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Всі —на суботник!

ЗАВТРА — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ЛЕГКОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ 

Чверть
Цього року Ганворонському 

І міжшкільному навчально-виробни
чому комбінату виповнюється 20 
років. Досвід його роботи, схвале
ний ЦК Компартії України, став 
надбанням багатьох шкіл не тіль
ки вашої області, а й усієї країни. 
Знаменно, що ювіляр був одним із 
піонерів організації в нашій рес
публіці таборів праці і відпочинку, 
іака форма оздоровлення і за
гартування старшокласників з ро- 

I ку в рік доводить своє пескоро- 
минуїце значення у справі поліп
шення трудового виховання і про
фесійної орієнтації підлітків, у 
підготовні їх до життя, форму
ванні активної життєвої позиції. 
Ревно, найпереконливішим свід
ченням цього є той факт, що кіль
кість учнів, котрі бажають про
вести свої шкільні канікули в та
борах праці і вілночппку, зростає. 
1 зростає саме в тих школах, де 
залучення дітей до суспільно- 
корисної праці стало невід’ємною 
частиною всього навчально-вихов
ного процесу. Інакше кажучи, там, 
де підготовку до п'ятої, трудової 
чверті починають не після пере
відних екзаменів, а з псршовсрсс- 
певого дзвінка.

Тринадцятий рік на базі колгос
пу «Україна» Знам’япського райо
ну діє табір праці і відпочинку 
«Старі» середньої школи № 5 
м. Кіровограда. Як правило, після 
першого трудового лі і а, проведе
ного в «Старті», учні стають ного 
постійними членами — до закін
чення школи. Навіть батьківська 
заборона для с гартівня Саші Го
луба якось не встояла перед піз
наною радістю праці в таборі. Тра
пилася сімейна путівка, і батько з 
матір’ю повезли енна па море, в 
Крим. Минуло трохи більше тиж
ня, і Саша знову появився в 
«Старі і». З’ясувалося, що всі і і 
дні хлопець наполеглизо нсрскоиу- 

і вав батьків: тільки трудовий від- 
1 починок для нього — радісіь. І га

ки переконав.
І Є у вчинку Саші й інший, не- 

мені.ч важливий виховний мотив. 
Як і інші сіартівці, він був безпо
середнім учасником багатьох 
шкільних заходів но підготовці до 
п’ятої, трудової чверті. Стані 
членом табору праці і відпочинку 
він вирішив ще восени, па тради
ційних загальнопікільпих урочис
тих зборах но підбиттю підсумків 
роботи «Старту» за минуле ліго. 
Слід відзначити, що більшість 
старшокласників робить такий ви
бір саме на цих зборах. Адже зо
ни— завжди хвилююча подія в 
житті школи. У сяйві бойових і 
трудових нагород заходять в ак
товий зал передовики базового 
господарства, його керівники па 
чолі з головою правління, заслу
женим працівником сільського гос
подарства УРСР Миколою Ліико- 
лайовичем Добровольським. А по
тім, нарівні з дорослими, старгів- 
ці'ведуть ділову, цікаву розмову 
про виконання своїх зобов’язань, 
про значення хліба, про те, що 
праця і тільки праця допомагає в 
дитинстві знайти себе, «запрогра
мувати» для великої мети в житті. 
Тут же переможців змагання на-

п’ята, трудова

Запам’ятається літня, трудова 
чверть багатьом старшокласникам 
шкіл м. Кіровограда. Одні згадува
тимуть радісні дні життя в табері 
праці і відпочинку. Інші, як учні 
середніх шкіл 5, 22, 24, —свою 
роботу на підприємствах міста, у 
шефів.

На знімках: ос» вона, па
ра черевичків, виготовлена влас
ними руками (вгорі).

Як доросла справляється із зав
данням восьмикласниця десятиріч
ки № 24 Світлана СОФІЄНКО.

Замовлення шефів виконують 
УЧНІ середньої' школи № 22 (фото 
«низу).

Фото В. ГРИВА.

городжують грамотами, подарун
ками правління колгоспу, ніколи, 
їхні імена заносяться до Книги 
пошани. Далі десятикласники уро
чисто передають естафету ударних 
справ «Старту» його молодшим 
юсподарям. Беруться нові соціа
лістичні зобов'язання. Все — як у 
справжньому трудовому колекти
ві, все — як у житті, без рожевих 
фарб і скидок на молодість. Учні 
тут не почувають себе в ролі пі
допічних. Разом з дорослими во
ни — господарі спільної справи. ! 
не тільки тому, що виконують 
норму праці дорослих у колгоспі 
па 75—80 процентів. Головне — в 
їхньому щирому вболіванні за 
спільні результати праці, н їхш 
му прагненні шукати, творити, 
вдосконалювати доручене діло. 
Іому й іяпіуться в табір школярі. 
Нехай навіть багатьма спершу ру
хає оте підсвідоме бажання по- 
ііівіідінс стати дорослим. Нехай. 
І оловне — вибір зроблено пра
вильний: праця.

Сьогодні табори праці і відпо
чинку Кіровогр.ідщинп мають 
значний досвід трудового вихован
ня старшокласників. Можна навес
ти чимало прикладів ефективної 
діяльності, бойовитосгі позастатуг- 
іиїх комсомольських організацій 
таборів, їхньої високої взаємодії з 
комітетами комсомолу базових 
підприємств, організацій, колгоспів 
і раді ослів. Можна підкреслити й 
важливість розвитку дитячої само
діяльності під час трудового лііа, 
необхідність того, щоб кожен член 
табору після закінчення зміни 
одержував трудову путівку з оцін
кою його праці для звіту на гро
мадсько-політичній атестації 
учасників Ленінського заліку. Сло
вом, цінного, повчального в цій 
справі таки багато. І спільним ру
шієм успіхів, навіть самою осно
вою діла є серйозний, по-справж
ньому дорослий підхід до організа
ції діяльності таборів праці і кіч.- 
ночинку. Стосується це насампе
ред комітетів комсомолу базових 
підприємств і господарств. Деві
зом їхньої.повсякденної уваги по
винне стати глибоке розуміння то
го значення, якого надають партія 
та уряд трудовому загйртуванніо 
підростаючого покоління. В табо
рах прані і відпочинку діти прилу
чаються до великих справ Батьків
щини, розширяють свої інтереси і 
нахили, вчаться колективізму, 
глибше відчувають гармонію трьох 
нерозривних понять трудового ви
ховання: погрібно, важко, прекрас
но! Формалізм, байдужість тут не
допустимі ЯК 3 боку ПЄДКОЛЄКТ’1- 
вів, комітетів комсомолу, так і 
з боку господарських керівників. 
Діти — наше майбутнє. А воно не 
приходні ь само по собі. Воно 
створюється в робочих буднях, на 
кожному робочому місці. Гак зро
бимо ж усе можливе для того, 
щоб цс, перше, робоче місце шко
ляра було справжнім, навіть зраз
ковим!

ІНДУСТРІЯ
Так називають легку про

мисловість. ІІшіі вона ви
пускає більше ПОЛОВІННІ всіх 
товарів народного спожи
вані! я і головну оцінку її ро
боти завжди дає споживач.

Із кожним роком розши
ряється асортимент продук
ції цієї галузі народного 
господарства, від роботи 
якої багато в чому залежить 
реалізація поставленого 
XXVI з’їздом КІ1РС завдан
ня дальшого ‘ підвищення 
добробуту радянських лю
дей. В одинадцятій п'яти
річці розвиткові легкої про
мисловості приділяється
особлива увага. Намічено 
розширити виробництво
всіх видів продукції, що має 
у насслсшія підвищений по
пит.

Понад дві тисячі юнаків і 
дівчат працюють у легкій 
промислозосгі Кіровоград- 
щпіпі, 20 комсомольсько-мо- 
лодіжішх колективів зайня
ті на підприємствах галузі.

Гордістю обласної комсо
мольської організації є 
комсомольсько - молодіжна 
бригада Ніші Наотояшої з 
Кіровоградського виробни
чого швейного об’єднання 
(групкомсорг Валентина 
Топорецька). Цей колектив 
постійно йде в авангарді 
обласного соціалістичного 
змагання, в першому квар
талі нинішнього року вибо
ров перше місце серед КМК 
легкої промисловості.

Молоді виробничники ПО- 
С'І іиїїо перевиконують пла
нові завдання. З першого 
пред'явлення здають вироб
лену продукцію. І не зако
номірно, адже у бригаді — 
всі ударипкц комуністичної 
праці, майже половина чле
нів бригади працює з осо
бистим клеймом.

Батьківщина високо оці
нила успіхи молодих тру
дівниць: Любов Пилипспко 
нагсроджспо медаллю «За 
трудову відзнаку», а її по
другу і суперницю по зма
ганню Людмилу Берегупеи-

В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ

Вчитися—значить діяти
Бюро обкому ЛКСМ Ук

раїни схвалило ініціативу 
слухачів гуртків комсомоль
ської політосвіти Знам’ян- 
ського локомотивного депо 
— працювати під девізом 
«Кожен слухач —- передо
вик виробництва!»

Досвід КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
організації депо, говориться 
у прийнятій постанові, а та
кож комсомольських осе
редків сирзаводу, відділка 
залізниці, цеху № 6 заводу 
контрольно- вимірювальних 
приладів заслуговує всіля
кої підтримки і поширення. 
Тут громадсько-політична 
практика активно сприяє 
формуванню у юнаків і дів
чат навиків агітаційно-про
пагандистської діяльності.

ДЛ ВСІХ
ко — медаллю «За трудову 
доблесть».

Пишаємось ми й ком
сомольсько - молодіжною 
бригадою в’язальниць Кіро
воградської панчішної фаб
рики (керівник 10. Дамдс- 
кіп, групкомсорг Л. Бугаен
ко) . і Ісдавпо секретаріат ЦК 
ЛКСМ України, президія 
Українського республікансь
кого комітету профспілки 
робітників легкої і текстиль
ної промисловості визнали 
її переможцем соціалістич
ного змагання. їй вручено 
перехідний приз Міністерст
ва легкої промисловості 
УРСР, ЦК ЛКСМ України 
та Українського республі
канського комітету проф
спілки робітників легкої і 
текстильної промисловості 
«Комсо польська гарантія 
якості».

Добрі слова хочеться ска
зати па адресу комсомоль
сько-молодіжних кодек; іівів 
філіалу швейного виробни
чого об’єднання «Україна х 
що в Пстрілському районі 
(бригадир М. Ісак, груико’л- 
сорг Є. Шрубснко), та роз
крійників цеху № 1 Кірово
градської взуттєвої фабрики 
(корівник Н. Ульяноха, 
групкомсорг Т. Бондаренко). 
Майже псю продукцію члейи 
цих колективів здають з 
першого пред’явлення. За 
перший квартал бригада 
розкрійників, наприклад, зе
кономила матеріалів та сн- 
ровипн на 726 карбованців. 
Усі члени бригади — удар
ники комуністичної праці.

Чималими успіхами в пра
ні зустрічає своє професій
не свято полика армія мо
лодих робітників легкої 
промисловості області. Вона 
•— на ударній трудовій вах
ті, бореться за успішне й 
дострокове виконання пла
нів першого року одинадця
тої п’ятирічки.

В. КАРПЕНКО, 
завідуючий відділом 
робітничої ї СІЛЬСЬКОЇ 
мопеді обкому ЛКСМ 
України. ’>'

допомагає оволодівати п^> 
редовим досвідом роботй. 
Всі слухачі гуртків комсе? 
мольськоТ політосвіти ция 
організацій усячино викай» 
кують соціалістичні зобов'яч 
зання, « передовиками ви? 
робництва.

Бюро обкому ЛКСМ Укч 
раїни зобов’язало комітети 
комсомолу організувати об? 
говорення і поширення іні
ціативи, всіляко сприяти 
дальшому розвиткові трудо
вої і громадсько-політичної 
активності слухачів гуртків 
комсомольської політосві
ти, мобілізувати їхні зусилля 
на втілення е життя накрес
лених XXVI -з’їздом КПРС 
планів одинадцятої п’ятиріч
ки»
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ЯТИРІЧКА
РЖ ПЕРШИМ

лась вона і в полі: сьогод
ні всевладно господарює 
туг ліго. Минув той час, 
коли у молодих цукрови
ків району були дні найви
щої напруженості праці. 
Нині на бурякозому лану 
щодня порядкує один-два- 
агрегати, виконується ро
бота необхідна, але не та, 
про яку кажуть «гарячая. 
Тож настав час оглянутись 
і підбити підсумки першо
го етапу соціалістичного 
змагання комсомольсько- 
молодіжних ланок по ви
рощуванню цукрозих бу
ряків, визначити першого 
претендента, який у пері
од весняно-польових робіт 
заявив про себе, що гото-

А. СЬОГОДНІ В ПОЛІ 

господарює ЛІю

▲ РОБОТОЮ КЕРУЄ

РАЙОННИЙ

комсомольський 
ШТАБ

▲ КОМСОМОЛЕЦЬ 

ДОТРИМАЄ СЛОВА

ручкою, відповідальністю 
за доручену спразу відзна
чається цей колектив, у 
якому роками набутий 
досвід старших механіза
торів уміло поєднується з 
ентузіазмом, раійним ха
рактером молодих. Лип- 
нязькі б'/рякозоди не пер
шими серед суперників 
по змаганню вивели посів
ні агрегати в степ, але так 
зуміли організувати посів
ну кампанію, що рапорту
вали про останній засія
ний буряками гектар попе
реду всіх — 17 квітня.

Рейдова 
кілька 
майбутніх 
першого 
тичного змагання, 
чила високоякісну

мольськоі організацій гос
подарства. Володимир 
Григорович Доній, секре
тар парткому колгоспу 
імені Карла Меркса, про 
всі починання молодих 
обов язково поговорить з 
хлопцями і дівчатами. 
Прикинуть важливість за
думаної справи, обмірку
ють, як би краще втілити 
свій задум
для цього треба. Комсо
мольці про
ють секретареві паоторі а- 
нізації, бо знають: сьогод
ні-завтра про це він допо
відатиме на засіданні парт
кому. Цінним починанням 
у господарстві дають ши
року дорогу.

Гласність, що надто під
носить змагання нз вищий

ПРИКЛАД
СЕРЕД КНИГ

РОБІТНИК
ДМИТРО
БУТЕНКО

Сеою десяту п'ятирічку 
Дмитро Бутенко виконав за 
чотири роки. Перший рік 
одинадцятої зобов’язався 
заверши тії до Жовтневих 
свят. Що свого слова комсо
молець дотримає, впевнені 
всі 24 члени комсомольсько- 
молодіжного колективу, 
який працює кз Світловод-

ському заводі чистих мета
лі».

Бо в першому ( 
плавильник виборов перше 
місце в соціалістичному 
змаганні, йому присвоїли 
звання «Кращий по профе
сії» серед робітників цеху. 
А ще »і» ударник комуніс
тичної праці, постійно вико
нує змінні завдання на 130 
—140 процентів.

Сумлінно виконує Дмит
ро Бутенко й свої громад
ські доручення. Він — во
жатий у школі № 4. Часто 
розповідає учням про свою 
професію, про свій завод. 
Готує підприємству МОЛОДУ 
зміну.

ю. КОЖУМ’ЯКА, 
інструктор Свіїловодсь- 
кого міськкому ЛКСМУ.

- "1 
кварталі КОМСОРГОВІ 

іро «мста
І За останні десять рс>..іі*

бригада, яка 
разіз побувала у 

переможців 
етапу саціаліс- 

відзна- 
підго-

ЕТАП

За останні десять ро .н* 
кількісний склад комсомо
лу зріс маііи.е на одну т(»е- 
тину. В цей же період ПО
МІТНО збільшилась кіль
кість первинних комсэч 
мольських організацій, ке- 
ріг-ництео ними багато и 
чому залежить від профе
сійної підготовявності ком
сомольських працівників 
та активістів. Дедалі біль
шого значення набуває ви
вчення та узагальнення 
досвіду організаційної ро- 
боти комітетів ПОЛІСОМ >.-іу. 
Цій темі присвячено збір
ку, випущену кнїнеі.кшл 
видавництвом « Молодь >•). 
У ній міститься чима ю ма
теріалів, прочитаних слу
хачам республіканської 
комсомольської школи При 
ЦК ЛКСМ України.

Коло питань, що розгля
даються в книзі, широке. 
Умовно їх можна обедни 
ти в три групи. До першої 
СЛІД ВКЛЮЧИТИ проб і« НІ, 
пов’язані з процесом егл- 
нозленнл, функціонування 
і розвитку ВЛКСМ як гро
мадсько-політичної аріаШ- 
заїрі радянської молоді. 
Перекоп шво проілюстро
ваний обширний материні 
дає змогу авторам відтво
рити процес орган іваці.чио- 
го оформлення Спілки МО
ЛОДІ, форми і методи пар
тійного керівництва, по'.ш- 
зати різноманітність зв'яз
ків комсомолу з іншими 
елемента-їй політичної сис
теми радянського суспіль
ства.

Другу групу становлять 
проблеми, що характери чу
ють комсомол з органі іа- 
ційної точки зору. Розі за
даються Статут ВЛКСМ, 
структура і керівні органи 
комсомольських організа
цій, норми взаємовідносин 
між комітетом комсомолу, 
його апаратом і ііеріинкні- 
мп організаціями, наспіл- 
ковою молоддю і комсомо
лом. Автори розкривають 
ті можливості ДЛ І живої 
творчої та багатопланової 
роботи з молоддю, що їх 
несуть у собі організова
ність, єдність дій, погодже
ність.

І, нарешті, автори аналі
зують процес управління, 
виділяючи такі види робо
ти. як збирання та ан-і’ґ.і 
інформації, підготовка і 
прийняття рішення, органі
зація виконання, регулю
вання. коректування, облік 
і контроль.

Безперечний інтерес у 
читача викликає аналіз 
матеріалів соціалістичних 
досліджень структури ро
бочого дня комсомольсько
го працівника, а такой; де
які пропозиції про шляхи 
раціональнішого розподілу 
часу в діяльності коміте
тів комсомолу. При цьому 
автори цілком справедливо 
вважають, що в сучасник 
умовах пошук цілеспрямо
ваного впливу на процеси 
внутріспілкового ЖІІТТЧ, 
боротьба за економію часу 
повинні вестись не мето
дом проб та помилок, а на 
основі висновків науки, 
вірогідних даних.

Книгу адресовано слуха
чам зональних, республі
канських та обласних ком
сомольських шкіц комсо
мольського активу, комсо
мольським працівникам і 
активістам.

*) Питання організацій
ної роботи комсомолу. Ки
їв, «Молодь». 1980.

А. БРАЖКО, 
кандидат філософсь
ких наук.

все розказу-

у життя, що

КОРМИ — ТУРБОТА КОМСОМОЛЬСЬКА

На знімну: молода елактрозвзрюаал.-.ниця Світло- 
водсшсого зааоду конструкцій швидкомонтажних бу
дівель Наталка БОНДАРЕНКО.

Фото Л. ТАРАСЕНКА,

ВИРІШАЛЬНИЙ
ПОПЕРЕДУ

ОПЕРАЦІЯ «ЦУКОР
вий по-справжньому побо
ротися за право носити 
ім'я газети «Молодий ко
мунар».

Наш райком комсомол/ 
настійно стежив за супер
ництвом молодих буряко- 
водіз і відзначає, що бо
ротьба у квітні—травні 
справді була напруженою, 
впертою. Бюро райкому 
заздалегідь затвердило 
склад штабу, який узяв на 
себе обоз'язки день у 
день стежити за ходом 
весняно-польових робіт у 
районі, перевіряти роботу 
молодих хліборобів, 
складу штабу 
працівники .
ЛКСМУ,
ки, управління 
господарства, 
поргного 
10034. Очолиз штаб другий 
секретар райкому Василь 
Завгородній.

З перших же днів штаб 
активно влаштовував рей
ди в господарствах, де 
трудяться комсомольсько- 
молодіжні колективи по 
вирощуванню цукрових 
буряків. Комсомольці пе
ревіряли якість підготовки 
грунту до сівби, дотриман
ня ашлог при внесенні гео- 
біцидів, якість сівби і всіх 
наступних операцій. Члени 
штабу не тільки перевіря
ли якість виконання цих ро
біт, а й визначали опера
тивність, з якою вони про
вадились.
початку 
поставив 
всебічно 
кожного 
нинішнього року, визначи
ти той колектив, який най
більше зусиль доклав, аби 
називатись переможцем у 
весняно-польових робо
та«.

Сьогодні ми називаємо 
переможця — комсомоль
сько-молодіжний колектив 
колгоспу імені Карпа 
Маркса. Очолює його Пет
ро Назароз. Про хлопців 
ужо розповідала газета. 
Згуртованістю, взаємоаи-

езоїх обо- 
цих (та и ін- 

важливих) 
годі було 

успіх. Так,

До 
ввійшли 
райкому 

рейсі льгосптехні- 
сільського 
азтоіранс- 

підприємегва

Уже з самого 
діяльності штаб 

собі за мету — 
оцінити внесок 

КМК в урожай

товку посівної техніки до 
виходу в поле, ефективне 
використання її в найна
пруженіші дні, сумлінне 
стазлення кожного члена 
комсомольсько -молодіж
ної ланки до 
в’язків. Без
ших, не менш 
рис колектив1/ 
думати про 
саме про успіх, бо хоча всі 
спрази на полях вершать
ся не заради першого міс
ця, а заради вагомого вро
жаю восени, однак зма- 
іанняща приз газети дода
ло всім учасникам опера
ції «Цукор» сил, творчого 
натхнення, оптимістичного 
настрою-
НИНІШНІЙ квітень при- 

ніс чимало турбот мо
лодим бурякозодам. Пра
цювати доводилось урив
ками: часто в гарний, со
нячний день навідувався 
непрошений зайда—холод 
з півночі, — і тоді агрегати 
ставали на прикол (гербі
циди розкладаються при 
низькій 
ефекту від 
Та й насіння бурякове по
требує вигрітого, теплою 
грунту. А ще вітри зби
вали темп у роботі. «Роз
ходились» вони особливо 
в полудневу пору, і тоді 
агрегат по внесенню гер
біцидів мусив мирно від
почивати в кінці загінки. У 
кращих колективах (примі
ром, у колгоспі імені Кар
ла Маркса, імені Жданова) 
• ці примхи погоди механі
затори зуміли перехитри
ти: виходили в поле ще до 
сходу сонця, коли тихо, 
коли зітри не заважають, і 
працювали до пізньої по
ри. А з полудень пересі
дали на інші агреіати, ви
конували інші необхідні 
операції, І час економив
ся, і люди були зайняті по
трібкою роботою, і спра
ви не стояли на місці.

У тому, що сьогодні 
кращою ми вважаємо лан
ку з Пипняжки, чимала за
слуга партійної і- комсо-

температурі, 
них ніякого).

щабель, найкраще було 
поставлено також у пере
можця. Майже щодня в 
тракторній бригаді про ус
піхи молодих бурякозодів 
розповідали «блискавки», 
цифри і проценти вчораш
нього дня зранку можна 
було побачити на дошці 
показників «Сьогодні по
переду». На честь право
флангових механізаюои 
щодня піднімали прапор.

Рейдовій бригаді район
ного штабу по перевірці 
ходу весняно-польових 
робіт приємно було зу
стріти на кожному полі, 
яке доглядає КМК Петра 
Назароза, спеціальні «ві
зитні картки» колективу — 
дощечки, на яких є фото
графія ланкового, вказу
ється площа, котру догля
дає ланка, запланований 
урожай. Члени штабу по
ширили цей досвід — ни
ні подібні «візитні картки» 
можна побачити і в інших 
колгоспах.

Гарні буряки ростуть на 
ланах колгоспу імені Кар
па Маркса. Добре потру
дилися й інші комсомоль
ського подіжні колективи 
району — колгоспів імені 
Жданоза (ланковий В. Г. 
Осадчий), «Дружба» (лан
ковий Б. А. Липкан). Та не 
будемо розчаровувати 
тих, хто на першому етапі 
суперництва зостався в ті
ні. Кінцевий результат за- 
лежиіь від сумлінної прз- 
ці вчорашнього дня, сьо
годнішнього дня, і дня 
завтрашнього.

Оіже, перший етап су
перництва закінчився, по
переду —вирішальний- В;н 
визначить, у кого більше 
бажання, волі і майстер
ності перемогти. Нині ко
жен з учасників операції 
«Цукор» має всі можли
вості завтра заезідчити 
своє право на приз моло
діжної газети.

М. ЧАЙКА, 
перший секретар Доб- 
ровеличкізського рай
кому ЛКСМ України.

ЗЕЛЕНІ ГНИ И ЭЛТОНУ
Щоб зимівля громад

ської худоби була ситою, 
а раціони для тварин у 
стійловий період — різно
манітними Й ПОЖИВНИМИ, 
про це дбають шші кор- 
м одобув і ш к и Голова і і і в-

Ра’,01,У- Серед них 
—) комсомольців, які 

заготовили майже 
з різно-

4050 
вже 
1000 тони кормі» 
трав’я.

Роботою «омсо м о. і ь-
ських організацій, иесиіл- 
КОВОЇ МОЛОДІ, що готують 
кормову базу для тварин
ництва, керує районний 
комсомольський штаб. Він 
зумів організувати дійове 
<-<»Ціа.іісіп«ше змагання. 
Цьому значною мірою

сприяло рішення бюро 
райкому комсомолу про 
проведення трнмісячішка 
но заготівлі кормів. Він 
триватиме до 25 серпня.

Сьогодні першість у 
змаганні міцно вдержує 
молодь колгоспів імені Кі
рова та «Рассвет». Па їх
ньому рахунку більше 200 
тонн поживних кормів. 
Особливо відзначились 
комсомольці Микола Ря- 
бошапка і Микола Осад- 
чук.

Крім соковитих .кормів 
молодь успішно заготов
ляє сіно, частина її зайня
та на приготуванні трав’я
ного борошна.

А. КУДРЯЧсНКО,

На будови

Нечоонозем <я
4

СЛУЖБА ПОБУТУ

Ваше слово, замовнику?
Майже . половина всіх 

працюючих на Олексам і- 
Р'исьічій фабриці індношпт- 
•” комсомольці, (к (77 
но-’іов-к. Тож у тому, що 

підприємства 
-на н<о неревикоиав план •'^<иого ква|нам і планао1‘ 

^«лании на п’ять м[- 
лоді ’ ЗИа'Ша зас <У'а ма

ні ч т!' СЄрСД КОМСОМОЛЕЦ» ’ 
'' 1 !ІЄМС'«а широкою

розмаху набрача боротьба 
за звання 
професії».
квартал його виборола ро
бітниця з ательє «Беріз
ка» Людмила ГІікінер.

О. ШТАНЬКО, 
секретар комітету 
комсомолу Олександ
рійської фаэрики інд
пошиття.

«Кращий по 
За перший

СЕЗАСТОПОЛЬ. Ве:і.і.:а 
трупа моряі.-ів-чорноморці». 
закінчившії строкову с.іуж- 

1б\' і звільнившись у запас, в 
путівками Ленінського ком- 
сймо.іу відправилась у Не
чорнозем'я.

Провести добровольців 
прийшли товариші по служ
бі, а також ті. хто прийняв 
від них вахту на кораблях 

І і в частинах флоту. На ба
гатолюдному мітингу з теп
лим напутнім словом висту
див перший заступник иа- 
чальшіка політичного уп
равління Червонопранорно- 
го Чорноморського флоту 
контр адмірал В. І- Ноч іаи 

ІВід імені комсомольців, які 
вирішили поїхати на будови 
Нечорнозем’я. старш'иіа 
другої статті запасу С. Саф- 
ронов, рядовий запасу 
І. Юськів та інші запешні 'Н, 
іцо будуть по-ударному, 
флотському працювати 
важливих об'єктах п’ятщчч- 
Іки.І М. ТУРОВСЬКИЙ. 

кор. РАТАУ.
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КОМу ПЛ7)ТС

З сипо'р

Канікули для учениці 8 
класу середньої школи 
№ 5 м. Кіровограда Лілії 
Пастернак почалися з ви
робничої практики на місь
кій взуттєвій 
Можна сказати, 
пощастило — ї" 
на дільницю виготовлення 
дитячого взуття. У краси
вому, естетично оформле
ному приміщенні трудить
ся колектив, який у мину
лій п’ятирічці добився

ЧВ^РТЬ П'ЯТА, КА
фабриці, 
шо Лїлі 

її направили

ТРУДОВА

ПРАКТИКА НА ВЗУТТЄВІЙ
права називатись колекти
вом відмінної якості.

За вісім років з дня 
створення' бригада, в якій 
працює Лілія, не отримала 
жодної рекламації про 
низьку якість виробів. Та 
інакше й бути не може — 
тут досвідчені майстрині, 
які володіють багатьма 
технологічними операція
ми, це дас і.м змогу під
тримувати чіткий ритм 
конвейєра, економити .ма
теріальні ресурси вироб
ництва.

Крім Лілі Пастернак, на 
дільниці № 7 у взуттєви- 
ків сьогодні вчаться ще 
четверо вчорашніх семи
класниць середніх ШКІЛ

обласного центру. Брига
дир дільниці Катерина 
і ригорівиа Дика розповіла 
школярам про кращі тра
диції бригади, познайоми
ла з передовими майстра
ми, з нагородами, які от
римав колектив.

Тепер кожен практикам с 
має свого наставника. 
Уважно учнів навчають 
досвідчені виробничниці 
комуністка Євдокіи Сиияв- 
ська, комсомолки Алла 
Луньова, Люба Платоно
ва, Валентина Лепешкоза, 
Валентина Савенко. Пере
дають їм секрети майстер
ності, вчать бути працьо
витими.
Сьогодні неможливо пе-

редбачктп — виберуть 
професію взутгєвнка дівча
та чи пі. ІІе це основне 
(хоч і важливе): дні, про
ведені ((а фабриці, надов
го зостануться в їхній 
пам’яті. Бо це — пізнання 
нової справи, це — зна
йомство з цікавими людь
ми, чиї невтомні руки при
носять радість багатьом.

Д. ТАНСЬКИИ, 
старший інженер Кі
ровоградського цент
ру наукозо-технічної 
інформації.
На знімку: учениця 

З класу Ліля ПАСТЕРНАК 
із наставницею Л. Є. ПЛА- 
ТОНО8ОЮ.

Фото Ю. КРУПЧЕНКА.

МІЦНІЮТЬ РУКИ
Ця’ланка буряківників 

наймолодша не тільки в 
колгоспі імені Чапаева, а 
й у всьому Кіровоград
ському' районі. Наймолод
ша вона і за часом свого 
створення, і за віком її 
членів.

Трохи більше місяця то- 
«V в ґрузьківській серед
ній школі проходили КОМ
СОМОЛЬСЬКІ збори. На них 
секретар парткому місце
вою господарства Микола 
Федотович Безкровний по
просив молодь допомогти.

доглядати цукрові буряки. 
Комсомольці школи охоче 
відгукнутися на прохання 
дорослих.

Незабаром із числа 
старшокласників створили 
комсомольсько - молодіж
ну ланку. До неї ввійшли 
Тамара Прищепа, Людми
ла Мамалига, Ольга Ори- 
хая, Надія Чудішович, 
Світлана Бібик — усьою 
18 комсомолок десятиріч
ки Ланковою дівчата оо- 
рали крашу ученицю шко
ли Тетяну Бузулатін.

На перших же зборах 
ланка зобов'язалася одер
жати по 250 центнерів 
цукрових буряків па кож
ному з 20 гектарів.

Нині молоді буряківниці 
готуються перевіряти гус
тоту посіву,

в. цвях.
На знімку: члени 

комсомольсько - молодіж
ної ланки Грузькіаської 
десятирічки.

Фото Ф. ПЛАХТІЯ.

НІ ЛІТО З ПІОНЕР-

СЬКОМУ ГАЛСТУЦІ

ц
ще до 
сурма, 
багато
хмизу 
тіз нарвати, 
підправити... 
піонери табору 
ба» (обком 
працівників 
установ) готувалися 
урочисюго
Радісне хвилювання охо
пило всіх.

Радісно вони зустріча
ли батьків, гостей, котрі 
приїхали на торжество. 
Захоплено розповідали, 
як хороше їм тут живеть
ся.

— Я, мамочко, декла
муватиму сьогодні вірш.

ЬОГО дня більшість 
дітей прокинулась 

того як заграла 
До ЛІ чійки можна 

Що зробити: і 
назбирати, і кві- 

і доріжки 
Весь день 
/ «Друж- 

профспілки 
державних 

г —- • - — -І д о 
відкриття.

чиків дружно відповіда
ють:

— Завжди готові!
Табірну зміну відкрито. 

Дзвенять радістю і щас
тям пісні про нашу, ра
дянську дітвору, піонери 
демонструють езої здіб
ності в танцях, декламу
ванні, співі.

ЦЕ — СВЯТО. А будні?
Зони не менш цікаві,- 

насичені. За кілька днів 
вихователі і піонераожа- 
ті (до речі, зони — з чи
малим педагогічним ста
лієм, а також майбутні 
вчителі, студенти педін
ституту) згуртували дітей 
у дружні колективи. Вже 
першого дня разом по
думали і над тим, як на-

Уже кілька разіз репети 
рувала, — мовила чор
ноока дівчинка. — І пі
сень спізатимемо. Нових. 
Ось побачиш, як у нас 
весело...

Нарешті на закличні 
звуки сурми з усіх кут
ків великої території зі
бралися діти. Вишикува
лись по загонах. Почала
ся піонерсьна лінійка. 
Один за одним рапорту
вали голови рад загонів. 
Останньою віддала рз- 
порт старшій піонерьо- 
жатій Олені Пономарен
ко голоза ради дружини 
імені Ю. О. Гагаріна Ган
на Присяжна.

Начальник табору
Д. С. Сойкіна поздоро
вила піонерів з відкрит
тям табору, побажала 
їм добре відпочити.

— Юні піонери! До 
боротьби за справу Ко
муністичної партії Радян
ського Союзу будьте го
тові!

Триста дівчаток і хлоп-

33-
33-

не

горягься спортивні при
страсті. Інвентаря досиїь 
і для змагань з різних 
видів спорту, і для ціка
вих ігор.

Не марнують часу зав
зяті шахісти і шашкісти, 
їх побачиш біля кожного 
корпусу, навіть першо
класників. Ну а хто силь
ніший із них — покаже 
час.
Т АБ1Р «Дружба» знахо- 
" диться в одному з 

мальовничих куточків Кі
ровограда. Він — на бе
резі Інгулу, навколо — 
ліс. Галявин скільки зав
годно. Ось на одній із 
них розташувався загін 
«Іайдарівці» (в основно
му п ятикласники).
послухали 
звернення 
союзного 
різ до всіх 
ців країни.
розповідали про корисні 
спрази піонерів своїх 
шкіл. Зокрема, про шеф
ство над інвалідами Віт
чизняної війни, матеря-. 
лай, які не діждалися 
своїх синів-зоїнів.

А у найменших спо
чатку не обійшлося без 
прикрощів. Плакала за 
мамою маленька Опен
ка. Такі ж, як і вона, 
але сміливіші дівчатка 
кликали її на гойдалку, 
навіть хтось ляльку да- 
еаз сбою... І надвечір 
дівчинку бачили вже зов
сім іншою.
танцювала разом 
ми ллзлюками.

Це — початок, 
ступні дні дітей 
багато 
ного. Будуть зустрічі з 
ветеранами праці і вій
ни, делегатами партійних 
з’їздів, кіровоградським 
школярем, який псбуваз 
на Всесоюзному зльоті 
піонерів, Валерою Миро
новичем. «Піонер не 
проходить мимо пору
шень», «Веселі книги — 
наші друзі» — це лише 
дві з багатьох запланова
них бесід. Юні художни
ки покажуть свої здіб
ності у конкурсі «Хай 
завжди буде сонце) (ма
люнки на асфальті). Є 
над чим подумати перед 
конкурсом політичного 

. плаката, строю і пісні 
тощо. Попереду різні 
операції — «Зелена ап
тека», туристські походи, 
складання норм комп
лексу ГПО, військозо- 
спсртивні ігри...

Діги 
про 
Всо-

бесіду 
СЬОМОГО 
зльоту піоне- 
гОНИХ ленін-

Погім самі

Вона весело
з іншл-

А в на- 
чекаа 

цікавого, корис-

7. КАЛЬЧИНСЬКА.

іі
і

ТЛВІР ЗУСТРІЧНЕ
ЮНИХ

Веселе з приємним» 
турботами піонерське лі
то в розпалі. Заходиш на . 
ті од в і р ’ я й ос н пі вс ької
Еосьмирічкй — і поміча
єш: на флагштоці майо
рить червоний прапор. 
Він знаменує початок но
вого табірного сезону.

Мешканцям шкільного 
піОлертабору створено 
всі умови ДЛЯ розумного 
відпочийку. Це — спор
тивні ігри та розваги, ці
каві бесіди про книги і 
кінофільми, конкурс па 
кращий малюнок па ас
фальті, зустрічі з ветера
нами віїіїш і праці, висгу-

зваги кожний з восьми 
загонів. Пропозицій бу
ло чимало, а дали такі 
назви загонам: «Альта- 
їр», «Бригантина», «Ус
мішка»...

Цілий день серед ді
тей баяніст З Д. Колодя- 
зєв. Відповідно до назви 
загону розучували пісні, 
скажімо, «Безмежна 
країно моя», «Хай зав
жди буде езнце», «Зо
репад», «Чебурашка». 
Придумували емблеми, 
девізи для кожного 
гону (їх же треба й 
хистиги).

Юні футболісти
збиралися чекати, поки 
офіційно створяться
команди, вони ежє зма
галися між собою, і де
хто навіть висловлював 
упевненість у своїй пере
мозі. На , просторому 
майданчику ось-ось роз-

--------,--------- _______________ --------------------------
когірці Голова пінського 
району, де в роки Вели
кої Вітчизняної,війни ді
яла підпільна комсомоль
ська організація «Сиар- 
так». А 22 червня, в день 
40-річчя з дня нападу 
фашистської І Іімеччіппі 
на Радянський Союз, уч
ні Йосішівської восьми
річної інколи проведуть 
лінійку нам’яті у крає
знавчому музеї села Доб
рого. Ближче Ознайом
ляться вихованці табору 
і з Красііохутірською 
ГЕС, містом Нервомай- 

.сьйом на Мігяолаївішші, 
побувають у Вільшапсь- 
кіі: районній друкарні...

Літо піонерське и роз- 
лі.

пн юних самодіяльних 
артистів перед трудівни
ками місцевого колгоспу 
імені Леніна і ще чимало 
інших цікавих, захоплю
ючих справ.

Про здорове й змістов
не дозвілля 
шклуют ЬСЯ 
табору вчитель Вячеслав 
Іванович Малков, старша 
піоиервожага Валентині 
ГНатівпа Холявпцька, 
вихователька Любов Ми
колаївна /Капкова, ку
харка Леля Іванівна 
Стурза.

Скоро мешканці табору 
побувають у селі Крас-

школярів
начальник

В. ГОРЕНКО, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара». 
Ьільшанський район.



кокувяр(1 13 червня 1881 року

ли № 6 Коля Михайлов 
класник Аджамської 
школи Кіровоградського ___
Сашко Баклан. Третє місце події н- 
ли між собою Оленка Кчпущак зі

4стор

ФУТБОЛ
Служба солдатська

і
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Кордон...
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наш.

ЧИ ЗНАЄШ ТИ ПРАВИЛА РУХУ?
Запобігти дитячому дорожньо- 

транспортному травматизму підви
щити ефективність навчання дітей 
правил руху — така мета конкур
су на кращий малюнок по дотри
манню дітьми правил дорожнього 
руху, що його провів обком ЛКСМ 
Унраїки разом з обласним відділом 
народної освіти та управлінням 
внутрішніх справ облвиконкому. 
Конкурс було присвячено Міжна
родному дню захисту дітей.

Понад 20 тисяч піонерів' і шко
лярів області ииявили бажання вз->- 
ти участь у цьому незвичайному 
змаганні.

Та жюрі одностайно вирішило 
присудити перше місце Сергію 
Грубому, учневі 6-го класу Віл»- 
шансьної середньої школи Ноио- 
архлнгельськсго району. за малю
нок «Уперті друзі». За умовами 
конкурсу Серьожа нагороджуєтьсп 
путівкою де республіканського 
піонерського табооу «Молода гвар
дія» (м. Одеса).

Друге місце посіли учень 6-го 
класу Знам’янської середньої шко- 

і перши- 
середньої 

району

«ЗІРКА»—«НОВАТОР»—1:0
У сімнадцятому турі пер

шого кола чемпіонату краї
ні я футболу серед клубів 
другої ліги «Зірка* на своє
му стадіоні приймала «Нова- 
,тор>. Ця команда, як і інші 
я шахтарського краю Укргі- 
іни, має свої славні футболь
ні традиції. Суперники •- 
дивні знайомі но виступах 
на змаганнях різних рангів. 
Тому й не дивно. що матч 
Мочався без особливих роз
відок." Уже па одинадцятій 
хвилині Юрій Касьонкін мов 
змогу примусити голкіпора 
ікданівців Володимира Скобу 
вийняти м’яч із сітки своїх 
воріт. Але удар у півзахис
ника не вдався. На двадцята 
шостій хвилині Сергій Ра.т.о- 
ченко пробив .милю цілі. А за

три хвилини сильний удар 
Олександра Алексеева пар і- 
руєНа кутовий Скоба.

Час минав, а на табло 
стояли нулі: суперники не 
відпускали підопічних ні на 
крок, а рідкі удари по воро
тах не були важкими для 
голкіперів.

На перерву коКіапди піш
ли лон лінійному результаті.

Як тільки почався другий 
таіім. Кіровограді!! повели в 
рахунку. Це на 49-й хвл.типі 
гробив Сергій Глнзенко, що 
замінив Алексеева.

Наступний поєдинок — 16 
червня. «Зірка* в Луцьку зу
стрінеться з місцевим «Тор
педо».

ЯК

сбласгного комитета

стільки 
свіжого 

прохо-

сміху! 
ніросо- 
прихо-

на 
пл з- 
м їй- 
Туг

піску, 
дерев 

I рап- 
розси- 

від

сонлчно- 
Літо 

міському

ТВІЙ ВИХІДНИЙ

3160S0. МСП

ЖСМ Украины.

)Ца укряипском языке

Сонячні зай
чики, відбиваю
чись від тихої 
води, граються 
на березі, на зо
лотому 
на гілках 
і кущів, 
том — 
лаються 
райдужних бри
зок. Лопотать 
по мілкій воді 
босі ноги...

Це — ліго. 
Задумливо - ве
селе, 
спекотне.
на 
пляжі.

Тут 
сонця, 
повітря, 
лодної води, мо
лодого 
Сюди 
грядці 
дять відпочити 
після роботи й 
у вихідні. При
ходять, щоб за
горіти на сонці, 
набратися сил і 
здоров'я 
спортивних 
щадках і 
данчиках. 
вони в гостях у 
доброго й щед
рого літа. А по
чуваються 
дома...

Фото
В. ГРИБА.

КОНКУРСИ
X4W«< .•

«Молодой коммунар»

©рган Кировоградского

Знам’янки та Сергій Мірошничен
ко і Сергій Сергеев з Кіровограда.

Всіх їх нагороджено пам’ятними 
подарунками.

За виявлену кмітливість і вина
хідливість у вирішенні питання 
поліпшення організації руху тран
спорту і пішоходів присуджено за
охочувальні призи Ігорю Пушнову 
з Кіровограда, Наталці Бордіян з 
Бобринця. Інні Бсляєвій, Світлані 
Горб та Ларисі Шиян із Знам’ян
ки.

Слід відзначити хороші малюнки 
О. Цегуйко з Бобринця, ~ ~
рєнко, К. Чернишова, 
і. Гірш із Кіровограда, 
иснко, І. Щербакової, І.
В Підлубної з Олександрії, С. Го- 
рипай зі Знам’янки, Г. Лозової та 
О. Лозової з Олександрівни, О. Бол- 
боки і В. Мусульбееа з Новозрхан- 
гельського району та багатьох ін
ших.

Нині у дитячому кінотеатрі 
-Мир» м. Кіровограда діє виставка 
кращих малюнків.

Л. ЩЕРБИНА.

В. Слюса- 
Т. Бузько, 

Н. Горба- 
Онищенко, 

’, С.

На знімках: дитячі малюнки. 
Фото Б. ГРИБА.

I все-таки деякі деталі 
не. вислизнули з-під увалі 
прикордонників. Перед по
садкою в автобус Дурасов 
зібрав молодих людей у 
коло і щось наказав. Сту
денти знітилися, затихли. 
Дивне було'й те. що всі 
члени групи чомусь свої 
чемодани і сумки тримали 
у правій руці. Старший 
сержант Степан Кузьмін 
поділився своїми сиостере-. 
жониямн з лейтенантом 
Олександром Гайдаєм.

— Я це теж помітив,— ■ 
відповів Олександр.

І ще він звернув увагу: 
багато студентів худорля
ві. а костюми па них міш
куваті, і тримаються в 
лих туристи скуто, ніби 
щось заважає їм.

У митниці гості пред'я
вили свої чемодани па ог
ляд. Звичайно в іноземців 
у чемоданах, крім турист- 

американську ського спорядження, бага
то журналів, книжок. А 
тут — нічого. Теж підо
зріло.

Дурасова і кількох чо
ловік із його групи запро
сили пройти в окрему кім- 

надіються з' пату. Запропонували скн- 
ІДЄОЛОГІЧШІХ 

зсерс- 
суспіль-

— Зробив посадку літак 
авіакомпанії «Люфтгаи- 
за», що прибув рейсом 
Ф ра пкфу рт-на- М а й ні — 
Москва.

— Зробив посадку лі
так авіакомпанії «Ер- 
Франс»...

Звична інформація 
м іж и а родпого ае ронорту.

Строкатий, різномовний 
натовп. Носильники, дів
чата в енній формі «Аеро
флоту». Метушня проводів 
і зустрічей. Але 
лять в аеропорту 
доіпіш-н?

— Охороняють

що роо- 
ІірііКОр-

кордоп, 
— пояснює офіцер окре
мого контрольно-пропуск
ного пункту 
Віктор Карнов, 
.прилітають 
кінців світу, 
щоб налагодити 
контакт, 
ми живемо.
пропитую 
газету «Уолл-сгріт джор- 
нсл»: «Сполучені Штати 
відкрили нову — не ядер
ну, не балістичну міжкон
тинентальну зброю: амери
канського туриста». Певні 
кола Заходу і..,,1.. - -
ДОПОМОГОЮ 
диверсії! «зірвати» 
дини радянське 
ство.

Важко передати всю на
пругу роботи, яку щодня 
виконують контролери на
шого пункту. Адже дивер
сант — це людина, яка 
пройшла грунтовну підго
товку. хпгра. вивертка. І, 
щоб її знешкодити, по
трібні пильність, досвід.

іноземний літак* доста
вив у « Шереметьево» ве
лику групу студентів па 
чолі з якимсь Дурасовшч, 
викладачем одного з аме
риканських університетів, 
Документи у американців 
були в повному порядку. 
Та й поведінка їхня спо
чатку не викликала ніяких 
підозрінь. Бесслі, гамірли
ві, вони юрбою стовпились 
біля літака.

«Москва»
— До нас 

гості з усіх 
Більшість, 

діловий 
довідатись, .чк 

Але... в тім.

кути піджаки. Дурасов 
відразу почав обурюва
тись. Ллє, коли в одного 
зі. студеіггіа з-під поли 
піджака випала книжка, 
махнув рукою. Виверт не 
пройшов.

Решта студентів 
стала звільнятися 
«підпільного 
придумали ж: 
СЬІІІ брошури 
па підтяжках« Контрабан
ду було затримано. І зро
били це славні хлопці, 
котрі з гордістю носять 
зелені кашкети.

Старший сержант Сте
пан Кузьмі!! народився І 
виріс у марійському кол
госпі « Комун ізм вер ї». 
Мріяв служит:! у прикор
донних військах. Ще дома 
тренувався ■— готував 'се
бе до служби на кордоні. 
Спочатку не дуже нри-

теж
Від 

вантажу». І 
аптпрадя.ч- 
закріпйлії

в аеропорту
йшовся до душі ОІіШЇ — бованців вилучили митші- 
начищені до блиску пере- кн у пілота золотих виро- 
вики. вишукана ввічлн-" бів. Купка золота, що ле? 
вість, «як па дипломатич
них прийомах». Незабаром 
зрозумів, йому довірено 
важливий пост і віддавати 
йому треба- всі гили. Те
пер студіює англійську.- 

• ■— Контролер’ О КІШ, 
— каже вій, — особа на
шої країни. її повноваж
ний представник. Тому 
треба постійно вчитися. У 
кого? Та у того ж Гайдая.

Олександр Гайдай ан
глійську. як рідну, знає. 
Малює професійно. Літе
ратура. мистецтво — його 
хоббі. Перший активіст у 
нашій організації. Від йо
го ока ис сховається жоден 
котрабаплнет.

... Лейтенант Гайдай 
оглядає іноземний літак. 
Коли ввійшов пілот у ка
біну, льотчик .. жестом 
професіонального фокус
ника витяг звідкись із-під 
сидіння блок сигарет.

•— Маленький презент 
прикордонникові. — Га
лантно розкланявшись, 
він просі яг його Гайдаю.

—Спасибі, — відсунув 
рукою «подарунок» Олек
сандр. — Скажіть, а оцей 
східець відкривається?

— Звичайно, — про
мовив пілот, — але чи 
варто возитися?

— Дайте краще викрут
ку." — твердо сказав Гай
дай.

— Немає у мене ви
крутки, — люто промовив 
пілот.

Лейтенант підвів оіі. 
Іноземець стояв блідий, 
як полотно. Незабаром пе
ред прикордонниками ви-

■ росла солідна купа япон
ських годинників., Пізніше 
в митниці з’ясувалося, що 
кишені «комерсанта» теж 
щільно набиті контрабан
дою. На багато тисяч кар-

жала на столі, паче стала 
мірилом його життя, його 
світогляду.

ч, Звичайно. більшість' 
гостей із-за рубежу їде д.р 

•нас із добрими" намірами. 
Щиро цікавляться жиг-, 
тям. успіхами рад/Чіісько; 
го народу в комуністично
му будівництві. Для ДРУ; 
зів у радянських ирішор- 
доіншків — добра усміш
ка. А для недругів...

У невеликій кімнатці 
ОІІП1І — десятки фото
графій: розкриті консерв
ні банки, набиті .золотими 
годинниками: золоті при
краси на пальцях... ліг чи 
сховані у вигадливу жіно
чу зачіску: черевики з по
двійними підборами; роз
пороті лацкани піджаків, 
звідки вилазять паперові * 
гроші. Яка величезна пра
ця потрібна, щоб йикрити 
цих любителів легкої на
живи!

Деякі іноземці •намага
ються провадити психоло
гічну обробку прикордон
ників. Скільки раз па вид
них місцях «забували» 
лакурки. пляшки з вином, 
самі ж стежили: раптові 
«клюне». спокуситься^ 
Оскільки таких не знахо
дилось. «і ості» просто 
починали сунути речі з 
руки. Ну. а заразом 1 всі
ляку антирадянську ииса- 

вйпадну 
гідну від-

нішу. і в цьому 
вони діставали 
січ.

Удень і вночі _____ ,л
дано охороняють Держав*, 
лий кордон СРСР воїни в 
зелених кашкетах, охоро
няють нашу працю, наш- 
спокій.

с.а'мовід-

А. СУВОРОВ, ! 
підполковник.

(Вісник «Комсомольской 
правды»).

А-

У працівників Львівсь
кої залізшщі з’явшіся «'по
заштатний контролер» — 
учень десятого класу Бсрх- 
шшської середньої школи 
Мишко Дуркот. 1 раФік 
руху поїздів па високогір
ній етапнії Сіянки він зві
ряє тепер но новенькому 
іменному го аиііінку, який

ШКОЛЯР НЕ
йому вручили за ни.тьшсіь 
і віщахідлпвість.

-Додому зі школа Мині
мо йшов, як звичайно, 
»здбйж залізничного по
лотна. Рангом па тому міс
ці, де колія круто звсртас- 
110 краю сойки, яка норос-

РОЗГУБИВСЯ
.та молодими я.тни.іми, пін 
помітив: після зливи ро
зійшлись рейки.

«Пасажирський мас про
йти через годину, а до 
станції бігти хвилин двад
цять», — подумав Мишко 
і поспішив на вокзал, щоб

повідомити п|)0 побачене. 
На місце поломки приїха
ла ремонтна бригада.

...Станцію (ляпки паса
жирський проминув ТОЧНО 
за розкладом.

Г. МАЦЕНКО.
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