, 
згодився, коли призначили 
завідуючою дитсадком.

Щоранку стали бачити її на 
зеленому майданчику в ото
ченні дітей. Вихователя ще 
не було, і Марія справляла
ся з усім одна.

Вечорами — репетиції. Ду, 
же хотілося їй зіграти 1-Іата.

шу у п’єсі Зарудного <Вє- 
селка». І яку радість відчу
ла. коли дебют виявився ус
пішним.

Довір’я молодій жінці од
носельчани ВНЯВИЛП тим. що 
обрали її депутатом сільсь
кої Ради.

На одній з парад секретар 
партійної організації колгос
пу Михайло Тихонович Ру
бан сказав:

— Без тебе, Маріє, в клубі 
однаково не обходяться. Так 
берися офіційно за клубну 
справу.

Погодилася завідувати 
клубом.

Д. ТАНСЬКИИ.
Кіровоградський район.

На фото: Подружжя Кра» 
сплнчів —• Марія та Олек
сандр.

Фото В. ТКАЧЕНКА.

поряд з ним за робочим столом си
дить його дружина Люба, а вдома чекає 
донька Анжела.

І вже дивно було чути, дивлячись на 
таку лагідність вдачі і надзвичайно мир
ну і затишну професію, що цей хлопець 
разом з товаришами-дружинниками вти
хомирював п’яних бешкетників, як це не
давно сталось на одній з вулиць міста. 
Що, як відповідальний за сектор соціаль
ного страхування своєї профгрупи, він 
ставить питання різко і принципово, за
хищаючи права робітників.

Борис схилився над приладом і відразу 
нагадав уважного лікаря біля хворого. Вра
ження це підсилювалось і якоюсь урочистістю 
обстановки, і незвичними приладами, і, навіть, 
халатом його. Але де ж той струмок, з якого 
почалася велика ріка любові Бориса до своєї 
професії? Може, це виключність біографи?

Ні. Біографія Гутварєва звичайна для 
більшості наших юнаків і дівчат. Школа^ 
технічний гурток, потім школа робітничої 
молоді і завод. Це поки що все, що мож
на вважати головним в житті молодого 
робітника. Але були в цьому житті і вЬи 
«неофіційні». Це—перший сконструйо-

ваний нескладний прилад, потім зібраний 
радіоприймач, потім телевізор. А вже по
тім — прилад для випробування транс
форматорів і дроселів на короткозамк- 
нуті витки, за що він був нагороджений 
дипломом ВДНГ в Москві.

— Це не .винахід, — зі звичайною скром
ністю пояснює Борис. — Конструкцію ми знай
шли в одному з технічних журналів, а вже по
тім зробили прилад.

— А що це дає заводу?
— Пояснити нелегко, але суть роботи, що 

виконує прилад, така. Коли раніше згоріла 
котушка, скажімо, магнітного пускача, вона 
просто замінювалась. Тепер же не викидається 
жодна гака деталь.

Та, мабуть, справа і не в конструкції, а 
в тому, що нове і корисне впроваджує
ться на виробництві. Це говорить про по
чуття господаря, якого хвилюють турботи 
заводу, який намагається вишукувати не
використані резерви і відшукує їх до
сить успішно. Лише останнім часом еко
номія від впровадження пристроїв і но
вовведень Гутварєва склала 1266 карбо
ванців.

Враження схожості Бориса з лікарем ис за
лишало. Здавалося, він весь час тримав руку на

пульсі і уважно дослуховувався до чогось. Це, 
мабуть, тому, що прилади центральної вимі
рювальної лабораторії контролюють ділянки 
виробництва па всьому заводі. В одному цеху 
вони попередили аварію, в іншому — вимірю
ють точпість обробки деталей.

— Обдарований робітник,—коротко охарак
теризувала Бориса інженер лабораторії Т. ЛІ. 
Козедуб.

— 1 комсомолець хороший, і людина поряд
на. — додає секретар комітету Віталій Дуб- 
пицький. — Скільки зусиль доклав, щоб лише 
оформити стенд до 100-річчя від дня народ
ження Володимира Ілліча Леніна!

Одного погляду на Любу, яка берегла 
поглядом чоловіка, було достатньо, щоб 
зрозуміти, що це молоде подружжя жи
ве у повній злагоді і взаєморозумінні. 
Чомусь уявились вони за прохідною за
воду, коли у парі поспішають додому, 
де на них чекає маленька Анжела (мож
ливо, тато зробив нову іграшку, у нього 
руки золоті), і стало приємно, що ось 
народилася і міцніє ще одна комсомоль
ська сім'я, що завод став для неї рідним, 
а вони на ньому — справді дбайливими 
господарями.

В. ІІМРІЙ
м. Кіровоград.

29 жовтня 1970 року.АСАМБЛЕЯМОЛОДІ СВІТУ
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.),

З побажаннями успіху виступив потім пер
ший секретар ЦК угорського комсомолу І. Хор
ват. Після нього представників молоді світу 
привітали піонери. Вони піднесли кожному кз 
учасників Асамблеї—по червоній гвоздиці.

Наприкінці на урочистому відкритті з при
вітавшім до Асамблеї виступив президент 
ВФДМ А. Оліва, Він звернув уваг)' учасників 
па те, що Асамблея зібралась у той час, коли 
ВФДМ готується відзначити 25-річчя свого Іс
нування. За чверть століття, підкреслив він, 
ВФДМ стала в ряди найпослідовніших бор
ців за мир. демократію, прогрес, проти імпе
ріалізму.

Гучними оплесками присутні в залі зустріли 
зачитані привітання на адресу Асамблеї від 
прем’єр-міністра ДРВ Фам Ван Довга, голови- 
президії Національного фрон-ту визволення 
Південного В’єтнаму Нгуеіі Хну Тхо, голови 
Державної Рад-« НДР В. Ульбріхта, президен
та ЧССР Л. Свободи і ряду інших державних 
ДІЯЧІВ.

27 жовтня. (ТАРС). VIII Асамблея ВФДМ 
провела засідання, присвячене солідарності де
мократичної І прогресивної молоді з героїчною 
боротьбою народів і молоді В’єтнаму І всього 
Індокитаю,

Головуючий на засіданні перший секретар 
UK BJJKCM Є. М. Тяжельннков надав слово 
міністрові уряду Демократичної Республіки 
В’єтнам, главі делегації ДРВ на переговорах 
у Парижі Суан Тхіоі,

Суан Тхюі висловив подяку молоді світу за 
підтримку боротьби народу В’єтнаму. Він під. 
креслив, що в’єтнамський народ сповнений рі
шучості продовжувати боротьбу як воєнними, 
так 1 політичними засобами до остаточної пе
ремоги.

На засіданні виступили також інші пред
ставники в'єтнамської молоді.

На пропозицію головуючого делегати Асам- 
блег одностайно прийняли вітальне послання 
героїчній молоді В’єтнаму, яка пореться проти 
американських агресорів.

Наприкінці засідання Є. ЛІ. Тяжельннков 
запевнив в’єтнамських братів, що молодь сві
ту безустанно зміцнюватиме бойову солідар
ність з боротьбою всіх антиімперіалістичних 
сил.

НА ЮВІЛЕЙНІЙ
СЕСІЇ
ГЕНЕРАЛЬНОЇ 
АСАМБЛЕЇ

Нью-Йорк. 26 жовтня кор. 'ГАРС О. Пиво- 
варов і А. Вороній передають: на заключному 
засіданні ювілейної сесії Генеральної Асамб
леї 0011 24 жовтня були прийняті три важ
ливих документи:

— Декларація принципів міжнародного пра
ва. іцо стосуються дружніх відноснії і спіпро- 
бітництва держав відповідно до Статугу Ор
ганізації Об’єднаних Націй:

— Міжнародна стратегія розвитку для дру
гого десятиріччя розвитку Організації Об'єд
наних Націй;

— Декларація з пагоди двадцять п'ятої річ
ниці Організації Об’єднаних Націй.

У Декларації принципів міжнародного права 
урочисто проголошено принцип, за яким Дер
жави утримуються п своїх міжнародних від
носинах від погрози силою або її застосуван
ня як кроти територіальної недоторканності 
або політичної незалежності будь-якої дер
жави. так і будь-яким іншим способом, не
сумісним .з цілями Організації Об’єднаних 
ІІацій.

Одним з найважливіших політичних док 5’- 
■ментів, прийнятих Генеральною Асамблеєю, є 
Декларація з нагоди двадцять п’ятої річниці 
Організації Об’єднаних Націй, яка минула. 
Цей документ підсумовує діяльність ООН за 
минулі двадцять п’ять років і ставить основ
ні завдання на майбутнє,

Вироблення цієї Декларації вимагало знач
ного часу. СРСР, Болгарія і Білоруська РСР 
як члени Комітету по святкуванню двадцяті, 
п’ятої річниці Організації Об'єднаних Націй 
внесли проект документа, основні положення 
якого увійшли в Дт бларацію. Ці положення 
стосуються необхідності зміцнення міжнарод
ної безпеки, роззброєння, ліквідації решток 
колоніалізму, боротьби проти расової дискри
мінації і апартеїду.

Виступаючи па заключному ювілейному за
сіданні. генеральний секретар ООН У Тан за
кликав держави —■ члени ООН подвоїти свою 
енергію для зміцнення Організації Об’єднаних 
Націй — міжнародного форуму людства.

Запитали 
і відповіли

— Як зустрінемо ми 
з’їзд рідної партії? — та
ке запитання Дали самі 
собі учні Компаніївського 
ветеринарного технікуму.

І тут же відповіли-’ хо
рошими оцінками в на
вчанні. Це — найперше.

ї активною участю в гро
мадській- роботі.

Підсумків ми ще не під. 
бивали. Але можна ска
зати, що всі учні дотри
мують свого слова—вча
ться добре. А такі, як Га- 
лина Майборода, Галина 
Гембар, Альбіна Чикирнс 
— відмінно.

М. ПРИШВА, 
учень 1-А курсу Ком- 
ланіївського ветери* 
карного технікуму.

ГОРДІСТЬ 
школи

Учні першої школи Гайво
рона тримають тісний зв’я
зок з своїми земляками — 
випускниками шкіл, які слу
жать в армії. Цими днями, 
наприклад, тут відбулася 
зустріч учнів з Ва.іеріем

Леоновим, який приїхав у 
відпустку.

На почесному місці в 
шкільному музеї бойової та 
трудової слави розмістився 
стенд, де вміщено матеріали 
про випускників. Ось у служ
бовій формі портрет Віктора 
Яремковського.

А далі — фотографії Вікто
ра Гаврилова, Володимира 
Цимбала, Петра Богачука, 
Валерія Леонова... _

к. МОРОЗЕНКО.
Вогненний танець, нестримний вихор, запальні веселощі — то «Ятравь». То ансамбль, до якого прихильна вся КІ- 

ровоградіцнна, І на фото •— ♦Ятрань» на сцені. 1 ____________ Фото В. КОВПАКА»
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ЛЕНІНСЬКОМУ КОМСОМОЛУ 
ПРИСВЯЧУЮ

На-Війна гриміла на землі і в небі, 
фронт через Тарасівну поспішали свіжі 
частини. Інколи міст через Вись не вмі
щав потоку машин і підвід, і сапери на
вели ще одну переправу нижче вербових 
заростей на городі старого Михайла 
Пістоля; фронт наближався всіма дорога
ми, всіма шляхами із заходу на схід 
пливли потоки евакуйованих, пливли 
вдень і вночі, серед них траплялись і та
кі, що виривались із окупованих терито
рій, вони розповідали про фашистів, про 
розстріли тисяч ні в чому не винних 
людей.

Проносились на бриючому польоті лі
таки з павучою свастикою, сама смерть 
заносила над селом свої чорні крила...

Степан Якович Флоря, механік Тарасів, 
ської МТС, змарнів і схуд від пережи
вань, і так не богатирського зросту, те
пер на ньому все обвисло. Він не знахо
див собі місця. В перші ж дні війни від
правив на схід дружину і двоє дітей, і 
вони мов у воду впали — ні чутки, ні 
звістки, бо й пошта майже не працювала.

Всі його однолітки, і молодші, і стар
ші віком, пішли в армію, а його у військо 
чомусь не брали, хоч на здоров’я він не 
жалівсь і написав не одну заяву у вій
ськкомат, у райком партії.

Останнім часом він дізнався, що деяких 
комуністів залишають у ворожому тилу 
для підпільної роботи. Прагнув всім 
серцем на фронт, але коли б наказали 
залишитися і йому — не відмовився б.

Кінчався червень, почавсь | минав липень, 
косили пшеницю, налітали фашистські коршу- 
нн, і тому доводилося косити більше вночі. В 
поле приїжджав секретар райкому партії то
вариш Смирнов, у незвичайному військовому 
одязі, низький, трохи згорблений, перебирав 
своїми руками колоски і не наказував, просив 
комбайнерів добре вимолочувати стебла. Ніби 
його й не турбував грім гармат і все тривож
ніші вісті... Там, у полі, біля пшениць Смир
нова зупинив Флоря:

— Час і мені па війну!
Товариш Смирнов підняв свої очі, повні пе

чалі:
— Степане, дорогий ти мій друже... Хто те

пер не хоче на фронт? Сьогодні до мене 
прийшли піонери, десять хлопчаків, і п’ять 
дівчаток, щоб дали їм гвинтівки... Так то ж ді
ти, Степане. Невже ти не розумієш, що наша 
війна тут? Невже ти не розумієш, що оце зер
но тепер вдесятеро стало дорожчим? Солдатам 
в окопах щось їсти треба!

Секретар райкому казав правду, але як з 
нею важко було погодитись..,

Майже в кінці липня, коли не лише 
вночі, а й вдень чулася недалека артиле
рійська канонада, коли жодна череда, 
жоден табун коней не підіймали куряви, 
прийшла із Зеленограду телефонограма 
— зібрати у кленовий парк, що біля МТС, 
трактори, які залишились у колгоспах 
(всі потужні, важкі на шостий день війни 
відправили на фронт).

А у вівторок раннього ранку на по
двір’ї Флорі з’явився кульгавий Кирило 
Дрозд, з вуличним прізвиськом Сало, і 
подав маленький папірець:

— І тобі, Степане, телеграма. Негайно 
в райком партії.

Похапцем ховав папірець у кишеню і радів: 
згадали. І раз у райком партії — напевне, за
лишать тут. Або у селі, або у партизанському 
загоні. Немає нічого гіршого за очікування. 
Двадцять кілометрів дороги — і все стане гра
нично ясним, почнеться дія, почнеться бороть
ба, він, колишній червоноармієць, вміє стріля
ти, він зупинить ие одного фашиста і не один 
танк!..

—2.

Колись тихий, аж надто спокійний, ніби 
сонний Зеленоград (залізнична станція 
за три кілометри, заводських труб не по
бачиш) зовсім змінивсь — всі подвір’я (Далі буде).
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на всіх вулицях забиті підрозділами, обо- 
зами, із зелених запорошених садів у 
небо дивились жерла зенітних гармат, 
дорога на Лікареве, Коробчине, Рубаний 
Міст і Петроостріо з підводами і незлі
ченними, як жива стрічка, машинами.

На перехрестях вулиць — стовпи з не
зрозумілими позначками і цифрами і -Ч 
патрулі, патрулі, патрулі. . '

Зеленоград напружено дививсь на 
захід — туди, де за Петроостровом і 
Ярошівкою стояло задимлене сіре небо...

Степан Якович очима вбирав все нав
коло, і тривога не покидала серця — ще 
ближчим став фронт... Дорога до райко
му партії лежала по вулиці Леніна, біля 
лікарні з червоної цегли... Скільки ж бі
ля неї і на подвір’ї підвід і машин, аж 
до очеретів, до ставу... І на них поране
ні, поранені, поранені....

Степан Якович вини ніякої не мав, і 
все ж відчував якусь провину, важкою 
ходою проходив повз них. Всі вони, та
кі ж, як і він, може, трактористи, може, 
сівачі, може, учителі, шахтарі чи стале
вари стали на бій із ворогом, в він ще й 
досі навіть не тримав гвинтівки в руках!

У райкомі партії на кленовій вулиці Карла 
Маркса, що простяглась від вулиці Леніна, на 
подвір’ї догорали якісь папери, на машину 
поспішно вантажились ящики, виднілнсь загор
нуті в брезент древка червоних прапорів.

Не легко дивитись на потоки евакуйованих, 
на маленьких дітей, що йдуть і їдуть з мате
рями у невідому даль на схід, на череди не
доєних корів, що ревуть у пилу і безводді... Але 
ранком партії... Райком партії, до якого з ра
дощами, з жалямн, з надіями тягліїся усі, від 
якого, мов промені сонця, тягліїся до всіх 
добро і тепло, евакуйовувавсь теж...

Важко, дуже важко тобі, Батьківщино. Нев
же полчища ворогів дужчі за полки твоїх си
нів?..

Смирнов ще понижчав від недоспа
них ночей, від турбот, від тисяч великих 
і малих справ, але звичці не зрадив — 
поголений, зібраний, руку подав, приві
тався, запросив:

— Добрий день, Степане. Сідай, пого
воримо, друже. Прийшов і твій час. Все 
відтягував і відтягував я. Думав, а мо
же, зупинимо гадину. А ти збереш хліб, а 
ти скосиш кукурудзу, викопаєш буряк. 
Так, так, Степане, — без гвинтівки солдат 
не солдат, але й без шматочка хліба та 
без грудочки цукру солдат теж не сол
дат...

В очах спалах - видіння. Як у Тарасівцї 
вперше з’явились червоноармійці - піхотин
ці, зупинилися на Солдатській вулиці і їх ото
чила дітвора з відрами води, з глечиками мо
лока. з пухким пшеничним хлібом, яблуками, 
грушами, вишнями... Літній солдат, не змахнув
ши пекучу сльозу з очей, витяг із кишені груд
ку цукру, і до кишень потяглись його побра
тими, та діти замахали руками:

— Не візьмемо! Лишіть той цукор собі!.,
І Смирнов важко, важко зітхнув:
— Даємо тобі партійне доручення — 

всі трактори, що лишились у МТС, ева
куювати на схід. За Дніпро. Скільки їх 
там?

— Тридцять.
— Такі і в мене відомості. Становище 

в останні дні, — кажу як комуніст кому
ністові,—дуже погіршало. Тут, у нас, 
німці уже в Петроострові і Ярошівці. А 
ще важче на півночі — фашисти прори-

ваються до Дніпра. Там, Степане, наші 
б’ються на смерть, але не можуть зупи
нити гітлерівців... Евакуюємось і ми. 
Німці підходять до Зеленограда... Отакі, 
друже, невеселі справи. Всі трактори, 
Степане, треба переправити за Дніпро. 
Ось тобі всі документи.

Він подав міцно зв’язану папку, 
Флоря звівсь, взяв її:
— Товаришу Смирнов! Як же їх повес- 

і змовк, не наважуючись вести річти...
далі,

— Кажи, кажи.
— Всі ж трактористи мобілізовані до 

армії, вже воюють, я їх сам...
— Знаю, Степане... Я пам’ятав про це. 

Я у військкоматі домовивсь, щоб не чіпа
ли вашу школу курсантів...

”уЦІ ДШ один з павільйонів обласної 
станції юннатів нагадує скатерку-са

мобранку, яку чарівник заповнив щедри
ми дарами осені. Тут можна побачити со
ковиті, налиті сонцем червонощокі яблука 
та ароматні груші, китиці стиглого вино
граду і навіть 30-кілограмові гарбузи чи 
15-кілограмові кормові буряки.

■ Близько 150 шкільних виробничих 
бригад представили на виставку юних 
натуралістів КІровоградщини до трьох 
тисяч експонатів. Майбутні хлібороби 
звітують про свою роботу.

Ось, наприклад, експонати школярів 
Маловисківського району. У звітах читає
мо: «Колгосп імені Котовського. Вироб
нича бригада Плетеноташлицької СШ 
виростила на площі 20 гектарів 1718 цент
нерів кукурудзи». А далі — «Колгосп 
«Перше травня». Виробнича бригада 
Злинської СШ № 1 зібрала на площі 5 
гектарів по 42,9 центнера з гектара «Без- 
остої-І», соняшника на площі 5 гектарів 

по 28,1 центнера (в колгоспі відповід* 
но — 31,6 та 22,6)». Або ще: «Колгосп 

імені Карла Маркса. Ланка учениці Алли 
Жабокрицької зібрала по 65 центнерів 
кукурудзи з гектара». Записи ці можна 
продовжити.

Про здобутки повоукраїнців розповідає 
стенд «Руками майбутніх хліборобів», 
Тут цифри теж вагомі: вирощено куку
рудзи по 62 центнери з гектара, цукро’ 
вих буряків — 370, картоплі — 170. На 
цьому ж стенді під рубрикою «На їх до-

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ. 1 ЛИСТОПАДА. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Ранкова гімнастика для дітей. 
(М). 9.15 — Новини. (ЛІ). 9.30 
— Для школярів «Будильник», 
(М). 10.00 — Програма Чсбок- 
сарської студії телебачення, 

(М). 10.45 — Для юнацтва. 
«Крила нашої Батьківщини». 
Олімпіада з історії авіації. 
Другий тур. (М). 11.45 — Ко
льорове телебачення. У світі 
тварин. (М). 13.00 — «Шедевр», 
Бетховен — «Симфонія № 33». 
(М). 14.10 — Для школярів. 
«Яким бути», (Дніпропет
ровськ). 14.40 — Для воїнів Ра
дянської Армії 1 Флоту. «Вони 
будуть офіцерами». (Одеса). 
,10.45 — Назустріч XXIV з’їзду 
КПРС. «Твій товариш». (Хар
ків). 17.00 — Кольорове теле
бачення. «Клуб кіномандрівіїи- 
ВІВ». (М). 18.00 — Чемпіонат
СРСР з футбола. «Динамо» 
(К). — «Торпедо» (М).-18.45— 
Програма передач. (К). 18.50—,

свіді вчиться юнь» — розповіді про пс- І 
редовпків сільського господарства ра
йону.

Особливо привертають увагу роботи по 
дослідженню впливу оргапо-мінеральпих 
добрив на врожай культур. Наприклад, 
чудового успіху добились вихованці Мов- 
городківського Будинку піонерів Тапя 
Кравченко, Катя Хильченко та Люда Жа. 
ботинська. Вони провели такий експери
мент: насіння соняшника перед посівом 
було замочене в розчині, що містить 
мікроелементи бору, марганцю та міді, 
Одержано небувалий урожай—65,7 цент
нера в перерахунку на один гектар.

Кращі експонати виставки будуть демон
струватись п Києві,

На республіканську виставку були представ
лені стенд «Наші досягнення» (Усгинівська 
СШ), яблука, вирощені учнями Соколопської 
СШ (Кіровоградський район), морква «Шанта
не», вирощена ланкою В. Мельничук з Веселій- ? . 
ської восьмирічної школи Кіровоградського''’' ' 
району, цибуля «Стрнгунівська-78», яку вирос
тили учні 6-го класу Новостанкуватської 
8-річної школи Добровелнчківського району, 
27-кілограмовнй гарбуз сорту «Дніпровський 
стофунтошій», вирощений учнями Дмнтріп- 
ської СШ Знам’япського району, та багато ін
ших експонатів,

Ю. СТОРЧАК.

А
Програма УТ. 19.05 — Камер» 
тон доброго настрою. (Мдко« 
лаїв), 19.30 — Розповідає
І. Аіідронніков. (М). 20.30 —
Програма «Час». (М). 21.00 5*^ 
Новини кіноекрана. (К). 22.25— 
Українське кольорове телеба
чення. Вечір бального танцю, 
(К). 23.25 — Новини. (М).

Т. в. о. редактора В. ЦВЯХ. 
мвнмияянпавжввмвжвзЕї
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