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ЗАХИЩАТИСЯ
р ІЗ ЗБОРІВ ОБЛАСНОГО АКТИВУ
Комуністична партія і Радянський урч і, 

шіо°те Ар*римУ'°,,ись вказівки В. 1. Леніна 
’ ’ДЦ<? Революція чого-небудь варта

’ Л1» к°ли вона вміє захищатися,
проявляють постійну турботу про зміщіен- 
ня оборонної могутності нашої Вітчизни, 
про виховання молоді в дусі славних репо- 
л цінних і бонових традицій старших по
колінь. Одним із свідчень цієї турботи бу
ли проведені позавчора з ініціативи бюро 
обкому партії збори обласною активу, на 
яких, розглянуто питання про стан та захо
ди щодо поліпшення оборонно-масової ро
боти у світлі вимог XXIV з’їзду КПРС. З 
доповіддю виступив секретар обласного ко
мітету КП України Л. Г. КРАВЧЕНКО.

В обговоренні доповіді взяли участь дру
гий секретар Кіровоградського міськкому 
КП України А. Д. СУХАНОВ, облвійськ- 
ком П. П. КИТАЄВ, секретар Долинського 
райкому партії В. І. БУДЬКО, заступник 
голови правління обласної організації то
вариства «Знання» М. І. СИЧЕНКО, вій
ськовий комісар Світловодського району 
В. Д. ДЕМЧЕНКО, голова комітету по фі
зичній культурі і спорту при облвиконкомі 
В. А. ЖУЧЕНКО, перший секретар обко
му ЛКСМУ М. Г. ГАЙДАМАКА, головний 
лікар обласної лікарні М. О. МЯГКИЙ, го
лова обласного комітету ДТСААФ С. С. 
ШВЕЦЬ, офіцер Кіровоградського гарнізо
ну є: в. федулов.

У роботі зборів обласного активу 5зяв 
участь і виступив другий секретар обкому 
партії Д. П. МАКСИМЕНКО.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДТСААФ. 
** УРСР завоювала пер
ше місце у всесоюзно
му соціалістичному змаган
ні. За найкращу постанов
ку оборонно - масової ро
боти їй присуджено пере
хідний Червоний Прапор 
ВЦРПС, ЦК ВЛКСМ та ЦК 
ДТСААФ СРСР.

Це повідомлення ТАРС 
кореспондент просив про
коментувати заступника 
голови ЦК ДТСААФ УРСР 
О. Т. Голодняка. Працюю
чи під керівництвом пар
тійних органів, сказав він, 
у співдружності з комсо
молом, профспілковими, 
спортивними та іншими ор
ганізаціями дтсаафівці Ук
раїни втрете підряд завою
вали першість у соціаліс
тичному змаганні. В цьому 
успіху — заслуга всіх чле
нів оборонного товариства 
республіки, що з честю ви
конують завдання, які ви
пливають з рішень XXIV 
з'їзду КПРС, XXIV з’їзду 
КП України.

За останній час ряди на
шого товариства значно 
зросли, організаційно зміц
ніли. Тепер ДТСААФ УРСР 
об’єднує понад 17 мільйо- 

чоловік. Головк-а увага 
і вихованню 

громадян, не
молоді, в дусі

любові до Батьківщини, 
беззавітного патріотизму і 
пролетарського інтерна
ціоналізму. Велика робота 
провадиться в спразі по
ліпшення початкового вій
ськового навчання підро
стаючого покоління і підго
товки кадрів масових тех
нічних професій, що мають 
військово-прикладне зна
чення» Добре поставлено 
цю роботу в учбових орга
нізаціях Дніпропетровсь
кої, Донецької, Івано- 
Франківської, Чернігівсь
кої, Харківської та інших 
областей. Підвищено ува
гу до сільських первинних 
організацій ДТСААФ. Про
вадиться навчання голі;* 
бригадних і цехових орга
нізацій товариства, що до
поможе перетворити їх у 
центри оборонно - масової 
роботи. Велика увага при
діляється створенню мате
ріально-технічної бази.

Дтсаафівці республіки, 
сказав наприкінці О. Т. Гс- 
лодняк, докладуть усіх сил 
до того, щоб новими успі
хами відзначити 50-річчя 
утворення Союзу PCP.

СЬКОГО ОБКОМУ АКСНУ

В АВАНГАРДІ — 
МОЛОДІ МОСКВИЧІ
[На Всесоюзному семінарі комсоргів

Практичні питання діяль- з нового корпусу автозаво- 
мості комсомольських ор- ду імені Ленінського К0М- 
тонізацій у світлі рішень 
XXIV з'їзду КПРС обгово
рюються на всесоюзному 
семінарі-нараді перших 
секретарів райкомів і 
міськкомів комсомолу, 
?ікий відбувається у Моск
ві. 20 квітня пленарне засі
дання семінару було при
свячене знайомству з дос
відом комсомольських ор
ганізацій в столиці в боро
тьбі за прискорення науко
во-технічного прогресу.

Перший секретар ММК 
ВЛКСМ С. Купрєєв у своїй 
доповіді докладно розпо
вів про участь молодих 
москвичів у соціалістично
му змаганні за дострокове 
виконання завдань п’яти
річки, про те, як юнаки і 
дівчата оволодівають най
новішими досягненнями су
часної науки і техніки.

Двісті тисяч молодих ро
бітників, інженерів і техні
ків Москви, розробивши 
особисті п’ятирічні плани, 
достроково завершили зав
дання першого року п’яти
річки і зараз працюють з 
випередженням графіка. 
Ще в дні роботи XXIV 
з’їзду КПРС комсомольська 
організація заводу «Дина
мо» імені Кірова запропо
нувала організувати зма- 
гання молоді під девізом: 
«П’ятирічці — ударну пра
цю, майстерність і пошук 
молодих», відоме тепер 
усій країні.

Постійно дістає приплив 
нових сил народжений на 
31 Лі рух «Знати нове! Впро
ваджувати нове! Створюва
ти нове!».

З активною участю ком
сомольських організацій

сомолу достроково вийшов 
перший автомобіль «Моск
вич», на рік раніше строку 
було відкрито
Ризький радіус метрополі
тену, введено 
виробничі 
заводах 
«Красный богатырь».

У спільному творчому 
пошуку працівників наук і 
промисловості дедалі ак
тивнішу участь беруть сту
денти й аспіранти москов
ських вузів. В інститутах 
електронного машинобуду
вання, Московському авіа
ційному, в МВТУ імені Бау
мана близько двадцяти про
центів дипломних робіт 
практично застосовуються 
на підприємствах, у науко
вих і проектних організаці
ях міста. Конкретну допо
могу промисловості Моск
ви подають студентські нау
кові товариства і конструк
торські бюро , Силами сту
дентського конструкторсь
кого бюро Московського 
енергетичного інституту 
тільки за рік розроблено і 
впроваджено на заводах 12 
великих тем. Всього в місті 
діє 52 студентських кон
структорських бюро.

Юність столиці вносить 
свій гідний вклад у вико
нання рішень XXIV з'їзду 
КПРС, добивається все но
вих і нових успіхів у боро
тьбі за прискорення нау
ково-технічного прогресу.

Всесоюзний семінар ком
соргів продовжує роботу.

Т. ЖАРОВА, 
ю. новокшонов, 

(кор. ТАРС).
Москва.

Калузько»

В дію нові 
потужності на 

«Северянин»,

І ■

П ЕНІНСЬКИИ залік складає ос» 
’■тання група комсомольців на
шої фабрики^ Передостання скла
дала в день комуністичного су- 
Сотника, там же, де й працюва
ла, в дендропарку.

Секретар цехової Комсомольск 
кої організації Наташа Сугоняє- 
ва дуже хвилюється. Ще "б пак, 
атсстаційна комісія виглядає со
лідно: начальник цеху Людмила 
.Федосіївпа Осадча, заступник 
секретаря цехової партійної ор
ганізації Алла Юхимівна Крама
ренко, член фабричного комітету 
комсомолу Володя Мацюпа, Рая 
Гаврилюк, відповідальна за ідео
логічну роботу в цеху. Звичайно, 
Наташ і дуже хочеться, щоб її 
дівчатка не осоромились.

Втім, хвилюється не одна На
таша. ївші дівчата теж — як на 
справжньому екзамені. Бонн зна
ють, що начальник цеху може 
притиснути до стінки своїми пи
таннями. Може Людмила Федо- 
сіївна тому й ставить більше 
питань, як інші члени комісії, що 
це її дівчата, що в їхньому знан
ні чи незнанні — ;доля таланту 
.чи безталання керівника.

Дівчатам є що розповісти про 
пращо, про дружбу, про дозвілля. 
Я занотувала не все, лиш те, що 
здавалось найсуттєвішим.

Отже, дівчата складають залік.
Зіна Гончарова. Вона ще раз 

перечитала працю Леніна «Вели
кий почин», ознайомилася з мір
куваннями Ілліча про державу. 
Виробничі завдання перевиконує. 
Норми ГПО складає на золотий 
значок. До речі, інші дівчата — 
також.

Рая Матвеева. Рая носить чер
вону косинку. Це значить, що 
працює добре, не допускає бра
ку, активістка. В цеху ведеться 
змагання на кращу молоду робіт
ницю, на кращу бригаду, широко 
розмахнулося трудове суперни
цтво за достойну зустріч піввіко
вого ювілею Радянського Союзу. 
Цех носить звання комуністично
го, десь близько половини ком
сомольців — ударники комуніс
тичної праці. Взагалі кожен хотів

би володіти цим почесним зван
ням і бореться за нього.

Люда Лісовська. І вона сказа
ла: 120. Ця цифра чується часто. 
Нічого дивного. На одну п'яту 
перевиконати завдання — це не 
рекорд, а комсомольська норма. 
За березень цех дав 106 процен
тів плану. В особистому ком
плексному плані кожної з дівчат 
зазначено, наскільки вона має 
перевиконувати завдання. Люда

Ніна Панюшкіна. Активна слу
хачка гуртка «Основи соціаліс
тичної економіки», вболіває за 
виробництво, хоче вибороти по
чесне місце в змаганні на честь 
50-річчя утворення Союзу PCP.

Надя Бобко. Про неї кажуть, 
що вона не боїться ніяких труд
нощів.

Таня Скляниченко. Вона ще не 
має червоної косинки, але неод
мінно заслужить її.

По Іллічу
ЗАМІТКИ ЧЛЕНА КОМСОМОЛЬСЬКОГО

КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКО! ШВЕЙНОЇ 
ФАБРИКИ ЛЮБОВІ ЛЯХ 

З ЛЕНІНСЬКОГО ЗАЛІКУ,

освоїла кілька операцій і при по
требі може замінити подругу. 
Всі прагнуть до того, щоб біль
ше знати ,більше вміти, не обме
жувати свої навички якоюсь од
нією, часто нескладною опера
цією.

Таня Іванова. Всі засміялись, 
коли Таня перелічувала свої ти
тули: групномсорг потоку в цеху, 
член цехового комсомольського 
бюро, член фабричного комітету 
комсомолу, член сандружини... 
Нічого, Таня всюди справляється, 
її група чудово попрацювала під 
час комуністичного суботчика. 
«Прожектористи» прискіпливо 
контролювали роботу, з півдня 
випустили стіннівку.

Наташа Кальченко. Заощаджує 
електроенергію, матеріали. П 
швейна машина вхолосту не кру» 
титься, Наташа неодмінно виклю* 
чить її, відриваючись від робочо» 
го місця.

Таміла Луцик» Під час здачі 
Ленінського заліку одержала 
перше комсомольське доручення 
(Таміла у нас новачок): оформи
ти фотостенд про комуністичний 
суботник. Вона добре справляє
ться з фотоапаратом.

У кожної знайдеться щось своє, 
глибоко індивідуальне. Та це не 
перешкоджає дівчатам бути 
дружним колективом. У праці, у 
відпочинку вони винахідливі, 
кмітливі. Аякже, в комуністично
му ж цеху працюють.

ш
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РЕЛІКВІЇ
ШКІЛЬНОГО МУЗЕЮ

Кіровоградська середня шкота 
№ 3 названа ім’ям В. І. Леніна. 
ВІДТОДІ, як комсомольці й Піонери 
цієї школи вирішили створити г.І.ч- 
нату-музсй В. І, Леніна, минуло 
одинадцять років. Нині він — один 
з кращих в області. За ні роки но- 
то відвідали понад сто тисяч до
рослих і дітей.

Спочатку то була невеличка кім
ната, де розставили експонати, ви
готовлені своїми руками, копії до
кументів, привезені з фототек Цен
трального музею В. I. Леніна, но
го філіалів у Києві, Ульяновську. 
А потім, подорожуючи по іонійсь
ких місцях, учні дістали алре и 
старих комуністів, людей, які пра
цювали разом з Іллічем, налагоди
ли з ними листування. Згодом на 
адресу ради музею розпочали над
ходити листи. Кімната поповни
лась новими експонатами.

У 1905 році піонерська організа
ція школи стала переможцем рес
публіканського огляду шкільних 
кімнат, музеїв, залів і була зане
сена до Книги пошани республі
канської комсомольської організа
ції.

Новий успіх прийшов через п’ять 
років. 1 знову піонерська ортаиіза-

ція школи серед переможців ОГЛЯ- 
ду-конкурсу ленінських кімнат, 
присвяченого 100-річчю з дня на. 
роджений В. !. Леніна.

Нині піонери і КОМСОМОЛЬЦІ шко
ли готуються гідно зустріти ПІВ
СТОЛІТНІЇ! ювілей утворення Радян
ського Союзу та 50-річчя піонерсь
кої організації. У школі активно 
працює рада музею, створено лек
торську групу. Школярі ведуть ли
стування з авторами творів .іро 
Леніна. У залах експонується двад
цять скульптур вождя, 32Н фото* 
і рафій з фототек Центрального 
музею В. і. Леніна, копії доку
ментів з музеїв Варшави, Кракова, 
Братіслааи, Берліна, Праги.

Музей В. І. Леніна Кіровоград
ської школи № 3 щодня в.’двіду- • 
ють десятки школярів, студентів, 
робітників.

Ю. ЛІВАШНИКОВ.

На фото: голова ради музею 
учениця 8 класу Валентина КАР- 
ПУТІНА веде екскурсію у першо
му залі музею.

ОГО ДОРОГИМ ІМ’ЯМТЕЛЕГРАФУЄМО ІЛЛІЧУ
У Кіровоградському державному архіві зберігаю

ться старі, пожовклі документи. Серед них кілька те
леграм, тексти яких було послано в різний час тру
дящими області рідному Іллічу.

Ми розповімо про дві такі телеграми.
, «Листопад 1920 року.. Москва.. Товаришу Леніну.

Урочисте засідання представників пролетарських 
організацій і червоного гарнізону міста Єлйсазет- 
града в день святкування третьої річниці Жозтіїзаої - 
революції вітає у Вашій особі вождя всесвітнього 
Пролетаріату і через Вас. — Раду Народних Коміса- 

■ рів, яка здійснює диктатуру пролетаріату. Бігаючи 
Вас, ми клянемося з корінням знищити бандитизм, 
цей продукт петлюрівсько-куркульського розгулу на 
Україні, і відбудувати то 'четвертої річниці’ иапіз- 
зруїшованс народне господарство,».

Минуло більше п'ятдесяти років, пк було послано цю 
телеграму. Багато змін сталося за цей час. Нема сьогодні 
Єлнсаветграда, а б Кіровоград, крупне Індустріальне місто, 
Обласний центр нашої республіки. Тоді, в листопаді 1920 ро
ку, коли посилалась телеграма рідному Іллічу, в місті про- 
ходіга військову службу курсант кавалерійської школи 
А. 1. Олейников. До речі, він не тільки навчався, а й у 
складі загону комсомольців міста виходив на облави протії 
петлюрівців,„заготовляв паливо дли підприємств, шкіл І ди
тячих установ, допомагав розкуркулюваги мнроїдів, які жи
ли у навколишніх селах. Поїхав Л. І. Олейников з міста 
червовим командиром, коли вже повсюди було покінчепо з 
різними бандами.

У січні 1943 року гвардії генерал-майор Андрій Іванович 
Олейников знову побував у дорогих серцю місцях. Сюди він 
прийшов як командир, під керівництвом якого стрілецька 
дивізія звільняла Кіровоірал від гітлерівців. Страшну кар
тину руйнувань побачив він. Руїни заводу «Червона зірка». 
На місці взуттєвої фабрики — гори битої цегли. Горіли 
школи, лікарні, житлові будники.

Минуло чверть віку, і ось генерал у відставці Олейников 
знову ходить вулицями міста, яке стало бону рідним, і не 
Впізнає його. Там, де був пустир, виросли нові корпуси за
воду «Червона зірка». На місці руїн з’явився інститут сіль
ськогосподарського машинобудування. Відбудовано взуттєву 
фабрику. Цікавий до всього, генерал побував на багатьох 
підприємствах...

Взуттєва фабрика. За рік тут пошили понад план майже 
сто тисяч пар взуття, причому тільки за рахунок заощадже
ної сировини — понад 50 тисяч пар. А які чудові люди. На 
фабриці більшість працюючих — жінки, молодь. Ні, не слаб
ка це стать, як колись називали жінок. Ось Лариса Плато
нова. Вона — закрійниця, майстер «Золоті руки». За п’ят
надцять років, дякуючи раціональному розкрою, стільки 
Заощадила шкіри, що з неї можна пошити взуття для всіх 
школярів Кіровограда. А ще вона керує школою передового 
досвіду, в якій навчаються дівчата, що недавно, після за
кінчення школи, влились у сім’ю взуттсвиків-

Завод «Червона зірка». Кожні три хвилини з його кон
вейєрів сходить одна сівалка. Тільки за минулий рік з 
йід'їзних колій заводу відвантажено трудівникам полів 
близько 80 тисяч посівних машин різного призначення I ту
корозкидачів. А за післявоєнний період машинобудівники 
дали колгоспам ( радгоспам країни майже два мільйони 
СІаалок І тукорозкидачів.

« # *

за якою починається

Кадікзв отримав подяку В'Д комзи.ц 
аання.

ВОЖДЬ ЗАПОВІВ: ВЧИТИСЬ!

РЦ ЇЗДІ ІВ п його село 
не раз. І часто-густо не 
міг застати Андрія вдо
ма, Мати тільки руками 
розводила:

—Поїхав ще в травні, 
В профтехучилище, 
А згодом:

— В армії наш Андрійко. Пише, що 
на водолаза вчиться.

Через три роки І таке:
— Одслужип. В Києві теперечки. Вміє 

тролейбуса водити, — курси закінчив.
Невдовзі дізнаюсь, що йому вже до

ручили керувати цехом в тролейбусно
му депо, иіо Андрій збирається вчи
тись у політехнічному.

Раптом отримав лист од матері: «Ді
да поїхала у сільськоїосподарську ака
демію. А я — захворіла. *

І Андрій повернувся в своє Бугпве. 
Почав працювати толарем у язй.терчі 
відділення «Сільгосптехніки*.

Отоді я Й поспішив з ним на зустріч, 

’ «Москва, народному вождю Леніну. ...
Службовці, спеціалісти, робітники станції Олек

сандрія вітають з п’ятиріччям Жовтневої робітничої 
революції, клянуться підтримувати її, не зупиняючись 
рі перед якими жертвами, а також підгримувати під* 
несення транспорту, вважаючи ного голосним нервом 
любимої Радянської Росії.

Голова зборів Дзевеніс,
Секретар зборів Молчанов».

Хто вони, ці люди, що поставили свої підписи під теле
грамою Іллічу? Як склалась їхня доля? Старий робітник 
Я. С. Данилко розповідав:

— Бойовою людиною був Костя Молчанов, справедливою, 
компанійською. Останнім шматочком хліба ділився. Пам’я
таю такий випадок. У одного нашого товариша захворіла 
в'сеті мати. Жили тоді бідно, I робітникові навіть не було 
п що взутись, щоб ПІТИ в село до хворої матері. Тоді кому
ніст Молчанок ЗНЯВ 3 ні! свої

Казимір Дзевеніс працював ’ ачаяьннком хол'';
Він був у загоні латиських стрільців. Комуніста, авторитет 
ного вожака мас, його партія послала на в д удову • • ■ 
щічного транспорту, зруйнованого громадянського війнімо. 
І він сумлінно, чесно виконував доручення партії. Не було 
палива для паровозів — організовував людей на розчистку 
навколишнього лісу. Саньми, возами доставляли на стан
цію заготовлені дрова — І оживали паровози. В сніжні зими 
пік разом з робітниками станції озброювався лопатою і очи
щав полотно залізниці від снігових заносів. .
' Давно вже нема серед живих них чудових комуністів, ллє 
І сьогодні в Олександрії пам’ятають їх добрі діла.

1, ВАІЦУК.

і» III ще раз розкраяв веслом річкову 
■* хвилю,, і наш човен стишено горк- 
нусвя береги. Дій неквапливо .почали 
визбирувати у відра слизьких отупьцІВ". 
лящів і верховодок. А потім руш і ти до 
високої скелі, 
його ■ обійстя, 
Оце вже виш
невий садок, 
де після лип
невого дощу 
11ОВНСТ р о м- 
лювались з- 
під Густого 
різнотр а в'я 
молоді гриби, 
де вперлося 
в голубінь не
ба велетен
ське горіхове 
дерево.

Андрій веде 
споришеве подвір’я і каже':

— Отут ми завжди’ ставимо вербу- 
купайлпцю, Все Бугове сходиться. А 
якби заасфальтували стежку, зосталася 
б одна мертвінь. А так чуєш, як пахне 
липовим медом і материнкою? ■

Сідаємо на ослоні під самими вікон
ницями та й починаємо сортувати свій 
улов. Анастасія Єфремівиа, його мати, 
споглядаючи в наші відра, не без лу- 
кавощів зауважила:

— Цього б і на сватання вистачило 
б для всієї челяді. Навіть не вірнться, 
що ви без сітки обійшлися. От що то 
після дощу рибалити біля порогів...

І взялася смажити окуньпів. Андрій 
же, вмостившись па пеньку під кре- 
мезним осокорам, поклав межи колін 
сгарс-ньку бандуру. Донині я знав, що 
Андрій міг годинами не випускати з 
рук саксофон чи кларнет, тішився ча- 
рівнйцею-мандоліною. А це раптом такі 
струпи...

Помандруймо в парі з тобою 
За село, де квітують жита...

Його пісня війнулась над Бугом, обе
режно хитнула тишу надвечір’я.

З поля повернулась Акдрієва сестра 
Ліда. яка ще донедавна працювала в 
колгоспі трактористкою, а тепер ось 
вже інженер-механік.

— Трохи затрималась. Хлопці кем- 
банна поламали, і довелось допома
гати.

Андрій зіпер нг. стілець бандуру, за
говорив гаряче, схвильовано:

— От буде в нас завтра унікальний 
комбайн. Сксрмує його не той. хю здо
бував механізаторську науку в школі 
ем-те-ес. а хлопець з дипломом інсти
туту. Отоді ми виберемо ІНШІ ГО1ІИ...

А далі брат І сестра вели розы язу 
про п’ятсотпудові врожаї ИШЄИНЦІ. про 
поле, що саме включатиме штучний 
дощ.

Чомусь I я вдався де фантазії, уявив 
Андрія па тому унікальному комбайні. 
Так-так, саме пін поведе цю машину. 
Бо од землі він вже пі куди не піде. 
Він принаджений до цих бугіаечких 
берегів, пахощів верб, він хоче бачити 
своє поле щедрим і чарівним. В нього 
сміливі помисли і кожен крок СМІЛИВИЙ.

і..В каюті промучав спіпал трнвзгн, 
А через кілька хвилин старший водолаз 
Андрій Каліко* вже отримував 
давня:

непе на просторе, за-

— Танкер потрібно полагодити 
будь-що.

А над морем лютував січень.
Першим заходить у металеву клітку 

Андрій, і занурюється в глибоку хо
лодну течію. Раз, іще раз...

Нарешті, попросив зняті: шлем,
— На гвинти памоіалась шланга, Є 

пошкодження,
І він знову веде бригаду водолиів- 

тлнбоководників в течію. Двадцять 
п'ять годин без перепочинку працюзів 
молодий комуніст із своїми друзями, 
Більше доби напруги. Але ніхто не ду
мав про сон, всі забули про їжу. 
Хлопці стежили за чіткими порухами 
комсорга і теж продовжували роботу.

На ранок небезпека минула. Андрій

►1УСТРІЧЛЮ його в місті. ‘
*-* — В інститут сільськогосподар

ського машинобудування приїхав. Вже 
вчуся на підготовчих курсах.

А згодом знову чую про нього втішну 
нов'іну: Андрії! Квдіков разом з сту
дентським будісельнпм загоном «Ал- 
маз-7і> працює в Тюмені. Через мі
сяць отримую від нього лист: «Зачла*

даємо фундамент нового корпусу
• дшіко-будівельного комбінату, який 

реконструюється. Якщо справимось з 
своїм завданням, то допоможемо ро
бітничому колективу вже через два по
ки збільшити виробництво КОНСТРУКЦІЙ 
втричі...» *

А наприкінці літа: «Тут досить ма- 
лецька бригада будівельників, і те, щ0 
вони планували зробити за три роки, 
ми з харків'янами виконали за два мі
сяці...»

11 АУДИТОРІЇ гамірно.
** - Будуть обирати нового голову 
студпрофкому. Пропонують Кадікоза.

— Це той, що з першого курсу? На
віть дивно.

— От і ні. Це. як хочете знати, — 
найкраща кандидатура. В нього вже 
немалий трудовий стаж — працював 
їздовим, пзс корів, вадив тролейбус, 
одрлужнв армію, він — муляр, столяр. 
А ще Андрій непоганий музикант.

спортсмен. Головне ж — він простий і 
товариський хлопець,

,. Він був заклопотаний:
— Оце тількн-яо з бібліотеки. Треба 

буде за вечір перегорнути більше де
сятка книжок. Я ж іде й в трусі ста
роста, то не годиться відставати.

Через кілька днів запрошую його в 
філармонію, А він своє:

— Нема коли. Треба сьогодні переві
рити студентську їдальню і підготувати 
туристські ПУТІВКИ — хлопці поїдуть в 
Закарпаття. А на ког.церт підемо в су
боту гуртом — ірисі а квитків .уже 
розповсюдив.

Після зимової сесії Андрій сам заві
тав до редзкц.;. Радіє,

— Хвостів не залишилось. Вся • аша 
група теж успішно склала заліки.

і одразу почняае розповідати 
студентський гуртожиток,

— Провели огляд усіх кімнат, спере
чались про санітарний пан, нз засі
дання ради гуртожитку винесли питан
ня про те, ЯК ГОТУЄТЬСЯ кожен до 
лекцій.

Проводжаю його на вулицю, бо вія і 
тепер поспішає — через годину збирає 
місцевком, щоб виділити студентам 

• грошову допомогу. А зараз йому треба 
бігти на поштамт — переслати .матері 
иа свято гостинець.

Того дня зустрітись в ж? не домовля
лись. 1 все ж він зайшов до мене 
вдруге:

-* Я тільки-но з книгарні. Є видання 
лемпиуея і Кента. То. може, й тобі во
ни потрібні?.,

£ХИЛИВСЯ над столом. Перед 
кілька томів творів Леніна, и„,.. 

спектн. Андрій навіть не помітив мене, 
коли я зайшов до кімнати, і лише «а- 
рез якусь хвилеву раптово підвів го
лову. широко усміхнувся:

—- А я вже згадував про тебе. Що ж 
цо ти так розкрити кує а в наших артис
тів? Ми ж старались, допізна затри
муватись на репетиціях. І ось як дав
нього товариша ти мене списом .,

Я хотів заперечити; мовляв, не мав 
наміру нарікати на хлопців і дівчат за 
гарну пісню, а тільки з претензією до 
загального репертуару концерту. Та 
різонули слова «на мене».. Це не 
спроста, се так. мабуть, і повинно бу
ти. Критика торкнулась авторитету де- 

СаМ°АІЯЛЩ1КХ мигців вузу, і Ан- 
СТІ’,КВ0ЖНВСЯ. Бо інтереси колек

тиву — його найближча справа» 
_Ла ось в**н .вже дивиться на мене 
добрими і світлими очима, в яких я 
пізнаю промінець легких лукапощів.
иГА°£ре’ добРс- «є ображайся. Я асі- 
X Ч 33 КРКТ’,КУ- Ми дійсно тро-
чяєил,°«^2.®ались' І оце відразу визяа- 
іаьмо нове русло. Розмова була і на 
мІТгЛ слеРсча^нсь наші комео- 
оом ия Jоктчвістн. Прийдеш незчба- 
мн inL».,рГ0Еп^ концерт і побачиш, 
«п доведемо, на що здатні...
тнвииаЄяЇл5 Апдрісм спішили В спор- 
THBI.11L зал иа змагання волейболі :7ів< 

роком Він знову згадав про Тю- 
тї;-" -:їиді

леям меблі придбати»
Чсрсз^кі1^ ЛТО'ТЬ на нерсиі вокзалу, 
рідному ‘соп3 10лп,! Btu 6уде В СРОСМУ 
шив пій'хяті ~ 113 впх,лний день вирі* 
АнасЛсН ₽ !туди’ аопомоАи
ннастаси Єфремівиі посадити 
ТОПЛЮ,

і поТляд'мТп? йогоКІ’е^езву постать, 
нуту в його Ічи';іад па.ь«™ку. затис
лий па стуїеііта A\du-n 30аСІМ пе схо" 
піп V-ЖЯ V-rnJ, МеН1 здається, ніби
можА повести Д“Г.авЖкім інженером І 
нип комб^к cbS noST.ÜUA УІІІ“ЛЬ* 

тискає" иаиічарЇвЩЬСп ’ 1 3 папРУГЗ!0 па* 
його на широку як»осять

І і світлу течію ткнття.

сети Rv Мн£а*л® ШЕВЧУК.



З сторМОЛОДІШ КОМУНАР"22 квітня 1972 potty

назавжди увійшло в іс-
складає 37куоальнйх вставок» 

тисяч карбованців.
Подальшим розвитком 

лодих стало проведення 
ституті конкурсу-огляду

НАШ [ЇСТЬ
Ленінград. Місто 

торію, як колиска Великої Жовтневої соціалістичної 
революції, як місто Леніна, геніального вождя ре
волюційного пролетаріату.

Сьогодні — це один з провідних промислових і 
культурних центрів Російської Федерації, Радянсь
кого Союзу. Тут високо розвинуте машинобудуван
ня, приладе- і верстатобудування, радіоелектротех- 
нічна та інші види промисловості. Із стапелів Бал-, 
тійського заводу зійшов перший у світі атомний 
криголам «Ленин». Металічний завод імені XXII 
з'їзду КПРС виробляє найпотужніші турбіни, яки
ми оснащено гідростанції не тільки Радянського Со
юзу, а й багатьох дружніх нам держав.

Ленінградська обласна комсомольська організація 
— одна з найчисленніиіих у країні. На її рахунку 
багато хороших справ, цінних починань.

Ця сторінка присвячена молоді Ленінграда. 
Штатні і позаштатні автори «Смены», обласної га
зети ленінградської комсомоли, з якими зустрівся 
спецкор «Молодого комунара» Б. КУМАНСБК.ИИ, 
розповідають про те, як працюють над виконанням 
завдань дев'ятої п'ятирічки молоді ленінградці.

з 
•ЕНЕГГОМАШУ.

У Ленінградському проектному 
інституті «Енергомаш» питання 
самостійної творчості молоді не
одноразово обговорювалось на 
засіданнях комітету . ВЛКСМ ра
зом із радою молодих спеціа
лістів інституту. Ми вирішили за
пропонувати молодим працівни
кам кілька тем із планових роз- ' 
робок. Деякі теми були викона
ні нашими інженерами на висо
кому технічному рівні. Так, на
приклад, ефект від впроваджен
ня робіт «Блок для кріплення 
штампів» і «Блок для кріплення

іворчості мо- 
ь нашому ін- 

,.. ____ г_, ___ молодих спе
ціалістів на кращого винахідника і ра
ціоналізатора. Темами стали «вузькі 
місця» розробок інституту, вдоскона
лення техніки і технології, поліпшення 
організації праці. До конкурсу допу
щено самостійні роі5оін молодих спе
ціалістів 1 роботи, виконані у творчій 
співдружності, молоді і досвідчених 
спеціалістів. Серед авторів но менше 
половини' складає молодь.

Керував конкурсом оргкомітет, 
куди увійшли члени комітету 
ВЛКСМ, первинної організації 
НТТ «Машпром», ради молодих 
спеціалістів під керівництвом го
ловного інженера інституту.

Окрім організації оглядІ8-кон- 
курсів,комітет ВЛКСМ і рада мо
лодих спеціалістів запропонували 
різні методи для підвищення тех
нічного рівня молодих спеціа
лістів.

а результатами анкетного опитуван
ня молодих співробітників було скла
дено досить широкий план роботи і:а 
1972 рік. Визначено теми лекцій по тех
нічному навчанню, заплановано екскур
сії на виробництво І т. іи.

Розпочалась підготовка до проведен
ня науково-технічної конференції моло
дих спеціалістів інституту. Кращі депо- • 
віді будуть видрукувані в інститут
ському бюлетні. З цього року кожна 
самостійна робоїа молодого співробіт
ника Інституту буде заноситись у спе
ціальну залікову книжку. Цс значно 
полегшить адміністрації контроль за 
технічним ростом молодих спеціалістів.

Технічні пошуки, самостійні рі
шення складних проектно-конст
рукторських і технічних проблем 
— це краща атестація молодих 
інженерів. З іншого боку — мож- 
ливості залучення молодих спе
ціалістів до активної творчості 
мають багато цікавих і різнобіч
них форм.

якийПРОЦЕНТ МІЛЬЙОНЕРІВ?
Разом із начальником дру

гого цеху об’єднання «Крас
ный треугольник» йдемо 
дільницею складання мото- 
покрншок. Володимир Іва
нович Порфир’св роз ювідае 
про те, що завдяки оволо
дінню нових верстатів рі
вень механізації за остиглі 
два роки виріс на дільниці 
з 60 до 100 процентів. Було 
вирішено такі складні зав
дання. як перехід з бавзз- 
няних і віскозних матері.і іів 
на корд. Це забезпечило під
вищену міцність каркасу 
ший. і ось — нона перемога. 
Перші тисячі шин моделі 
Л-І20 для Мінського чог »ве
лозаводу відправлено із Зна
ком якості.

На складанні працює в 
основному молодь: Свігл-t іа 
Лапшіїна, учасниця конкур
су робітників провідних про
фесій фірми, Зінаїда Рязапо
ва, яка прийшла в цех чо
тири роки тому по закінченні 
технікуму і тепер ст їла ін
структором по складанню 
мотопокришок.

Одни із верстатів. На 
блискучий металевий ци
ліндр накладається перша 
деталь .майбутньої шини — 
бортова стрічка, потім — 
корд, потім бортові кільця, 
в останню чергу — протек-

торна гума. Виконується це 
за якийсь десяток секунд. 
Саме ці секунди — той 
строк, в який вкладаються 
зусилля багатьох людей, що 
виготовили деталі для 
складальника. А помноже
ні на години, дні і мі
сяці секунди дають астро
номічну цифру — більш 
як мільйон покришок Лз 
Знаком якості буде зібрано 
на цін дільниці у другому 
році п’ятирічки.

йдучи за стрічкою, якою 
покришки пливуть із друго
го не», у в третій — па вул
канізацію, я знову згадав 
слова Володимира Івляовн- 
ча про те. що Знак якості 
— це ше і визнання передо
вої організації праці, техно
логії виготовлення продук
ції. Напевне, не випадково, 
цього року невдовзі до го- 
чатку роботи державної атг- 
стаціііної комісії дільниці 
складання другого цеху бу
ло присвоєно звання «Діль
ниці високої культури ви
роби нцтва».

Готувались до приїзду ко
місії і в цеху вулканізації. 
Ще у листопаді минулого ро
ку молоді вулканізаторники 
Володимир Власов І .Мико
ла Чураков були за одно
стайним рішенцям адмініст
рації і робітників цеху при
значені керівниками шкіл 
передового досвіду: в зма
ганні з ветеранами виробни
цтва обидва посіли приз дві 
місця на конкурсі вулк іні- 
заторників об’єднання. Се
редній процент виконт.іня 
норми у них — ПО при 100 
процентах випуску продук
ції першим сортом.

О. ЧИКУНСЬКИЙ.

ПАРОЛЬ
АКТИВНОСТІ
ПОШУК

Комсомольці дослідного заво
ду «Буревестник» у зобов’язан
нях на честь 50-річчя утворення 
Союзу PCP записали:

«Щоденно скорочувати строки 
розробки та впровадження у ви
робництво нової 
апаратури.

Продовжувати 
поширення почину 
воду імені Кірова «5 — за 4!» і 
залученню до цього руху всіх 
комсомольців».

Звичайно, в зобов’язаннях є 
й інші пункти. Але цим надається 
провідного значення. Напевне, 
тому, що молодь на перше міс
це свідомо ставить питання під
вищення ефективності виробни
цтва рідного підприємства.

рентгенівської

роботу щодо 
робітників за

Зобов'язання свої до ювілею Радян
ського Союзу комсомольці. на.чіч їли, 
виходячи із завдань всього колективу 
підприємства на другий рік дев'ятої 
п’ятирічки. Виходячи з цього принципу, 
склали і комплексні плани. Наприклад, 
майже всі молоді інженери відділу 
структурних апаратів иамїтяли собі 
такі рубежі: викочувати місячні зав
дання на 2—3 дні раніше строку', по
стійно підвищувати інженерно-техніч
ний рівень, здавати роботу тільки чи- 
сокої якості.

Атмосфера творчого пошуку панує 
зараз на всіх ділянках виробництві. 
Це нагадує ланцюгову реакцію: від од
ного до другого, третьої'», четвертого. 
Добра слава йде на заводі про комсо
мольсько-молодіжну дільницю, 
очолює член ВЛКСМ Олександр 
ценило.

Коли кіровці звернулись із 
кликом «П’ятиденне завдання 
за чотири дні!», на дільниці 
мислились: «Як втілити цей ло
зунг у нашому колективі?» Всі 
розуміли, що боротьба «П’ять — 
за чотири!» тільки тоді дасть ба
жані наслідки, коли стане масо
вим рухом. Така форма змагання 
підняла перш за все оператив
ність і особисту відповідальність 
кожного робітника. Щоб не за
лежати від товаришів по роботі,

о ЗАЛІ на пластикових 
щитах в натуральну 

величину викреслюють дета
лі корпусу майбутнього суд
на. Звичайно, увесь кора
бель збирати із пластика 
потпебн немає. А от секцію, 
шоб уявити, який вона ма
тиме вигляд, будують само 
з цього матеріалу. Потім, за 
пластиковнми викройками 
вирізують металеві деталі.

Тепер цю роботу виконує 
машина з програмовим ке
руванням «Кристала». Але 
шоб вона могла цс зробити. 
параметри пластиковнх шаб- 
•тонів потрібно перевести на 
'І&8У, зрозумілу машині» 
тобто закодувати їх.

Д'йямка, де виконуєтеся 
Змпка, розкрій корпусу 

/дна | кодування, називає-

ться плазом. Ось вже де й 
справді сім разів відмір — 
один відріж: адже тут пнер- 
шё матеріалізується робота 
інженерів конструкторсько
го бюро, і якщо потрійні 
якісь поправки, то попи 
вносяться тут — потім ви
правляти ПІЗНО.

Працюють тут недавні ви
пускники ШКІЛ і ТЄХ.ЧІ IH.IK 
училищ. Молода і їхня ро
бота — складання програм 
для пової електронної газо
різальної машини «Крис
талл», яку Балтійський за
вод одержав із Миколаєва 
всього два роки тому. І зов
сім юна у них комсомольсь
ка група, яку очолює На
талка Морозова, нагородже
на почесним значком «Мпл-з-

за.

за-

ячу 
За-

багато хто оволодів двома-трьо- 
ма суміжними професіями. На
приклад, свердлування монтажних 
плат ’ 
дільниці.
кількістю
якість, що негативно 
на роботі монтажників. Троє ком
сомольців — Володя Завадсьсий, 
Олександр Петренко і Віктор 
Сєдов у вільний від роботи «'ас 
оволоділи свердлуванням плат, і 
браку не стало. Дівчата-монтаж- 
ниці оволоділи спеціальністю 
блокувальниць...

Дільниця спеціалізується на виго
товленні всіх імпульсних рентгенівських 
апаратів. Прилади, які розробляють 
конструктори, з кожним днем стають 
складнішими. Підвищується точність І 
складність збирання окремих вузлів. 
Тому молодь почала вдосконалювати 
свою майстерність і підвищувати ква
ліфікацію. Ось чому сьогодні па діль
ниці Олександра Зацепила вже близько 
сорока процентів монтажників викону
ють п’ятиденне завдання за чотири 
дні. А підготовка до наступного робо
чого дня, яка щоденно виконується тут, 
дозволяє сподіватись на хороші ре
зультати.

здійснювали 
Слюсарі в 
забували

на сусідній 
погоні за 

іноді про 
позначалось

Ю. ТРЕФІЛОВ.

КЕРУЄ „КРИСТАЛЛ“
діій передовик виробниц
тва».

Основне для молодих ро
бітників — це постійний по
тяг до майстерності і знань. 
Ніна Ревенкова, паприк гід, 
торік закінчила технічне 
училище при Балтійському 
заводі, тепер закінчує вечір
ню школу і збирається "о- 
ступати в суднобудівельннй 
технікум. Вона буде ядоск.і- 
налюватись у обраній нею 
професії корпусника. Юоа 
Філімоиов, 18-річииіі розміт
ник, відвідує заводські під
готовчі курси для вступу я 
корабле будівельний Інститут 
і в цеховий гурток основ по-

Літнчних знань. А Вали Но
викова на заводі одинадцять 
рокіа. Тут закінчила техні
кум, поступила в кораблеву- 
Лівсльний інститут. її дос
від і знання, старанність в 
роботі і ретельність, відда
ність справі і товаришам 
перевірені роками.

Ось які хлопці н ііві.ігл 
трудяться на Балтійському 
завод). Від них багато де в 
чому залежить, 
ких морях виявляють 
кораблі 
маркою 
воду.

Н. НІКОЛАЄВА.

як у далс- 
. __ себе
з ленінградською 
Балтійською

М. ЄРЛ1ОЛАЄВ, 
секретар комітету комсомо
лу інституту «Екергомаш».

ДЕВ’ЯТЬ 
ПРОТИ П’ЯТНАДЦЯТИ

— Сьогодні вирішуємо складне питання, — начальник цеху 
фабрики «Октябрьская» Василь Сергійович Пучков оглянув 
присутніх. Потрібно вияснити, чому все-таки лихоманить 
восьмий комплект...

Це було кілька місяців тому, однак про збори пам’ятають 
і сьогодні. Молодь — у першу чергу. Саме тоді комсомольці 
вирішили довести, що довіряють ім ке дарма, ЩО МОЛОДІ 
ткалі вмпогь тримати слозо.

Але, псе ж шо то за восьмий комплект? Комплект — цс 
десятків з чотири ткацьких верстатів, котрі обслуговують 
десять — два па дцять осіб. В тому, що випускниці шкіл ФЗН 
відразу працюють на кількох верстатах.' дивного пемзе Ш- 
ого- Проте, нещодавно в ткацькому цеху «-Октябрьской» 

встановлено абсолютно нові верстати На них виробляється 
поплін одного із. найважчих у виробництві артикулів,

Спочатку ткалі не могли звикнути до ширини полотна, 
при пусков, верстата руку доводилось відводити набагато 
далі, війт звичайно. Незвично 1 незручно. Окрім того, вага 
тканини більша, ніж звичайна.

Виконувала в ті дні завдання лише Людмила Вереснева^ 
після нам ятних зборів поив взяла на себе додатково наван
таження — почала допомагати тни, хто відстає. Нечепсо 
прпйшлось І Таїсії Васильєвій. Потрібно було по тільки 
пнконуватп планові завдання, а й навчати роботі па нових 
верстатах своїх підшефних із школя ФЗН

Цифра, котра спочатку фігурувала у всіх звітах — 40 від
сотків продукції йде другого гатунку. — лякала’

З чого розпочинати?
— Працювати потрібно па совість. - Ця фраза, промов

лена на зборах, багато де в чому вирішила успіх справи
Дівчата налагодили чітку перездачу зміни. Залігша ііїсь 

після роботи, підказували подругам, чого сьогодні можна 
чекати від верстатів. Коли робота «не клеїлась», ткаля від
разу ж поспішала до помічника майстра. Йому визначати- 
робітниця винна чи верстат підвів. Нова техніка потребувала 
особливого нагляду.

Якось Таїса Васильєва сказала:
— За своїх ручаюсь. Дівчата працюють на еовіеть- — Во

на мала право так говорити, бо знає своїх подруг. Працює 
інструктором, очолює комсомольську організацію ткацького 
виробництва.

Задумались і помічники майстрів. Комсомолець В І. |са- 
ченко. кандидат в члени КПРС М. Сидоренко і комуніст 
В. Васильєв, котрим довірили «впертий комплект», всерйоз 
зайнялись персі.-памп. ірузілн над ними дим о. Трапі,-
лось, одночасна працювали утрьох. Вдосконалювали, міняли 
окпемі деталі...

Менш, ніж- .и, - місяці погрібно було молоді «Окіябпьсхой» 
щоб освоїти ново Обязана НИ Л. Сьогодні другим согггпн Пп/. 
мінімум продукції: пи>і>г0 9 відсотків протії допустимі х 15

...Іуго натягнуте полотно. Міліметр за мІлІЯетпом нпиб^ 
ляється шматок у довжині, 3 нових перстатів'ткатя знГмае 
яо ™ метрів <}?ллі,’а попід виробіток на старих агрегата*-

Зара і на «Октябрьской* йде реконструкція. Встанов іго’ю- 
перегати найдоскоііі піших моделей. ДмвІ ч, п?бу?і?П 

цехах /юсьмого комплекту, служить добру службу у всіх

Е. БОРИСОВ.
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24 КВІТНЯ - 
міжнародний день 
солідарності молоді

«Зростаюча згуртованість та 
профспілкова єдність трудя
щих капіталістичних країн, на
полегливість, з якою вони від
стоюють свої вимоги, їх про
летарська твердісіь в справі 
захисту своїх справ, своєї кла
сової гідності викликають по
чуття законного захоплення», 
•— так охарактеризував у своє
му виступі на XV з'їзді профе
сійних спілок СРСР Генераль
ний секретар ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєв сучасний антиімпері
алістичний рух. Криза буржу
азного суспільства залучає в 
сферу політичної боротьби по
ряд з трудящими все більш 
широкі маси молоді, студент
ства, учнів, представників інте
лігенції. В боротьбу все ак
тивніше включаються солдат
ські казарми...

Яд зустрічає юність планети 
своє свято ~ Міжнародний 
день солідарності молоді —- 
огляд сил, стійкості та єдно
сті?

У всіх країнах широко роз-
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ЗА РОБОТОЮ БОЙОВИЙ ШТАБ ГПО

вивчен- 
- поши- 
досоіду 
кращих

СВЯТО ЮНОСТІ ПЛАНЕТИ
кампанія 
імперій-

горнулась Всесвітня 
«Юність звинувачує 
лізм». По всіх континентах 
йдуть марші протесту, маніфе
стацій, конференції з актуаль
них . проблем антиімперіаліс
тичної боротьби, збір га опу
блікування матеріалів про зло
чинну діяльність імперіалістич
них держав і капіталістичних 
монополій.

. Колись апологети капіталіз
му запевняли, що в сучасних 
умовах відбувається так звана 
«інтеграція» молоді о капіта
лістичній системі. Нині в:д цієї 
«теорії» залишаються одні 
уламки. Молодь відхилила чи
сленні спеціально сконструйо
вані ідеологічні концепції «ве
ликого суспільства», «народно
го капіталізму», «масової 
культури» та інших. Відійшло 
в минуле, коли молодь обме
жувалась мовчазним протес
том, ’ екзотичними формами 
боротьби (хіппі, битники і т. д.).

У багатьох країнах поширюється 
могутній антивоєнний рух молоді. 
У вересні 1971 року в Чілі відбула-

ся Міжнародна зустріч солідарно
сті молоді Північної та Латинської 
Америки з народами В’єтнаму, Ла
осу та Камбоджі під лозунгом 
«Молодь світу звинувачує імперіа
лізм». Ця зустріч показала, що 
справедлива боротьба народів Ін
докитаю об’єднує наЙширші кола 
молоді, незалежно від їх політич
них та релігійних переконань.

В Сполучених Штатах Аме
рики «Національний комітет 
за закінчення війни у В’єтна
мі» об’єднай понад 100 орга
нізацій та спілок молоді най
різноманітніших політичних 
орієнтацій.

У Хельсінкі та Мюнхені про
йшли конференції представни
ків молодіжних організацій 
країн Європи, які привернули 
увагу до цієї проблеми вели
кого кола спілок молоді різ
них країн, котрі раніше не бра
ли участі в міжнародних полі
тичних дискусіях.

А в грудні 1971 року у Фло
ренції європейська молодь зі
бралась’ на Міжнародну кон
ференцію. На ній знайшла га
рячу підтримку ідея скликан
ня Асамблеї представників

громадських сил за європей
ську безпеку та співробітни
цтво.

Там, де молодіжний рух 
йде за комуністами, він набу
ває найбільш гострого класо
вого характеру, вступає в не
розривний зв’язок з виступа
ми пролетаріату, стає могут
нім фактором загальної бо
ротьби робітничого клзсу за 
свої права.

Вірна ленінським запові
там, вихована в дусі братер
ства та бойового союзу з усіма 
борцях^и за справу /хиру та 
прогресу, радянська молодь, 
Ленінський комсомол високо 
несуть прапор пролетарського 
інтернаціоналізму. Виконуючи 
свій інтернаціональний обо
в’язок, вони постійно надають 
всебічну допомогу народам, 
які борються за свою націо
нальну незалежність.

Радянські юнаки і дівчата ганьб
лять американських агресорів і на 
ділі підтримують народи й молодь 
Індокитаю в їх важкій І справед
ливій боротьбі. Молодь нашої кра
їні: висловлює солідарність з паро-

дами португальських ко іоній та 
Півдня Африки, котрі відстоюють 
свою свободу, з молоддю арабсь
ких країн, яка бореться проти із
раїльської агресії, рішуче вимагав 
ііініпиііиги бсзчинстза англійської 
вояччини в Північній Ірландії, на
род якої слізьми І кров’ю розпла
чується за неіірошсну, так звану 
«гуманну місію» Лондона.

Дружба та співробітництво 
радянської молоді з прогре
сивними молодіжними органі
заціями зарубіжних країн без
перервно розвиваються і міц
ніють.

В Міжнародний день солі
дарності молоді юнаки і дів
чата всієї планети заявляють, 
що й надалі докладатимуть всіх 
сил для зміцнення єдності дій 
прогресивної молоді земної 
кулі, котра виступає проти під
ступів імперіалізму, за свобо
ду, незалежність та соціаль
ний прогрес.

С. ЧИБІРЯЄВ, 
заступник голови Коміте
ту молодіжних організа
цій СРСР.

ЦЮ ІСТОРІЮ я почув па одному з 
шкільних вечорів. її розповів наш 

гість, ветеран Вітчизняної війни, на 
грудях якого виблискували ряди боно
вих орденів та медалей.

— Було мені тоді дев’ять років. Жи
ли з матір’ю у невеличкому, глухому, 
загубленому серед широкого степу, се
лі. Там вперше і почув ім’я Леніна.

Одного погожого зимового дня, коли я 
пішно дресирував вірного Сірка, покликав 
цс Санько. кращий товариш тих років, 
стояв
йому 
•«Гей, 
Тихії!

ус- 
ме- 
вы 

за похиленим тином у старому матери- 
кожушку і жваво розмахував рукзмя, 
Даньку, пішли зі мною. Тітчин Одапчин 
з фронту повернувся, Туди всі йдуть».

м ста. Привіз звідти газету, а з газеті тій 
портрет Володимира Ілліча, Дивлюсь, а він 
немов до мене посміхається, очі веселі, при
мружені, І захотілося його рукею > погладити. 
А потім Сально і інші, поки дядько Гнхін не 
сказаві *

«Хлопці’. Так у мене до вечора 1 газети не 
стане. А треба, іиоб Леніна усі бачили»,

Дивлюсь, зникає кудись Санько., Повертає
ться — мокрий, захеканий, Рамку' лаковану з 
позолотою тримає.

«Мати дала. Для портрета Леніна»,
Обладнали портрета в рамку ту.-1 стали га

дати, де ж його повісити, поки хтось запро
понував:

«Над місцем, де голова сидить. Щоб в:н з 
Іллічем радився. Та й Ленін за ним пригляне, 
щоб випадково не завернув на чужий шлях», 

За українським

І

ОПОВІДАННЯ

• Т<?ді, після революції, додому багато солдат 
поприходило- У наше село теж. Ніколи тітчи
на Одарчина хага не бачила стільки людей« 
Уже стати ніде, Неголений і стомлений, солдат 
у Сірій шинелі говорив і юворив. Він розпові
дав про революцію в Петрограді, про підпи
сані Леніним декрети про землю і мир.

«В Єлисаветграді уже також створе
но військово-революційний комітет. Ро
бітники збори проводять, підтримують 
наш робітничо-селянський уряд, Леніна. 
Нам також потрібно обрати свій комі
тет. І про землю подумати. Тепер вона 
наша. Так сказав Ленін», — закінчив 
Тихін.

Загомоніли селяни. Довго радились, 
уричали, про щось сперечались. Всього 
не пам’ятаю. Тоді ж і вирішили створи
ти сільревком, а його головою обрали 
Тнхона Копійку.

«Ти лише дивись, Тихоне, міцно пашу 
лінію тримай», — наставляла біднота.

Запам'яталося тоді ймення Леніп. Малий 
зовсім був. І думав по-дитячому. Думав} що 
живе вів тут недалеко, у сусідньому селі. За
вітає, а нам з матір'ю 1 пригостити нічим, 
Жили бідно. Батько на війні заіинув. Ні ко
рови, ні свині. Один Сірко на цепу. Та лелеки 
влітку па хаті гнізда будують, Тої я; ночі 1 
ариснився Ілліч.

Заходить немовби і пакунок розв'язує. А п 
яьому гостинці, і сорйчка, і штанці. А потім 
ще й чоботи обіцяє купити, бо за вікном лю
тий господарює і холоднеча добра. А маги ме
тушиться, галушки на стіл ставить. Леніп же 
соромиться, а я припрошую: «їжте, їжте, Во
ля засмажені».

Почалося нове життя у бідняцькому селі, 
Особливо раділи ми з Саньком. Мати пізніше 
казала що забула, який і я. А ми у сільрев- 
комі доручення різні виконуємо.

Тихон Матвійович (так стали одно- 
сельчанн величати нашого голову) поїхав до

звичаєм, прикрасили порт
рета вишиваним рушником, 
а над ним червоне полот
нище повісили із словами, 
іцо їх вишили дівчата» 
«Земля — селянам» Так ска
зав Ленін»і

Щодня приходили 1 мо
лоді і старі. Бабусі онуків 
приводили. Збиралися час
то на портрета подивитися, 
погомоніти, порадитися про 
землю, про волю, як жит
тя дальше своє будувати,

Пройшов час, і в панській 
економії 
вали, 
життя. На роботу ходили 
весело, 
ля працювати 
не лише дорослі, а й діти, 
А зовсім малих доглядала 
одна жінка, наша сусідка, 
їли також разом, в кому- 
иівській їдальні, Щонеділі 
збиралися, різні справи об
говорювали, газети чигати. 
Лише грамотних було ма
ло: один, два.,, Тож тоді і 
вирішили відкрити школу 
для дітей і дорослих, 
все і на лад пішло. Та

комуну органі іу- 
Прпйшло радісне 

■*.“.... >
з піснями. Бажаїі- 

виявлялн
■

• ч ■ м

До здачі корм комплексу ГПО готуються учні 

Кіровоградського кооперативного технікуму,

Наче б вже 
куркулі заворушилися. Банди загуляли,

Залетіли і до нашого села бандюги. 
Страшні, з шаблюками. Схопили дядька 
Тихона, одежу здерли, кинули иа лав
ку і давай шомполами бити. Бачив це. 
Страшно стало. Навіть в очах потемні
ло. А згадав про портрета — де й смі
ливість взялася, Іду. Ніхто уваги не 
звертає. Пробрався до кімнати, портре
та з стіни — та - за пазуху. Аж тут за
ходить такий, з червоною мордякою, у 
шапці кудлатій;

«Ти чого тут, порося, крутишся’».
Та як схопить мене за вухо, та як 

ударить ногою нижче спини, що я з ган
ку аж у бузок полетів. Іскри з очей 
посипалися. Ледве підвівся. А він смі
ється, паразит. Смійся, думаю, гаде, а 
портрет все одно у мене. І мерщій до
дому городами. Загорнув у шматок, по
лотна, виліз на горище і в найглухішо- 
му куточку заховав.

Коли порога розгромили, портрета знооу на 
місце повісили. Потім появилися нові, кренці« 
А для мене найдорожчий той, перший, якого 
врятував. Пройшли роки. . Закінчив школу, 
побФак. Інженером став. З фашистами вою
вав Не бачив Леніна, не розмовляв з ним, а 
він крізь все моє життя пройшов,

А портрет — ось вій.
Старий вийняв з сумки ііалеиьку ла

ковану рамку з позолотою, а в ній — 
на пожовклому від років папері ус
міхнений ІЛЛІЧ.

Павло ЗУБЕНКО,
м. Кіровоград.

Фото Н. ЗУБЧЕНКО.

(?/•) Наша адреса і телефони
316050 ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського,.36.

Телефони: відповідального секретаря та відділу ко* 
сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів і масової роботи та Інших відділів — 2-45-30.

БК 04076. Індекс 61 197

Київ. (РДТАУ). Темі «ГПО 
—- найважливіший засіб 
впровадження фізичної 
культури у повсякденне 
життя радянських людей» 
було присвячене проведе
не засідання республікан
ської ради по комплексу 
«Готовий до праці і оборо- 

. ни СРСР».
Її голова, двічі Герой Ра

дянського Союзу А. К. Не
дбайло повідомив корес
пондента РАТАУ, що ос
новною метою нового гро
мадського органу € залу
чення широкого активу до 

. керівництва фізкультурним 

. рухом, виконання рішень 
XXIV з’їзду КПРС і XXIV 
з’їзду КП Унраїни, поста
нов партії та_ уряду з пи
тань фізичної культури і 
спорту. Республіканська ра
да ГПО стане головним бо»

♦ МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 

обкома ЛКСМу, г, Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул, Гліннв, 2.

йезим штабом по впро
вадженню всесоюзного оз
доровчого комплексу. Од
ним з провідних напрямів 
її діяльності буде 
ня, узагальнення і 
рення передового 
і практики роботи 
організацій республіки по 
комплексу ГПО.

Здійсненню координації і 
контролю за роботою дер
жавних і громадських орга
нізацій України, які займа
ються ГПО, допоможе ши
роко представництво ради. 
Двадцять чотири її члени 
•— відповідальні працівни
ки профспілок, комсомолу, 
Міністерств освіти і охоро
ни здоров’я, ЦК ДТСААФ 
Укра'ни, товариства «Знан
ня» УРСР, добровільних 
спорттовариств.

Впевненим кроком іде по 
республіці новий комплекс 
здоров'я. На підприємст
вах і будовах, в учбових 
закладах, колгоспах і рад
госпах проходить масова 
здача його норм, створюю
ться постійно діючі суддів
ські колегії, методичні ра

ди. По всій республіці про-

йшли обласні і районні 
збори активу з питань ГПО, 
Міністерства і відомства 
розробили конкретні плани 
заходів по організації зда-> 
чі норм комплексу. У ВИ-і 
давництві «Здоров’я» під
готовлено до друку броч 
шуру про ступені ГПО, таб
лицю нормативів і вимог. 

Учасники засідання обго- 
ворили питання про соціа
лістичне змагання на кра
щу організацію роботи по 
впровадженню фізкультур
ного комплексу «Готовий 
ДО праці і оборони СРСР», 
Його переможці серед об
ластей, Києва і Севастопо
ля, міст обласного підпо
рядкування і сільських ра
йонів нагороджуватиму
ться встановленими Ра
дою Міністрів УРСР пере
хідними Червоними прапо
рами. Другі і треті місця 
У змаганні відповідно від
значатимуться почесними 
грамотами І грамотамй 
Укрпрофради, ЦК ЛКСМУ, 
Комітету по фізичній нуль«і^^х 
турі і сперту при Раді Мі-'

■ ністрів УРСР.
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