ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!

Трудящв Радянського
Союзу! Підвищуйте

продуктивність,

ефективність в якість праце

&

на кожному робочому місці!
Зміцнюйте свідому
комуністичну дисципліну,

ОРГАН КІРОВО £

виявляйте творчу
ініціативу!

Виходить
2 5 грудня 1939 р.

(із Закликів ЦК КПРС.),

ЗУСТРІЧ з комсомольським ЛРЙЦІВШШ
М
квітня,
відбулася
зустріч
керівників
Ком
партії України І уряду рес
публіки з членами, кандида
там» в члени
бюро
ЦК
«ВК.СМ України і першими
секретарями обкомів ком
сомолу, на якій обговорю
вались питання роботи ком
сомольських
організацій
республіки по виконанню рі
шень XXVI з’їзду КПРС,
положень і настанов, вису
нутих
товаришем Л. І.
Брежнєвим у Звітній допо
віді ЦК КПРС, рішень
XXVI з'їзду Компартії Ук
раїни.
У ході широкого обміну
думками підкреслювалося,
що здійснення великих і від
повідальних завдань, по
ставлених XXVI
з’їздом
партії по . комуністичному

вихованню молоді, вимагає
значно активізувати робо
чу комсомольських органі
зацій, підвищити
її ефек
тивність. Необхідно ширше
залучати молодих робітни
ків, колгоспників, спеціаліс
тів, учених до всенародного
соціалістичного
змагання
за успішне виконання зав
дань одинадцятої п’ятиріч
ки, до здійснення курсі' на
інтенсифікацію суспільного
виробництва,
прискорення
темпів
науково-технічного
прогресу, підвищення про
дуктивності праці.
Комсомольські організації
повинні
виходити з того,
що найголовнішим, найваж
ливішим в їх роботі є фор
мування покоління людей
політично
активних, які
добре знають справу, люб

лять працю і вміють працю
вати, завжди готові до за
хисту своєї Батьківщини.
Промовці, які виступили
на зустрічі,
говорили про
необхідність
наполегливо
поліпшувати ідейно-політич
не, класове загартування,
трудове і моральне вихован
ня молоді, повніше врахо
вувати особливості окремих
її категорій. Зокрема, слід
більш цілеспрямовано вест
виховну роботу з молодими
будівельниками, трудівника
ми ферм, а також студента
ми, учнями профтехучилищ
і шкіл, постійно дбагн про
зміцнення дисципліни і ор
ганізованості серед комсо
мольців і молоді, активніше
виступати проти будь-яких
порушень норм і правил со
ціалістичного співжиття.

Запорукою успішної ді
яльності
комсомольських
оріанізацій
є поліпшення
внутріспілкової, організацій
ної роботи, турбота про ви
ховання
кожного члена
БЛКСМ. Слід більше пода
вати практичної допомоги
секретарям первинних ком
сомольських
організацій,
особливо
новообраним,
предметніше організовувати їх навчання. Дуже важ
ливо, щоб у кожній первин
ній комсомольській органі
зації, комсомольській групі
було створено ділову, твор
чу атмосферу, обстановку
товариської взаємодопомоги
і високої вимогливості.
Необхідно постійно вдос
коналювати
стиль роботи
комітетів комсомолу. Звер1 тялась також увага на чаж-

ливість поліпшення добору
комсомольських
кадрів,
більш широкого висування
молодих
перспективних,
творчих
працівників, які
добре знають потреби моло
ді і вміють
працювати з
нею.
У есіх питаннях, що сто
суються організації праці,
побуту, відпочинку М0Д.0ДІ,
комсомольські
організації
повинні більше проявляти
ініціативи і діловитості.
На зустрічі підкреслюва
лося. що партійні організа
ції зобов’язані
активніше
допомагати
комсомольсь
ким організаціям і підтри
мувати їх у всіх корисних
справах і
починаннях, з
більшою мірою вимогливос
ті ставитись до комуністів,
які працюють у комсомолі.

На
зустрічі
виступив
член Политбюро ЦК К.ПРЄ*
перший секретар ЦК Ком
партії України
товариш
В. В. Щербицький.
Конкретні пропозиції що
до поліпшення організатор
ської і ідеологічної роботи
комсомольських організацій,
удосконалення комуністич
ного виховання молоді, під
готовки до наступних з’їз
ді з ВЛКСМ і ЛКСМ Укра
їни висловили секретарі ЦК
ЛК.СМУ і обкомів комсомо
лу.
У зустрічі взяли участь
перший
секретар
ЦК
ВЛКСМ
Б. М. Пастухов
відповідальні
працівники
ЦК Компартії України, ке
рівники ряду міністерств в
відомств республіки.
(РАТАУ}.

ВИХОВУВАТИ АКТИВНИХ БУДІВНИКІВ КОМУНІЗМУ
ПЛЕНУМ ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ
Молодь Радянської Укра
їни докладе всіх сил для
втілення в життя величних
накреслень партії. Про це
заявили учасники пленуму
ЦК ЛКСМУ. що відбувся
15 квітня у Києві. На ньому
обговорено завдання ком
сомольських
організацій
республіки по виконанню
рішень XXVI з’їзду КПРС,
положень і настанов, вису
нутих товаришем Л. І.
Брежнєвим у Звітній допо
віді ЦІ< КПРС, рішень
XXVI з’їзду Компартії Ук
раїни.
Доповідач — перший сек
ретар ЦК ЛКСМУ А. І.
Корніенко відзначив, що іс
торичні рішення Всесоюзно
го шартіііітого форуму стали
ДЛЯ ■ комсомольців,
усіх
юнаків і дівчат республіки
бойовою програмою, справ
жнім керівництвом до дії.
ЛМлоде-’ покоління гаряче
підтримує внутрішню і зов
нішню політику КПРС, ці
леспрямовану
діяльність
бойового штабу нашої пар
тії — Центрального Комі
тету, ного ІІолітбюро на чо
лі з видатним діячем сучас
ності, невтомним борцем за
мир і комунізм товаришем
Л. І. Брежнєвим.
XXVI з’їзд КПРС дав виеону’ оцінку участі комсо
молу і в-комуністичному бу
дівництві, висунув чіткі і
відповідальні завдання по
поліпшенню виховання під
ростаючого покоління.
Прагнення молоді втілити
н життя накреслення партії
своєю працею і навчанням
яскраво продемонстрували
Всесоюзні збори «Рішення
XXVI з’їзду КПРС — ви
конаємо!», то відбулись у
всіх комсомольських органі
заціях. Юнаки та дівчата
активно включились у пат
ріотичний рух «Одинадця
тій •п’ятирічці — ударну

працю, знання, ініціативу і
творчість молодих!».
Головна увага на Плену
мі приділялась питанням
ідейного загартування мо
лоді, формуванню людей
політично активних, таких,
які знають справу, люблять
працю і вміють працювати,
завжди готові до захисту
своєї
Батьківщини. Най
важливіший свій обов’язок,
говорилося у доповіді і ви
ступах першого секретаря
Київського міськкому ком
сомолу В. І. Цпбуха, пер
шого секретаря Львівського
обкому комсомолу В. М.
Жипи, першого секретаря
Новгородсіверського
рай
кому комсомолу Чернігів
ської області Н. І. Острнк,
першого секретаря Хмель
ницького обко?лу комсомолу
В. Г. Ткачука та інших про
мовців, комсомольські ор
ганізації вбачають нині в
тому, щоб донести високий
смисл
і значення рішень
з’їзду до кожного юнака,
кожної дівчини. Доповідь
товариша Л. І. Брежнєва,
інші документи партійного
форуму стали для молоді
настільною книгою, по якій
вона вчиться жити і пра
цювати. Слід ефективніше
використовувати весь .арсе
нал форм і засобів ідейноморального впливу па мо
лодь для виховання у неї
високої політичної культу
ри. активної життєвої пози
ції. .
Серйозного
поліпшення
потребує 'ідейно-політична
робота в школах, профтех
училищах, вузах. Про тс, як
комсомольські
організації
разом з педагогічними ко
лективами дбають про вихо
вання в учнів і студентів
потреби оволодівати знан
нями, глибокого інтересу до
суспільних наук, про полі
тичне' інформування молоді/

зміцнюють зв’язки навчаль тн відрядження па угарні
них закладів з життям, з комсомольські будови, про
виробництвом, говорили у водити зльоти творчої моло
своїх виступах учителька ді, фестивалі, активно спри
російської мови та літера яти творчому зростанню мо
тури середньої ніколи № 4 лодих. На питаннях підви
міста Бердянська Запорізь щення дієвості виступів мо
кої області В. Г. Зотова, лодіжної преси спинився
секретар комітету комсомо редактор газети «Молодь
лу МИТУ № 1 міста Сімфе України» І. Ф. Лубченко.
рополя І. В. Вострикова, • Перший секретар Донець
секретар комітету' комсомо кого
обкому
комсомолу
лу Львівського політехніч О. Р. Юрін, завідуюча мо
ного інституту В. М. Яку лочним комплексом колгос
бенко та інші.
пу імені ІЦорса Білоцерків
Комсомольські організації ського районі’ Київської об
зобов’язані ще цілеспрямо ласті О. І. Фесснко. пер
ваніше формувати у молоді ший секретар Харківського
любов до нашої радянської міськкому комсомолу В. М.
армії, повагу до радянсько Мірошниченко, секретар ко
го солдата, прагнення ово мітету комсомолу ударної
лодівати
військово-техніч республіканської
_ комсо
ними знаннями і навичками, мольської будови Південно
готовність до подвигу. Цим української АЕС А. П. Аспитаниям,
зокрема,” було таф'ев та інші промовці у
присвячено виступ помічни своїх виступах підкреслю
ка начальника "політуправ- вали, що здійснення велич
лінпя Київського Червоно- ної програми комуністично
прапорного військового ок го будівництва, наміченої
ругу по комсомольській ро форумом комуністів країни,
боті манора П. I. Понома- вимагає примноження вкла
рьова. Пійла мова про важ ду молоді у виконання зав
ливість посилення шефства дань п’ятирічки, дальшого
комсомолу над військовими вдосконалення
трудового
частинами і підрозділами. виховання молодої робітни
Більш активною
повинна чої зміни.
стати участь молоді у похо
Широко залучати молодь
ді по місцях революційної, до участі у Всесоюзному
бойової і трудової слави соціалістичному
змаганні,
радянського народу. V Все комсомольські
організації
союзній експедиції «Лігопнс покликані полапати моло
Великої Вітчизняної», ПІД діш виробничникам допо
ГОТОВЦІ до мітнигу-перснірмогу в реалізації підвище
кн «За мир, розрядку, про них соціалістичних зобов'я
ти загрози війни».
зань, виховувати почуття
Про роль літератури ї 'особистої відповідальності
мистецтва п комуністичному за результати своєї праці.
вихованні, класовому загар У відповідь на заклик деле
туванні юнацтва, утверд гатів XXVI з’їзду КПрС і
женні високих ідейних і мо XXVI з’їзду Компартії кральних принципів говорив раїии 150 тисяч юнаків і
у своєму виступі пост Ми дівчат зобов’язалися завер
кола Луків. Важливо поліп шити завдання першого ро
шувати роботу З молодою ку п’ятирічки до 64-ї річни
зміною мистецької інтелі ці Великого Жовтня. Всіля
генції,- широко' лрактикува'- кої підтримки і поширення

щороку в що
заслуговують
патріотичні республіки
]
ініціативи
комсомольсько- ті алузь приходитимуть пб
як 5 тисяч молодих
молодіжних колективів МІС- менш
1
10-тнсячнпй
та Києва, Дпіпропетровсь- добровольців,
і
будівельний
кої, Харківської, Сумської студентський
<
та інших
областей «План загін.
Молодь республіки визнач
першого року одинадцятої
п’ятирічки—до 7 листопада, «ціла конкретні рубежі у
завдання п’ятирічки — до сільськогосподарському ви*
115-ї річниці з дня народ ребннцтві: вирощувати ку
курудзу за індустріальної?!
ження В. І. Леніна».
За
минуле
п’ятиріччя технологією на площі понад
кількість
комсомольсько- •;00 тисяч гектарів. 2300
молодіжних
молодіжних колективів у комсомольсько:
оброблятимуть четреспубліці зросла на 12 ти- ланок
■
бурякового
сяч. Більшість з них стали ЕСрту частину
справжньою школою трудо ПОЛЯ, Комітетам ЛКСМУ
вого і громадського загар треба добитися, щоб кож*
колектйр
тування. Бригада робітників пий молодіжний
очисного вибою
шахтоуп виконав високі соціалістич
равління імені В. І. Леніна ні зобов’язання, а кожний
виробничого
об’єднання комсомольський гектар дав
єВорошиловградвугілля», в максимальну віддачу. Осо
якій працює лауреат премії бливо відповідальні завдан
Ленінського
комсомолу ня треба буде розв’язати
загону,
10. М. Волков,
за минулу двохсоттисячиому
п’ятирічку видобула майже молодих тваринників —*
2,5 мільйона топи антраци представникам галузі, паз?.
Л. ї,
ту, у тому числі 246 тисяч енної товаришем
тонн попад план. З моменту Брежнєвим ударним фроіь
її створення, тобто з 1960 том на селі.
Ряд комітетів комсомолу
року, не було випадку, щоб
бригада
не справилася з було піддано критиці за
прояви формалізму в орга
завданням.
Розповідаючи па Пленумі нізації соціалістичного зма
про успіхи колективу, мо гання, постановці виховно»
лодий шахтар
підкреслив, і внутріспілкової роботи.
що вони прийшли завдяки Вказувалось, що обкоми,
стабільності своїх товари міськкоми, райкоми комсо
шів. його злагодженій твор молу покликані зосереди
чій роботі.
самовідданій ти зусилля на поданні прак
прі.ці кожного гірника, мо тичної допомоги первинним
ральній атмосфері, що скла організаціям, нідвищенні їх
лася тут. в якій погано пра бойовитості і згуртованос
цювати просто неможливо. ті, створювати в них жизу
Відповідальною справою> творчу атмосферу, обстакомсомолу
України, під• новку вимогливості І висо
креслювали
промовці,
є кої відповідальності. .
шефство над 91
ударною
Тепло
зустрінутий при
будовою. Предметом особ сутніми, на пленумі висту
ливої
турботи комітетів пив член
Політбюро ЦК
ЛКСМУ має стати участь у КПРС, перший секретар ЛІК
розвитку паливно-енергетич Компартії України В. Ві
ного комплексу і, насампе Щербицький.
ред, вугільної промисловос
(Продовження
ті. По путівках комсомолу
на 2—3 стор.).
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В. В. Щербицького
Шановні товариші!
Сьогодні
на
пленумі
Центрального Комітету ком
сомолу України
мова йде
про дуже важливі і відпові
дальні
завдання
багато
мільйонного загону комсо
мольців і молоді республі
ки по виконанню
рішень
XXVI з’їзду
КПРС. Одно
стайне схвалення
рішень
З’їзду,
тзерда рішимість
комсомольців, юнаків і дів
чат
Радянської
України
внести гідний вклад з їх
здійснення свідчать про по
літичну
зрілість і високу
Громадянськість нашої мо
лоді, її відданість справі
партії, справі великого Лені
на.
XXVI з'їзд КПРС стаз ви
датною віхою на героїчно
му шляху радянського на
роду до комунізму, подією
справді історичного масш
табу і значення. Він озбро
їм» партію і народ чіткою і
.йеною програмою, ідеї з'їз. ,<ду, прийняті ним рішення,
Звітна доповідь ЦК КПРС, з
якою
виступив
товариш
8. Брежнев, знаходяться
■ їеяер у центрі політичного
•гниття нашої крзїни, справ
ляють величезний вплив на
ВеСЬ 'ХІД світових подій.
іЦинятково широке міжна- вродив схвалення дістав ви• сунутий з’їздом
комплекс
■конструктивних пропозицій,
Спрямованих на
врегулю
вання найбільш
гострих і
дозрілих
проблем
га
рантування миру та без
пеки
всіх народіз. «Наші
•Пропозиції, — підкреслив
товариш Л. І. Брежнєв
у
промові на
XVI з’їзді Ко
муністичної партії Чехословзччини, — висунуто не для
пропаганди, а для того, щоб
допомогти досягнути взає
моприйнятних домовленос
тей о ім’я миру — миру в
Європі, із Азії, в Америці,
на близькому. Середньому
і Далекому Сході. В ім'я
загального миру». Непохит
ний, принциповий, ленінсь
кий
зовнішньополітичний
курс нашої партії знаходить
енергійну і активну
під
тримку наших друзів і со
юзників, про що переконли
во свідчать
недавні з’їзди
(комуністів Болгарії, Чехосповаччини
і
X
з’їзд
Соціалістичної Єдиної пар
тії Німеччини, який прохо
дить у ці дні.
Цей
курс
схвалюють усі чесні люди
на землі, всі, кому дорогі
-іідеали миру
і соціального
‘Кропресу.
Товариші'
Тепер у на
шій республіці, як і в усій
країні, повсюдно
широко
розгорнулося соціалістичне
змагання зз успішне вико
нання планів
1981 року і
одинадцятої
п’ятирічки в
цілому. Бзгато
трудових
(колективів,
новаторів виробіяицгва виступили з но
вими патріотичними почи
наннями. Зони дістали висо
ку оцінку
в опублікованій
недавно
постанові
ЦК
КПР.С, Ради Міністрів СРСР,
■ЗЦРПС і ЦК ВЛКСМ.

ніна, вони
беруть активну
участь у всіх справах, вияв
ляють багато новаторства і
корисної ініціативи. Це ду
же важливо. Адже рішення
партійного з’їзду відкрива
ють
перед комсомолом,
перед усією нашою молод
дю нові перспективи, широ
кий простір для ентузіазму
і творчості.
Ми пишаємось тим, що
комсомол завжди був за
співувачем у багатьох доб
рих починаннях. Саме на
конкретних масштабних ді
лах примножувалась
йо
го
слава,
мужніли цілі
покоління молоді, прохо
дили школу політичного і
організаційного загартуван
ня наші кадри. І, звичайно
ж, цей цінний досвід пови
нен бути цілком викорис
таний тепер, коли дово
диться розв’язувати якісно
нозі
завдання,
коли на
перший
план
висунулась
проблема
якн/йшвидшого
завершення переходу
на
переважно
інтенсивний
шлях економічного
роз
витку.
З матеріалів з їзду пар
тії ви знаєте, відзначив то
вариш В. В. Щербицький,
що з новій п'ятирічці збе
рігаються
високі
темпи
зростання економіки. При
чому вони повинні бути
досягнуті не за рахунок
збільшення
обсягів
капі
тальних вкладень і трудо
вих ресурсів. Тому,
щоб
забезпечити
заплановані
темпи розвитку всіх галузей народного господарвисунуту
ства,
виконати
і їздом широку
соціальну
програму, є тільки один
шлях — всемірно інтенси
фікувати суспільне вироб
ництво,
з
найбільшою
ефективністю використову
вати вже створений потен
ціал і ресурси, що виділя
ються,
істотно підвищити
продуктивність праці.
У нашій республіці,
на
приклад, у нинішній п'яти
річці темпи її зростання в
промисловості
і сільсько
му
господарстві
повинні
бути приблизно в 1,4 раза
вищими, ніж у десятій п ятирічці. Зрозуміло, що до
битися цього без лрискорення науково - технічного
прогресу,
без
широкого
впровадження
найновіших
досягнень науки і техніки,
прогресивної
технології,
передово'о досвіду прос
то неможливо. Саме на цих.
напрямах
зосереджуються
тепер наші зусилля. І тут,
товариші, широке поле для
докладання
творчих
сил
молоді. Тут є над чим по
працювати
комсомольцям
кожного промислового під
приємства, кожної наукової
установи, кожної проектної
і конструкторської органі
зації. Зрозуміло, особливо
це стосується таких
вели
ких індустріальних
і нау
кових центрів та регіонів,
як Київ, Донбас,
Придні
пров'я, Харків, Льзіз, Оде
са.

‘Підсумки першого квао•-талу нинішнього року свід‘ мать про те, що в республі
ці взято непоганий старт. У
промисловості понад план
■реалізовано продукції
на
‘суму 410 мільйонів карбо' ванців. Виконано завдання
•трьох місяців по заготівлях
• м’яса і яєць. Дедалі шир■ шим фронтом розгортаюгь"ся весняні польові роботи.
•
Нагие найважливіше зав
дання — зробити все, щоб
плани нинішнього року бу
ли не тільки виконані, а й
(перевиконані, створити міцІИИЙ звділ для
успішного
-розв’язання
напружених
- завдань нової п'ятирічки.
Приємно відзначити, що
• вагомий вклад у досягнення
■ трудівників промисловості,
. ні льського
господарства,
. інших галузей аносить наша
молодь, і насамперед ком
сомольці. виконуючи запо
віти Володимира Ілліча Ле-

Зокрема, надзвичайно ак
туальним завданням є ско
рочення
обсягів
ручної
праці. Наміченими в рес
публіці
заходами
перед
бачається перевести в цій
п'ятирічці з ручної на ме
ханізовану і автоматизова
ну працю не менш як 1
мільйон чоловік.
Було б дуже добре, як
би комсомол
республіки
взяв шефство над розроб
кою і впровадженням за
собів
малої механізації,
підключив до цієї дуже
важливої справи молодих
учених, спеціалістів, раціо
налізаторів і винахідників,
усі комсомольські
органі
зації, і насамперед підпри
ємств машинобудування, де
працює понад півмільйона
комсомольців.
Важливі завдання стоять
також перед комсомоль
ськими
органі заці ями та
ких базових галузей індуст-

рії, як вугільна,
металур
гійна, хімічна та інші.
всемірної підтримки за
слуговує ’традиційне шеф
ство комсомолу над будів
ництвом
найбільших
на
родногосподарських об си
тів. Тепер
у республіці
ударними комсомольськи
ми оголошено 91 будову,
з тому числі 27 — всесоюз
ними і республіканськими.
Це
взжлиза
і потрібна
справа. Але не можна ре
вом з тим не сказати сьо
годні на пленумі, що
нз
деяких з цих будоз не ви
конуються
плани,
мають
місце і недоліки в органі
зації праці,
і порушення
трудової дисципліни. Ком
сомольські організації тут
працюють слабо.
З ряді
випадків
молодим
буді
вельникам не створюються
необхідні умови для праці,
побуту і відпочинку.
Деякі господарські керів
ники неуважно,
а іноді й
просто по-бюрократичному
ставляться до потреб моло
ді, а комсомольські коміте
ти
часто-густо
займають
примиренську позицію. Та
кі факти мали місце, зокре
ма, на будівництві
деяких
вугільних шахт у Ворошиловградській
і Донецькій
областях, Чорнобильської і
Південно-Української атом
них електростанцій.
ЦК комсомолу республіки
слід уважно розібратися з
організацією шефської ро
боти, добитися, щоб і за ор
ганізацією справи, і за умо
вами праці й побуту молоді,
і за постановкою виховної
та внутріспілкової
роботи
ударні комсомольські будо
ви
стали по-справжньому
зразковими. Зрозуміло, не
обхідну допомогу в цьому
повинні подати партійні ор
ганізації, господарські ке
рівники.
У доповіді А. І. Корнієнка
і виступах
учасникіз
пленуму
гозорилось про
конкретні завдання, які ком
сомол республіки
намітив
на цю п'ятирічку в сільсь
кому господарстві. Шефст
во над впровадженням ін
дустріальної технології ви
рощування
кукурудзи на
площі 400 тисяч гектаріз;
змагання
комсомольськомолодіжних колективів за
одержання
по
400—500
центнерів цукрових буря
ків з гектара; предметна ро
бота комсомольських орга
нізацій у тваринництві, яка
Леонід Ілліч назвав удар
ним фронтом на селі, —
ссе це, безсумнівно, суде
гідним вкладом комсомолу
України у здійснення про
довольчої програми.
Хотілося О Тільки звернути
увагу на те. що в розв'язан
ні цих завдань важливо по
всюдно
забезпечити кон
кретний,
діловий
підхід,
акцент у всій роботі зроби
ти на
організації справи.
Про це доводиться говори
ти тому, що в
попередні
роки, скажімо, щедо шеф
ської роботи у тваринництві
комітетами комсомолу було
прийнято немало
рішеч»,
заївердженп різного роду,
як іноді кажуть, «розгорну
тих заходів». І однак п'ята
частина молодіжних колек
тивів
торік не виконала
своїх
соціалістичних
зо
бов’язань, а на
багатьох
фермах
молод«.
не за
кріплюється. Чимало
та
ких
фактів у вінницькій,
Полтавській, Сумській, Чер
каській, Одеській
та й з
інших областях. Очевидно,
тут добрі наміри
не були
підкріплені належною ор
ганізаційною
і політичною
роботою, юнакам і дівчатам
не створено необхідних ви
робничих і культурно-побу
тових умов
Життя все настійніше ви
суває
завдання всебічної
індустріалізації сільськоїссподарської
праці, якнай
швидшого
забезпечен із
всіх трудівників Єела впо-

еий і вимагає
не меншої тя, різного
рядковзним житлом з усіма
род/ порунорм
мужності, ніж героїзм ок шення
моралі
і
вигодами, а також дитячи
правопорядку,
ремого
пориву.
І
це
лавин

ми садками і яслами, закла
Що їх чи
розуміти наша
дами побуту і культури. Як на добре
нять молоді люди. Звичай
ии знаєте, XXVI з’їзд Ком молодь.
но, не вони визначають 35Обов'язок комсомольсь личчя нашої молоді. Та на
партії
України
доручив
жаль, нерідко
----- —
Держплану
республіки ких організацій — вихову
комсомоль
СЬКІ Організації ЗИЯВЛЯКГ;
спільно з облвиконкомами, вати у молодих людей твор
заінтересованими міністер- че ставлення до праці, не до порушників нашої цювідомегзами примиренність до недоліків,
ралі
незрозумілу терпиегзами
і
мість. Хіба можна зважа-и
ЗДІЙСНИТИ по-бойовому
організувати
і
розробити
розширення похід за економію та бенормальним, коли непра
програму
соціально-культурного
бу рсжливість,
внеоку
вильна поведінка окремих
за
членів ЗЛКСМ навіть ие
якість продукції.
дівництва на селі.
іПосіач-—
.
обговорюється
в комсо"
заздзння,
Товариші!
лено
і
таке
в
раяк
створення
мольських
організаціях?
XXVI з'їзд КПРС особлиНевже питання дисципліни,
йонних центрах кульї.ур.іик во вказав
на необхідність
честі, совісті, гідності стали
комплексів, що включають посилюватиі
трудове, мобудинок культури, біблюте- ральне,
іідейно-політмч.че для когось другорядними:’
ку, * музичну школу, музей, виховання молоді, вдоско Чим пояснити таку без
спортиа- налювати всю роботу ком принципність?
книгарню, парк;,
На нашу думку, в цих пи
ні га інші об єкти. Підкрес- сомолу по формуванню по
немає
то стролюзалось також, що в кож коління людей
політична таннях
ти,
належного
ПОЛІТИЧному сільському
будинку активних, які знають справу
культури неодмінно пови люблять
працю і вмпого ного підходу з боку ок
обкомів,
дея
нен бути хороший колектив грацюзети,
завжди готові ремих
ких міськкомів і райком
художньої самодіяльності і до захисту Батьківщини.
та й з боку Бюро і Секр.оркестр.
Як відомо, одиим з важ
таріату ЦК комсомолу. .Ач
Думається, активна участь ливих,
невідкладних зав
сподіваємось,
що з цієї
у розв’язанні цих
завдань дань, поСіазлених з'їздом,
криіики
буде
зроблено
могла б стати однією з кон є перебудова багатьох ді
правильні
висновки.
Дукретних, бойових справ рес лянок ідеологічної, політимаю, слід було о деяким
публіканської
комсомоль КО-ЗИХОЗНОЇ
роботи. Суть обкомам комсомолу пред
ської організації. Звичайно, питання
полягає в тому,
метно попрацювати в одно
дії комсомолу
тут треба щоб повніше враховували
му місті чи районі, допо
тісно скоординувати з ра ся зрослий рівень освіче
могти . комсомольським
дянськими і господарськи ності, інформозанссті, ши
іншим громадським органіми органами. В кожній об роке коло духовних запи
зація?> зразково налагоди
ласті слід мати чіткий план
тів наших людей і, насампе ти виховну роооту, а по їм
роботи, активно підключи
ред молоді. Це, природно,
нагромаджений досвід по
ти до цієї справи студен івисуває високі вимоги і до ширити в усіх організаціях.
Ські
будівельні
загони
змісту, і до форми виховних Одним словом, від загаль
Непоганий
досвід
щодо
заходів. Яку користь мо них закликів
зміцнювати
Цього
нагромаджено, зо
жуть дати, скажімо, лекції громадський порядок і гід
крема. у Дніпропетровській
або політзаняття,
які зво не поводити себе ЦІ ком
області. ЦК комсомолу тре
дяться лише до переказу сомольські органи повинні якнайба визчити його
І
до
кон третий»
вання
загальновідомих іс перейти
більше поширити.
систематичної
тин, не пов'язані з конкрет справ, до
Конкретну справу повим- ними завданнями колекти копіткої роботи, іреба но
на намітити для себе кожна ву, та до того ще й підно всіх лініях продумати, нк
комсомольська організація. сяться, як це нерідко буває,
посилити виховання юнаків
Нею може бути, наприклад, нудною, казенною мовою? і дівчат, прилучити всіх до
участь молоді
в освоєнні Створюється враження, що високопродуктивної праці,
виробу деякі комсомольські пра
ноеого важливого
змістовніше організувати їх
або впровадженні прогре- цівники втратили
смак до дозвілля. Тоді буде ■ ре
ділозе агітаційно- пропагандистсь зультат добрий.
сивної технології,
шефство над спорудженням кої' роботи.
Візьміть хоча б таке нигуртожитку
або будинку
тання, сказаз далі товариш
Тепер багато пишуть і го
для малосімейних, дитячого
В. 8. Щербицький. У розворять, наприклад, про ди
створечпорядженні молоді
садка
чи ясел,
нині
скотеки, клуби по інтере
ня табору праці
І 8ІДПОбільш як 26 тисяч клубів і
сах, любительські об'єднан
чинку дпя старшокласників
будинків культури, десятки
ня тощо. Справа це корис
тисяч бібліотек і кінотеат
або організація
міжшкіль
на, якщо, звичайно, інтере
рів, сотні стадіонів, спор
ного навчально-виробничо
си молодих людей розви
тивних
залів, плавальних
го комбінату і т д. Це ду
ваються в правильному на
басейнів. На жаль, не зав
же важливо і для трудового
прямі. Але в деяких ком
жди ця могутня матер альзагартування молоді, і для
сомольських
організаціях
на база використовується з
виховання у молодих людей
не
приділяється
належної
належною віддачею, Клуби,
почуття
колективізму, ви
нерідко
пустусокої
відповідальності, уваги ідейному, класовому стадіони
загартуванню ють, а молоді люди СКйртворчості. Досвід також по і життєвому
казує, що саме
такі прак молодих людей, їх патріо жаться на нудьгу.
Ось що написала груп«
тичні
справи є
доброю тичному й інтернаціональ
молоді
з селища Лиманшколою підготовки здібних ному вихованню.
Ми не можемо ні на хви ське
Одеської обласп а
молодих організаторів, икі
«Комсомольские
вміють переборювати труд лину забувати про те, що а газету
наше
«Селище
нощі, доводити
почате до ідеологічному протиборстві знамя»,
кінця.
з світом
соціалізму наш міського типу. З ньому є
На жаль,
комсо/лольс жі класовий противник особ великий і гарний Будинок
організації ще нерідко са- ливу ставку робить на ідей культ /ри.. Спасибі радгосмолод*. пу, збудував Але він завж'••■оусу8аються від участі а не роззброєння
А пиніеме
не можуть не ди закритий.
розн язанні великих еконо Тому нас
мічних і соціальних завдань, турбувати навіть поодинокі вам тому, що набридло
не
виявляють
належної факти неправильної пове нам, молодим людям,
ініціативи. Є такі випадки, дінки, аполітичності моло дити по подвір'ях від Хати
до хати. Адже більше нам
коли комсомольці
гаряче, дих людей.
нікуди подітись у вільний
з ентузіазмом беруться за
Правильно
говорилось
корисні справи, але, зустрів СЬОГОДНІ, що в ряді
місць час».
сказати з
Що можна
шись з якимись трудноща недооцінюються
питання
цього
виста’
ми, байдужіють і забувають атеїстичного виховання.
приводу
зпз
Написаний він щиро,
про свої недазні
цікаві і
Це зобов’язує Централь
наводить на сумні роздуважливі наміри. Так сталоний Комітет, обкоми комсо
в радгоспі
є
ми. Адже
ся> иаприклад, з ініціативою
зживати
київського міськкому ком молу своєчасно
комсомольська організація
дійових заходів для поліп
(48 комсомольців), бат о
сомолу
щодо
створенні
шення
науково-атеїстичної
центру відпочинку
молоді
молодих людей мають сепропаганди, подавати кон
столиц,
на Дніпровських
редню або вищу освиУкретну
допомогу комсо
острозах. Мабуть, до цьз*о
Хто ж їм повинен оргвніпитання слід
повернутись, мольським організаціям.
зовувати дозвілля? КомсоУчора на зустрічі з ЦК мол зобов язаний рішуче
а
Київському
міськкому
утрипартії і міськвиконкому по Компартії України з члена ополчитися
проти
видати комсомольцям
необ ми Бюро ЦК ЛКСМ Украї манських
настроїв,
ни і першими секретарями ступати застрільником, ор
хідну допомогу.
Хочу підкреслити й інша, обкоміз
комсомолу,
під,- ганізатором
змістовного.
иття молоді не складаєть креслиз далі товариш 8. 8. культурного ДОЗВІЛЛЯ мОся тільки з великих справ,
Щербицький, значну увагу лоді.
гозоригоо»
які воажають своїм розма було приділено
питанням
Правильно
хом і масштабами. Як від- морального виховання мо сьогодні і про те,щоб КОМ'
на XXVI з'їзді
лоді. вказувалося, зокре СОМОЛЬСаКІ Організми О'-ГЬ'**' стрижнем економіч ма, на недостатню дієвість ше приділяли уваги і тако
ної політики тепер сіає пов
цієї роботи з ряді комсо му важливому питанню.
не I Найбільш раціональне
зміцнення молодих с 4-•
мольських організацій Тервикористання
всього го-о
пинопольської,
Ровенської, Це — також актуальні
що створено працею наро
Іззно-Франківської.
8оро- тання, і всяка корисна 41
ду, справа
здазалося б
шилозградсько:
областей. ціатива в цій справі ззел.
проста
і навіть буденна
Гозорилось
про
необхід гозує підтримки.
Але героїзм буденної роГоворячи про ви-рдну Рооти. вказуЬая володчмм.о ність рішуча викорінювати
прояви міщанства,
спожи
пгтч Ленін, не менш важпчвацького підходу до жит(Закінченая на 3 сі’■’•••
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Закінчення виступу товариша В, В. Щербицького
богу, СЛІД Підкреслити, щО
вона повинна
вестися з
урахуванням особливостей,
специфіки різних категорій
молоді. Зимога ця не нова,
виє на практиці воза но
завжди враховується,
зо
крема з роботі серед сту
дентів,
школярів,
учнів
профтехучилищ.
Останнім часом у деяких
вузах знизилась успішність,
у тому числі з суспільних
дисциплін.
Тут
лише не
значна
частина
студент;«
бере участь у наукозій ро
боті.
Тим часом гоаозне

ми Ленінського комсомолу.
Деяк» і тепер, як, наприк
лад,
бригадир
гірників
очисного
вибою
шахти
<і і рудізська» (м. Донецьк)
Анатолій Поліщук і бри
гадир
опоряджузальникіз
з комбінату
сВорошияовградхімбуд»
Марія
Калюжна,
очолюють ком
сомольсько-молодіжні
ко
лективи.
Життєвий трудо
вий
шлях
КОЖНОГО
з
них — це чудовий приклад
для наслідування
Але чи
все роблять комсомольські,
партійні
організації, наша
завдання
студента, його преса, телебачення, радіо,
громадянський
обов’язок щоб розкрити, донести ДО
пояягають в успішному нав молоді велич їх трудового
чанні, оволодінні спеціаль подвигу?
Звичайно, тут є
ністю, основами наукового ще над чим попрацювати.

світогляду. Для цього сту
дентові дано привілей учи
тися за рахунок суспільст
ва.
Проте
вимогливість

комсомольських організацій
у цих спразах нерідко за
нижена. Змходити треба з
того, що пасивний студент
сьогодні — це завтра слаб
кий спеціаліст, слабкий ор
ганізатор виробництва.

Після попереднього Пле
нуму ЦК ЛКСМ України
було намічено непоганий
план заходів щодо
поліп
шення роботи
з
учнями
профтехучилищ. На жаль, у
значній своїй
частині
він
поки що
залишається на
папері.
І ще одне питання. Ком
сомольські організації
на
громадили добрий
досвід
виховання
юнацтва на ге
роїчних традиціях. Цю ро
боту, зви іайно, треба про
довжувати. Разом з тим ду
жа важливо вчити і вихову

Героїв сьогоднішнього дня
наша молодь повинна знати
тан само добре, як героїз
перших п'ятирічок, вчитись
у них праці, вчитись життя.
їозаоиші!
Хотів би під
тримати
і зисловлені сьо
годні з цієї трибуни
про
позиції і думки про необ
хідність серйозно поліпши

ти постановку внутріспілко
вої
роботи 8 КОМСОМОЛІ.
Треба відверто визнати, що
ЦК,
обкоми,
міськкоми,
оайкоми комсомолу не до
билися ще, щоб повсякден
не ЖИТТЯ кожної
комсо
мольської організції
було
насичене
ціказими, захоп
люючими справами, відзна
чалось високою активністю
комсомольців,
їх ініціати
вою, вимогливістю, принци
повістю і, я б сказав, доб
розичливою атмосферою.

чорах, стадіонах і спортив
них майданчиках?
Треба
рішуче присікати лаперотзорчісто, скоро
чувані тривалість засідань
за рахунок їх кращої під
готовки доповідей, виступів.
Не все гаразд
і з вико
навською дисципліною се
ред комсомольського акти
ву. Адже значна частина ухваяюзальних
рішень, роз
роблюваних заходів не ви
конується.
І
лібералізм,
примиренство з цих питан
нях недопустимі. Треба, по
чинаючи від ЦК і до низо

ж, від таких «юних» бюро
кратів,
чиновників
треба
ЗВІЛЬНЯТИСЬ,

І

ЧИМ

швидше

це буде зроблено, тим кра
ще для справи.

У роботі
з керівними
кадрами комсомолу треба
сміливіше висувати на ком
сомольську роботу молодих

спеціалістіз, здібних, енер
гійних, перспективних орга
нізаторів,
допомагати їм,
учити їх і — по всіх лініях
— підвищувати
вимогли
вість.

вої комсомольської органі
зації, запровадити в пракіику, щоб за здійснення кож

Необхідно посилити ви
ховну роботу 3 усіма,
хто
не досить добре працює,
вчиться, хто порушує етич
ні норми. І ЯКЩО це не до

ної
прийнятої постанови
відповідав
секретар або
член бюро відповідного ко
мітету
комсомолу.
Тоді
і рішень
прийматиметься
менше, І ЯКІСТЬ їх буде ви
щою, і
виконуватимуться
вони краще.

поможе, то ВИХОДИТИ з гого,
що
комсомольський
квиток,
звання
члена
ВЛКСМ не дається раз і
назавжди. Право на це тре
ба щодня, щогодини
вип
равдувати,
підтверджувати
ділами.

Комітети
комсомолу,
комсомольські бюро у ви
рішенні повсякденних справ
лозинні
діяти
сміливіше,
виявляти більше ініціативи,
ие чекати
вказівок згори
Всіма силами слід боротися
з формалізмом у комсо
мольській роботі.
8 будьякій спразі формалізм —
це зло, а в комсомолі— це
зло в квадраті.

Треба підвищити відпові
дальність, роль і авторитет
кожного комсомольця, від
цього залежить
боєздат
ність усієї організації. Са
ме на це орієнтують нас рі
шення XXVI з’їзду КПРС,
XXVI з’їзду Компартії Ук
раїни.
На це націлене і

У чому
ж причина? Нзсзмперед у тому, що стиль
і методи роботи
багатьох
вати молодь на подвигах комітетів комсомолу не від
героїв сьогодення, як то повідають
сучасним вимоквжуть, на живих, з життя гам. Зелику частину часу, як
взятих прикладів.
відмічалось
у виступах, їх
Ось подивіться, товариші: працівники
витрачають на
в цьому році за підсумка складання різних довідок,
ми минулої
п’ятирічки 60 івформацій,
підготовку
передових робітників, кол проектів численних
поста
госпників,
спеціалістіз на нов, проведення
всіляких
родного господарства, ке нарад. Коли ж їм бувати на
рівників
підприємстз, кол комсомольських зборах, на
госпів і радгоспів удостоє підприємствах,
будовах, у
ні високого
звання Героя студентських
аудиторіях,
Соціалістичної праці. Прак гуртожитках,
у
нічних
тично всі вони є зихованцч- змінах, на молодіжних ве-

Чимало
комсомольських
активістів, особливо впер
ше
обраних
секретарів
комсомольських
організа
цій, просто не вміють ор
ганізувати спразу. Ік треба
навчити, як то кажуть, азіз
комсомольської роботи. Ін
ші — беруться за багато
питань, але не доводять їх
до кінця. І тому непогані
починання
обертаються

іноді галасом,
тріскотнею,
а то й окозамилюванням.
Зустрічаються серед ком
сомольських працівників і
такі (правда, їх небагато),
які працюють без вогника,
цураються чорнової робо
ти, а окремі з них втрача
ють скромність і принци
повість. їм здається, що во
ни вже все осягли, їх уже
ніщо не хвилює. Ззичайно

організацій зз стан спраз
на
всіх ділянках комсо
мольської роботи.
Тепер у комсомолі пра
цює майже 210 тисяч мо
лодих комуністів — на 12
тисячі більше, ніж п’ять ро
ків тому. Партійним і ком
сомольським
комітетам
треба більше спиратись на
цю силу в проведенні ор
ганізаторської
і вихозної
роботи
серед
молоді і
більше питати з них.
ЦК
Компартії України
уважно і вимогливо просте
жить за тим, як здійснюва
тимуться завдання, що об
говорювались на вчорашній
нараді і сьогодні на плену
мі,
як вирішуватимуться
з відповідними організація
ми поставлені конкретні пи
тання.
Треба
виходити з того,
що нозі складні
і важливі
завдання вимагають, насам
перед, повсюдного добро
го використання методі»,
які виправдали себе, пози
тивного
досвіду, пошук/
нозих шляхів
і методів, а
там, де треба, і нозих вико
навців.

Наприкінці товариш 8. 8.
Щербицький сказав: при
близно через рік відбу
дуться
чергові
з’їзди
прийнята наприкінці мину ВЛКСМ і комсомолу Украї
лого року постанова ЦК ни. Підготовка до з’їздів —
Компартії України про по це дуже відповідальний пе
ріод. Це час підбиття під
ліпшення
роботи
комсо
сумків, аналізу
нагромад
мольських
організацій
і женого досвіду, визначен
зміцнення їх кадрами.
ня шляхів найбільш ефек
Ні а кого немає намірів тивного
розв’язання тих
перекласти всю
відпові
завдань, які ставить перед
дальність
за
виховання комсомолом партія. За цей
молоді на комсомол. Усі час з вашою енергією мож
ми
розуміємо,
що ус на зробити дуже багато.
піх у роботі комсомольсь Безсумнівно, що наступний
ких організацій
великою рік буде
ознаменований
роботою комсо
мірою залежить від допо творчою
моги і підтримки партійних молу, ударною працею всі її
організацій. На жаль, у нас молоді по здійсненню ви
є ще партійні організації, робленої XXVI з'їздом пар
тії
соціально-економічної
які систематично і ціле
програми одинадцятої п’я
спрямовано з комсомолом
тирічки.
нз працюють. Комсомол —
Високий обов’язок і спра
помічник партії, її резерв, ва честі комсомольців, усі
і ЦК Компартії
України єї молоді республіки са
наполегливо підвищуватиме мовідданою працею, від
відповідальність
партійних
мінним навчанням,’ актив
комітетів, первинних партною громадською роботою

примножувати славні
тра
диції Ленінського комсо
молу, разом з комуніста
ми, всім радянським наро
дом
зміцнювати
могут
ність нашої любимої Бать
ківщини, зробити все для
успішного здійснення істо
ричних рішень XXVI з'їзду
нашої партії.

(Виступ
товариша 8. 3.
Щербицького був вислуха
ння з великою увагою і на
раз переривався оплеска
ми).

*

*

*

Пленум затерлий організаційко-політичні заходи ЦК
ЛКСМУ по виконанню рі
шень XXVI з’їзду КПРС і
XXVI з’їзду Компартії Ук
раїни.
Перший
секретар
ЦК
ВЛКСМ
Б. М. Пастухов,
який виступив на пленумі,
вручив на вічне зберігання
українській республікансь
кій комсомольській органі
зації Червоний прапор ЦК
ВЛКСМ «За успіхи в кому*
ністиіному вихованні моло
ді», яким вона нагороджена
за підсумками огляду робо
ти комсомольських органі
зацій по виконанню рішень
XXV з’їзду КПРС.
Було
розглянуто такояс
організаційні
питання. У,
зв’язку з обранням
Л. І.
Швецової секретарем
ЦК
ВЛКСМ пленум увільнив її
від обов’язків секретаря і
члена бюро
ЦК ЛКСМУ.
Секретарем і членом бюро
ЦК ЛКСМ України обрано
В. І. Мироненка.
Учасники пленуму з иідКбсеїшям прийняли
Листи
Цент ральному
Комітету
КПРС, товаришеві Леоніду
Іллічу Брежневу, Централь
ному Комітету Компартії
України.
У роботі пленуму взяли
участь кандидат у члени
Політбюро, секретар
ЦК
Компартії
України О. С.
Канто, відповідальні
пра
цівники ЦК Компартії Ук
раїни, ЦК ВЛКСМ, керівни
ки ряду
міністерств і ві
домств республіки
|РА7ДУ].

ТИЖДЕНЬ ЛРОФТЕХОСВ1ТИ

Д'О Зсесоюзмого

ленінського су

ботника — дза дні,
Зробити його днем найвищої про

дуктивності

в’язок

праці — почесний обо

комсомольців, усіх сонаків і

дівчат Кіровоградіцини.

ДЗВІНОКНА ЗАВОД
Ця пропозиція прозву
чала на шкільних
ззітіювиборних комсомольських
зборах з уст
десятиклас
ника, члена бюро райкому
комсомолу Юрія Коваль
чука її підтримали у своїх
виступах Володимир Гусєп,
Олена Вансозич, інші спіл
чани, а також
директор
школи
Є К.
Михайлов.
Отож у день Всесоюзного
ленінсько о комуністично
го суботника старшоклас
ники Гайзоронської серед
ньої ніколи № 5 працюва
тимуть
на тепловозоре
монтному
заводі — там,
де трудяться їхні батьки.
Занять у них тоді не буде
— їх перенесено
на на
ступний
тиждень,
вони
йдуть сьомими уроками
кожного дня.
Давня дружба
зз яз/є
цю середню школу 3 ко
лективом заводу. Робітп-іки-щафм часто
бувають
серед школярів, учні нав‘-

субогнику.
дуються на підприємство. муністичному
У них уже стало традиці Вони впорядкозуватимутч
єю проводити разом зето- пришкільні ділянки, місь
50-річчя
ри-зустрічі,
вікторини, кий парк імені
спортивні
змагання. Ше- Жовтня та бульвар Буді
150
дерев і
фи-3'иробнмчники допома вельників.
учні
гають
старшокласникам, 200 кущів посадять
що вчаться в міжшкільно молодших класів на тери
підшефних садків
му навчально-виробничо торії
А старшо
му комбінаті, а оволодінні мікрорайону
працюватимуть
робітничими спеціальнос- класники
іями. Не випадково на су- на будівництві нової се
ботнику частина хлопців і редньої школи № 18, що
дівчат працюватиме на ро по вулиці Пацаєвз.
бочих місцях, за верста
Крім того, 18 квітня бу
тами, випускатиме справ де зібрано 70 тонн мета
жню продукцію. Адже за лолому, 2 тонни макулату
кілька місяців,
після ви ри.
пускних екзаменів,
вони
Всі гроші, зароблені під
прийдуть сюди вже на лк час суботника, школярі ви
гості, а як
господарі —
на спо
члени робітничого колек рішили передати
рудження
пам’ятника
тиву заводу.
3. ДЕМЧЕНКО.
льотчикові - космонавтові
СРСР, дзічі Герою Радян
м. Гайворон.

ВНЕСОК : •.
школяив
Близько Трьох тисяч уч
нів нашої школи візьмугв
участь У всесоюзному к>-

ського Союзу

АБИ СПРАВЖНІМ СТАТИ МАЙСТРОМ
Розвиткові професійио- ться він у колективі, чим
цікавиться.
Гехнічної освіти велику
Учні нашою профтех
vr.arv приділено в матері
училища постійно докла
алах' XXVI з’їзду КПРС.
11 ау козо-техйічиїїй прогрес дають ломало зусиль, аби
щоденно підвищує вимогу сгатп в майбутньому хоро
май
.чи підготовки сучасних ро шими робітниками,
бітників. Цс повніші бути страми своєї справи.
Велику допомогу в опа
всебічно розвинуті люди,
нуванні
професійних на
бо виконання
планових
завдань сьогодні залежить виків подають учням дос
не тільки від уміння пра відчені майстри виробни
цювати на тій чи іншій ма чого навчання В. Ф. Босшині, а й від того, як ро кобович, В. І. Василевсьбітник розуміє
політику кий, П. І. Корольов, Г. А.
партії, що вважає для се Руденко, Л. Я. Ільченко,
бе головним, як
поводи О. О. Лисий та інші.

8. М. Вос

кову, ім’я якого
носить
піонерська дружина.

А. САРЖЕЗСЬКИЙ,
завуч середньої шко
ли Н® 19 м. Кіровогра
да.

)

Більшість наших випуск
ників після
присвоеїшч
кваліфікації вливається .в
дружний колектив заводуь
«Червона зірка».
Тому
протягом усього періоду
навчання училище підтріь
мує з підприємством най
тісніші зв'язки.
Учні —
часті гості па заводі, ро
бітники — в училищі’.
Л. УРМАН,
завуч МПТУ № 4.
На знімку: учні ПЇ5?
під час екскурсії на «Чер
воній зірці».
м. Кіровоград.

»»Молодий комунар* *

4 стор
9 КВІТНЯ —
9 ТРАВНЯ —
ВАХТА ПАМ’ЯТІ

«ПОДВИГИ В ПРАЦІ —
МИР НА ЗЕМЛІ»
б я не
приїхав У
Ї*ОЛИ
ь Красиогірку, завжди зу
стрічаю його коло розкіш
ного клена, що кришіть своє
гілля за кілька
кроків від
могили Гепоя
Радянського
Союзу Геннадія Міклся. Ге
оргій стоїть там. тримаючи
н руках
то
книжки, то
якісь пакунки, то записник,
чекаючи автобуса, яким ма
ють приїхати па екскурсію
школярі з .Головапівська чи
учні Ульяновського профтех
училища...
Цього разу він теж стояв
біля клена. Одягнений у
приношений костюм, з ві
ником у руці- Навколо ньо
го вже стелився смарагдо
вий килимець молодої тра
вички, а посеред алеї чорні
ла купа торішнього листя.
— Оце тільки впоралися,
-- веселішає Георгій. — ПоЕвзбноували сміттячко, на
віяне вітром, позамітали все
геть-чисто. Будемо вже кві
ти садити. Бо ж весна. То
с.це школярів послав обкопа
ти дерева на алеї спартаківців, а для себе знайшов ді
ло тут...
Веде мене в музей і відра
зу ж ділиться новинами:
* — Знаєте, я знайшов-тани
той альбом.
— Який?
— Та Олімпіади Ястремської. її тітка берегла цю ре
ліквію. Альбом тільки печа
те. Першу сторінку заповне
но. Ястремська записала ли
ше один
куплет романсу,
який вона співала на квар
тирі Шульца:
Живет моя отрада
В высоком терему,
А в терем тот высокий
Нет хода никому...

»ПЯРШЕ я зустрівся з
Георгієм
Куликом сім
років тому. Тоді, коли твор
ча бригада «Молодого кому
нара? почала повий етап по
шуку матеріалів про діятьпість ПІДПІЛЬНОЇ комсомоль
ської організації «Спартак?.
Тієї осені я тиждень жив у
Красногірці. Щоранку ми з
Георгієм вирушали на зуст
річ зі старожилами колігш
нього хутора Млнжурки, що
тепер з'єднався із селом
Від час першого знайомства
він привів
мене до свого
будинку і показав валізу з
монетами та значками. ’ їх
там тисячі. Монети — п'ят
сотрічної
давності
З
ріпних країв.
А значки —
вітчизняні. Відібрав два —
«»Ворошнловськнй стрілець»
і Г1Ю.
— Такі нагороди мав Миш
ко Самченко — той самий.

галп, що дівчина
могла б
врятуватись. Спершу фа
шисти схопили старшу се
стру — Дату, яка сказала:
'•‘Гак, я — Люба?. Але полі
цай впізнав її. Показав тоді
нам Гіеіро Юхимович виши
ванку Любину, книжки, аль
бом, Записники з піснями. І
Георгій Кулик, акуратно по
клавши все це па край сго■ :у. просив господаря:
— Ви
бережіть їх. Ось
встановимо всю правду, роз
кажемо про неї людям — і
Відкриємо в селі музей. То
Це ;к перші експонати.
До вечора ми ще встигли
побувати в Ольги Іванівни
Ремінної, матері Олени Бой
ко. Бо Кулик уже в котрий
раз повторював: *Вона знає,
де збиралися спартаківці па
свої збори. Вона пекла хліб
і прала білизну для партиза
нів 'Південного?. А Олена

"іб Ksimsji 1981 року

по вів пошук. У Голованів
сьиу, у Свірневііі, па заліз
ничній станції і тут, у Красі'ОГірці, .-поди йому розпові
ли, що Наталя Ти.ховська за
гинула через кілька місяців
після страти членів штабу.
Це вже тоді, коли фашисти
тікали з Голованіпсьна. Во
ші випустили
дівчину з
в’язниці і наказали провес
ти колону безпечною доро
гою, щоб не натрапити на
партизанів. А Наталія па
правила їх па засідку на
родних месників... Володи
мир Романович дав нам не
величку фотокартку сестри
і з гордістю говорив, що са
ме вона, Наталя, запросила
йсго до гурту СМІЛИВЦІВ,
які всіляко шкодили
оку
пантам Вона довела друзям,
що
її чотирнадцятирічний
брат навіть вночі може піти
до лісу чи на станцію, а то

"її збирати кошти
па його
будівництво юнаки та-дівча
та Годованівськоги району.
Георгій Кулик тоді аапроновузап:
— Вийдемо на суботніми
і педільшікч. хап
кожен з
пас хоч одноденний заробі
ток передасть у фонд ♦Спар
така?.
Головані лців підтрнмап.н
ссі юнаки та дівчата Кіровоградщнвп.
Нарешті музей підпільної
комсомольської організації
« Спартак?
було відкрито
Обьюм комсомолу призначив
його директором саме Геор
гія Кулика, невтомного слі
допита і краєзнавця, комсо
мольського акглвіста. А він
узко рекомендував на поса
ду старшого науковою спів
робітника музею Аллу Се
мендяеву, вчительку місце

Ч і К А Н Н Я ТРАВНЯ
Розповідь про мільйонера,
що вчив спартаківців влуч
но стріляти.
І йшли ми ■
з ним на околицю села.
— Спершу завернімо до
Леонтючкіг. —
пропонує
Георгій. — Я ВЖЄ з нею не
раз розмовляв, Надія Явтухівна врятувала
багатьох
окруженців. А коли одного з
них, Василя Даиченка, фа
шисти схопили і завезли в
тюрму, то
кіровоградську'
подалася. І
вона аж туди
там благала: «Ніякий він не
офіцер. Цс чоловік мій. Від
пустіть. бо нікому город
удома зорати».
Надія ЯВтухівиа розпові
дала, як манжурські хлопці
«за виграшки?
зносили в
ярок гвинтівки,
патрони і
карабіни, вкривали ганчір
ками
і засипали землею.
Того дня ця жінка перекопа
но доводила, що Захар Во
лощук теж справжній пат
ріот. Хоч і був
старостою,
але вів багато допоміг пар
тизанам. Це від нього його
дочки Липа і Галя довідува
лись. коли і кого мали від
правляти в Німеччину...
Потім Георгій пропонував
завітати до Петра Юхимови
ча Римаря — брата комсо
мольського ватажка спартлківців. І знову ми дізнались
про деякі подробиці. З’ясу-

котрий має багатство, що не продається

відносила все це в ліс. То
жінка розкаже багато ціка
вого??
Ольга Іванівна справді ба
гато допомогла нам. Назва
ла людей, які давно виїхали
з Красногіркп, але їм відомі
псд]Х>бпці про те, як «па
костили фашистам менжурські парубчаки».
Увечері
до хати,
де л
квартирував,
поприходили
діди, вдови.
— Це наш музикант пос
лав нас сюди. — сказав ді
док з палицею (Георгія нази
вали музикантом через те,
іцо він був завідуючим клу
бом. грав на баяні і викла
дав музику та співи у місце
вій восьмирічці).
І до пізньої ночі тривала
розмова. Про бій міклеївців
на околиці Красногіркп. Про
те. як фашисти спалили ха
ту старости Захарія Воло
щука. про бідони з медом,
у які Михайло Громовий зі
своїми друзями
і-алив по
ложці гасу...
А до Володимира Романо
вича Тихоеського ми ходили
з Георгієм кілька разів. Про
те. що він часто «сторожу
вав» біля хвіртки. коли засі
дали члени штабу «Спарта
ка», ми вже знали. А от про
його сестру
Наталю у на
ших записниках майже ні
чого не було. Кулик уже дав-

5вж®СПОРТ,

му йому можна
доручати
роль зв’язкового...
е>ІП ПИСАВ листи,
дзоо** пив по телефону, а коли
приїжджав у Кіровоград, за
ходив у редакцію. І щоразу
ділився своїми «таємниця
ми». То показував листи від
рідних Геннадія Міклея, то
читав спогади ветеранів вій
ні), які вчилися разом з
спартаківцямн.
то просив
зробити копії фотознімка, на
якому зафіксований момент
похоронів юних
патріотів
Красногіркп.
Георгій
писав
історію
комсомольської організації
села і намагався зібрати ма
теріали про
всіх 186 уро
дженців Красногіркп, які за
гинули на фронтах Великої
Вітчизняної війни. Вів хотів
якнайбільшо
взнати про
перших
орденоносців кол
госпу імені
Тельмана. В
сільському
клубі, в себе
Едома Георгій за кілька ро
ків назбирав сотні вирізок із
іазет і журналів, листів ве
теранів війни і праці. Його,
ватажка комсомольців міс
цевого колгоспу, старожили
почали вже називати міль
йонером, котрий має багат
ства, що не продаються.
На пленумі обкому комсо
молу було порушено питан
ня про створення
музею
«Спартака». Першими поча-

вої восьмирічки, котра очо
лювала там пошуковий уч
нівський клуб «Патріот».
... Вони майже щодня яузу
стрічають екскурсантів. Ве
дуть їх до хати Люби Римар
і до того місця, де були
страчені
члени
штабу
«Спартака»,
показують ек
спонати музею і знайомлять
з
бойовими
біографіями
спартаківців.
Семендяєка
організувала цілий
гурток
юних екскурсоводів. І шко
лярі тепер часто самі влаш
товують екскурсії для сво
їх ровесників, що приїздять
в Красиогірку.
Якось по приїзді
зустрі
чаю їх. — Аллу 1 Георгія.
— Добре, що приїхали, —
кажуть. — Ми тайник зна
йшли.
«Тайник? — це солдатські
листи, що передали їм сол
датські вдови.
— А звідки ж оце зараз?
— Садили алею Люби Ри
мар і Михайла Громового.
— каже Алла. — Дерева
пам’яті.
— Разом з Тпховсьним і
Безверхнім?
Семендяева:
— Григорій Авксеитійовпч
на зборах молодих тварин
ників. Переглядають свої
соціалістичні зобов'язання.
До травня на новий рекорд

СГіОРТ

яі
ідуть. У ланки записали дівчат-елцртаківон. '
— А Володимир Романо
вич тепер уже но помічник
бригадира тракторної брига
ди, — пояснює Кулик. —
Іісвплл нам було треба. То
пін так і сказав: поки 3JJUйдете, то я якийсь МІСЯЦЬ
і .оцокаю молотом.
'І МУЗЕЙНИХ
кімнат
* струменить'
світло
ледь-ледь притінених ліхта
рів. 11а нас дивляться спо
кійні і добрі очі
молодих
людей, яких уже помає се
ред живих. ’ Георгій Кулик
знову
згадує про альбом
Олімпіади Ястремсгкої і по
казує хутряну шапку СВОГО
односельця Героя Соцйі.чістіічної Праці,
відомого по
лярного
дослідника П. 0.
Сьірнелка.
— Тил
це теж дужо
важливо, — мовить Геопіій. — Думаємо розширюва
ти експозицію
музею. То
збиремо матеріали про геро
їв тилу.
Виходимо на подвір'я, ру
шаємо до пам’ятного знака,
де буде невдовзі спорудже
но меморіал на честь героїи-спартаківців.
Вг зустріч
— дві бабусі, давні знайомі
— солдатські вдови Поліна
Остапівна Панченко та Ксе
нія Іванівна Іскрук.
— Добридень вам! — ка
жуть в один голос.
— Сьогодні в клубі демон
струватимемо доку д’ен таль*нш'ї фільм про наш «Спар
так», — відповідає' Георгій)
— То після просимо вас ска
пати кілька слів
про тих,
кого ви знали, А потім усі
разом підемо
садити вам
город.
... Активісти
«Патріота»
допомагали
,
солдатським
вдовам садити картоплю.
і
Л
Георгій лагодиві тини
_____ біля
____
їхнього обійстя. Алла Семен
дяева розмотувала невелич
кі вузлики — збиралися сі
яти насіння кручених пани
чів і айстр...
Поліна Остапівна стояла у
гурті школярів, гладила го
лівку своєї
внучки і сти
шено мовила:
— Славно тепер, небо та
ке чисте і привітне. Хаіі во
но вам,, діточки, таким зав
жди буде!..
Всі вони чсиапи травня. .
Щсб прийти знову ДО Обелісків, до священних могн.ч,
щоб знову і знову воскреси
ти сбою пам'ять
про тих,
хто пішов у безсмертя, і по
клонитись живим
звитяж
цям.

М. ШЕВЧУК.
с. Красногірка
ГслоаанІБСькогс району.

СПОРТ

„БУНКЕРНА“ ДОБУДОВА

сі», гори глини, ще її на
копали
сусіди-дядечки. І
□нову — вереск:
— Злазь з автобуса!... Чо
го ти до ями поліз?!
знову почалася на кіровоградських Черемушкак і с
мікрорайоні, що підпорядкований жену Не 5, керівни
А чого кричати? Коли вже
ки якого забувають гро обладнання спортивних май
жеківці забули
про свої
данчиків для дітей і підлітків.
обов'язки, то слід
самим
жє
батькам
помізкувати,
чо
Марія Павлівна стояла на динку № 71 самотужки об
балконі і надломленим го ладнували хокейне поле — го це пустують їхні непоси
залізяччя для дющі діти, пробуючи лама
лосом намагалася вгамува стягували
воріт,
порпалися
іграшко ти шиї і ноги. Замість того,
ти свого найменшого сина:
— Ти чого це на автобус вими лопатками в замерз щоб майструвати будки на
лій
землі, щоб намітити балконах і мурувати «бун
виліз, га?
кордони
хокейного майдан кери», можна було 6 і са
— Це не автобус.
Це
обладнати для
дядьки-будівельники ЕЇДТЯГ- чика... Так і не допоміг їм мотужки
хлоп’ят ігрові майданчики.
ли сюди виконробський ва ніхто.
І ось уже розвеснилося. Хоч, власне, біля деяких
гончик — поки будувати пе
Мешканці будинку № 66 будинків, — наприклад, біля
рестали.
сусідів, будинку № 67, що на прос
— Гайда до хати! — сер узяли приклад із
— вже й
диться мати. — І що за іг то живуть у будинку № 67, пекті «Правдьі»,
ніде...
ри такі? Замість того, щоб почали копати погреби для
Виходить, можна? Ніхто
за м’ячем бігати, боно ла овочів і фруктІЕ. На своєму
не скаже «зась!», коли на
зить по деревах,
вагончи подвір’ї ніде, то еони про
подвір’ях замість
ігрових
ках, тарабанить консервни никли під Еікна будинку
майданчиків
копають ями
ми банками по тротуарах.. № 69. Діло роблять доброт
для погребів. Можна. Ось
А що ж лишилося робити но — копають глибокі ями,
тільки не можна (НЕ МАЄ
дітям і підліткам з будин
бетонними МО ПРАВА!) забувати про
ку №1 66 що на проспекті обкладають
«Правды», коли жеківці і в глитами, вкривають заліз дітей, для яких треба орга
їхньому дворі,
і коло бу ними рейками і водонепро нізувати розумне дозвілля.
динків №№ 71 та 69 ось никними плівками, а двер І
передусім
необхідно
уже десятий рік збирають цята, мов димарі, стирчать створити умови, щоб ВОГ1И,
з
ями.
Сказано:
бункери.
ся обладнати спортиЕні май
діти, займалися фізкультуА в мікрорайоні знову рою і спортом
данчики, але ніяк не збе
за місце/л
руться. Торік весною відпо переполох — хлоп’ята біга лооживання.
відальні працівники
жечу ють навколо будинків, пе
М. КРОКУН. ,
N2 5 пообіцяли: «Не крити рестрибують через «димакуйте нас більше. До кінця
доугого кварталу все зро
ВІД РЕДАКЦІЇ: Цей сигнал не поодинокий.
Гадаємо,
його візьмуть на замітку відповідальні працівники об
бимо, буде де гратися діт
ласного й міського житлово-комунальних
господарств.
лахам». І аж восени до бу
Вони ж (а разом з ними фізкультурні
й комсомольські
працівники міста) спроможні розв’язати проблему бу
динку, ще біля магазину
дівництва
простих
спортивних
майданчиків.
Час, очевид
«Господарка»,
привезли
но. і батькам зрозуміти; чим копати погреби, краще азя«ракету» і гойдалку. А про
ти лопати і допомогти своїм же дітям обладнати місце
спортмайданчик для підлітДля гри в бадмінтон, волейбол, теніс.
Цією публікацією редакція запроваджує, нову рубри
нів їм ніхто не нагадав.
ку «Операціл «Двір». Комсомольські активісти, «прожек
Цілу зиму підлітки з бу
тористи»! Ваше слово і діло в операції «Двір»І
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ВОЛЕЙБОЛ.
Фінальні
змагання з першості об
ласного центру з волейбо
лу проходили у спортив
ному залі льотно-штурмаксьиого училища. На висо
кому технічному рівні про
вели всі поєдинки учні бу
дівельного технікуму. Вони
й піднялися
на найвищу
сходинку п’єдесталу поша
ни. Другий рядок зайняли ж
студенти
тЬ.інмпьтетіт гЬІ.
фанультету
фізичного
виховакнл пєдалогічного> інституті/ Імені
О. С.
І
Пушкіна.
Третіми
призерами стали волейбопісти Інституту СІЛЬСЬНОгосподарського машинсбудування.
I
БАСКЕТБОЛ, Три ДНІ у
спортивному
........... .......
НОМПЛЄКСІ
факультету фізичного ви
ховання педагогічного ін
ституту імені О. С. Пушкі
на тривали зональні зма
гання з баскетболу чоло
вічих команд за
програ
мою спартакіади-8І колек
тивів виших
навчальних
закладів УРСР.
Господарі
майданчика
— майбутні викладачі фі
зичного виховання, вихо
ванці тренера В. О. Дубіна
взяли гору над тернопільцями і ніжичцямк, виграв
ши у них з рахунком 63:55
і 93:70. Наші земляки ста
ли переможцями турніру ї
здобули
право ь числі
першої шестірки продов
жити боротьбу у фіналі. І
ШАШКИ. У спортивному
клубі «Зірка»
відбулася
командна першість обкому
профспілки робітників ав
томобільного, тракторного
й сільськогосподарського
машинобудування з росій
ських шашок,
і
Перший рядок у турнір.
н,й таблиці дістався пер
шій команді заводу «Чер
вона зірка».

В. ШАБАЛіН. '

Редактор В. СТУПАК. ‘
Галета виходить у вівторок,
четвер І суботу

Друкарня Імені Г. М. Димитрсяв
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, аул. Глікии, 2.

