
Мал. В. Жаринова.

С о р о к  р о к і в
Великою всенародною лю

бов’ю користується в нашій кра
їн і Ленінський комсомол, соро
карічний ювілей якого відзна
чає радянський народ 20 жовт
ня. Вирощений і в и пестуваний 
Комуністичною партією та її  
вождем В. І . Леніним, комсо
мол з 22-тпеячного загону ре
волюційної молоді, я ким в ін 
був у 1 9 18 році, перетворився 
в масову самодіяльну політич
ну організацію, щ о  налічує 
тепер у своїх рядах більш як 
18 мільйонів юнаків і дівчат.

В. І . Ленін високо цінив 
комсомол, я кий є вірним по
мічником і бойовим резервом 
Комуністичної партії. Володи
мир Ілліч залишив комсомоль
цям і молоді великі заповіти: 
в ході практичної діяльності 
наполегливо оволодівати знан
нями, вчитись комунізму, бу
ти ударною групою, в усякій 
роботі подавати допомогу на
родові, виявляти свою ін іціати
ву, свій почни.

Ленінський комсомол завж 
ди і в усьому з честю вико
нував заповіти великого вож
дя і вчителя, стояв і стоїть в
перших рядах борців за спра
ву Комуністичної партії. Ком
сомольці разом з комуністами 
самовіддано билися з ворогами 
нашої Батьківщ ини на фрон
тах громадянської і Великої 
Вітчизняної воєн. Ударною 
роботою на численних будовах 
в роки передвоєнних п 'ятирі
чок, наполегливою працею на 
відбудові народного господар
ства, зруйнованого німецько- 
фашистськими загарбниками, 
комсомольці показували зразки 
вірного служіння своїй соціа
лістичній Вітчизні.

На червоному прапорі ВЛКСМ 
прикріплено п ’ять орденів— 
знаків мужності і відваги мо
лодого радянського племені. 
Нагороди Батьківщ ини— яскра
ве свідчення визнання його 
заслуг в будівництві соціаліз
му і комунізму, у вихованні 
радянської молоді в дусі любо
ві і відданості Комуністичній 
партії, радянській Вітчизні.

З новою силою к ипуча твор
ча енергія комсомольців і мо

лоді виявилася в боротьбі за 
здійснення історичних рішень 
ХХ з ’їзду КПРС, який намітив 
величну п рограму дальшого 
комуністичного будівництва. 
Комсомольці— активні учасни
ки спорудження найбільших 
будов п іслявоєнних п’яти
річок — Волго-Донського суд
ноплавного к а н а л у  і м е н і  
В. І . Леніна, Волзької ГЕС іме
ні В. І. Леніна та інших елек
тростанцій, металургійних і 
хімічних підприємств на Схо
ді, в Сибіру та інших райо
нах країни. Комсомольці і мо
лодь Радянської України за 
рекордні строки збудували 37 
нових вугільних шахт на Дон
басі, ряд великих доменних 
печей.

На заклик партії, за велін
ням свого серця сотні тисяч 
комсомольців і молоді виїхали 
в безкрайні степові простори 
Казахстану, Сибіру, Уралу, 
Поволжя, де допомогли в ко
роткі строки освоїти більш я к 
36 мільйонів гектарів родючих 
цілинних земель, створити 
нову велику зернову базу на 
сході країни. Багато тисяч 
комсомольців своєю натхнен
ною працею вносять гідний 
вклад у розв’язан ня всенарод
ного завдання—в найкоротший 
строк наздогнати і випередити 
США по виробництву м ’яса, 
молока і масла на душу на
селення.

Свій славний ювілей комсо
мол відзначає в дні, коли ра
дянський народ готує гідну 
зустріч позачерговому ХХІ 
з ’їздові КПРС. Комсомольці, 
всі юнаки і дівчата нашої кра
їн и заявляють, що вони не
пошкодують праці і знань в 
боротьбі за виконання планів, 
які накреслить ХХІ з ’їзд 
партії.

Тісно згуртований навколо сво
єї матері—Комуністичної пар
тії, Ленінський комсомол був, 
є і буде її  вірним сином. Він 
і вся радянська молодь відда
вали і віддаватимуть всі сили 
і кипучу енергію своєму наро
дові, Батьківщині, Комун істич
ній п артії в ім’я торжества 
комунізму.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих 
Кіровоградської області
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Мітинг молоді Москви на Красній площі
26 жовтня на Красній пло

щі Москви відбувся мітинг мо
лоді столиці, присвячений 40- 
річчю Ленінського комсомолу.

Тепло і сердечно зустріла 
молодь столиці товаришів К. Є. 
Ворошилова, О. І. Кириченка, 
М. С. Хрущова, Д. С. Коротчен

ка, які прибули до них на свя
то.

З великим піднесенням уча
сники мітингу прийняли звер
нення до Центрального Коміте
ту Комуністичної партії Радян
ського Союзу.

(ТАРС).

Трудова перемога
Трудівники сільського гос

подарства Ново-Миргород
ського району, готуючи до
стойну зустріч 41-м рокови
нам Великого Жовтня та 
ХХІ з’їздові КПРС, достроко
во, 25 жовтня, виконали річ
ний план продажу хліба дер
жаві разом з кукурудзою 
на 100,3 процента.

Понад план продано близь
ко 800 центнерів хліба.

Прибуття в Москву делегації 
Польської Народної 

Республіки
В Москву з візитом дружби 

на запрошення Центрального 
Комітету КПРС, Президії Вер
ховної Ради СРСР і Ради Мі
ністрів СРСР прибула делегація 
Польської Народної Республіки. 
В її  складі: В. Гомулка— пер
ший секретар ЦК Польської 
об’єднаної робітничої п артії—
голова делегації; А. Завад
ський — член Політбюро ЦК 
ПОРП, голова Державної ради 
ПНР; Ю. Ціранкєвич— член 
Політбюро ЦК ПОРП, голова 
Ради Міністрів ПНР та інші 
визначні партійні і державні 
діячі.

На Білоруському вокзалі 
посланців братнього польського 
народу зустрічали товариші 
М. С. Хрущов, К. Є. Вороши
лов та інші керівники партії і 
у ряду.

З вітальною промовою до 
гостей звернувся М. С. Хру
щов. Промову-відповідь виголо
сив В. Гомулка.

(РАТАУ).

На честь славного ювілею
Широко відзначає молодь 

України 40-річчя Ленінського 
комсомолу. Цій знаменній даті 
всюди присвячуються молодіж
ні збори і вечори, зустрічі 
юнаків і дівчат з старими ко
муністами прославленими тру
дівниками і героями, виховани
ми в рядах ВЛКСМ, а також 
урочисті пленуми обкомів, міськ
комів і райкомів комсомолу, 
ювілейні мітинги.

Багатотисячний мітинг від
бувся 26 жовтня в селі Три
пілля на майдані біля пам’ят
ника героям-комсомольцям, я кі 
полягли в 1919 році в нерів
ному бою з великою куркуль
ською бандою. Комсомольців 
і молодь тепло поздоровили з 
наступним святом перший сек
ретар Київського обкому п ар
тії П. Ю. Шелест, старий біль
шовик В. Я. Бабко, вихованець 
комсомолу Київщ ини, колиш
ній командир партизанського 
загону Герой Радянського Сою
зу О. Є. Кривець та інші.

Славному ювілею комсомолу
присвятили свої нові твори ба
гато письменників, композито
рів, художників. На Київській 
студії художніх фільмів імені 
О. П. Довженка режисери, ак 
тори і оператори у вільний від

роботи час створили кінофільм, 
присвячений учасн икам Три
пільського походу 1919  року. 
На екранах кінотеатрів демон
струються «Юність наш их бать
ків», «Вони були першими», 
«Павло Корчагін», «Молода
гвардія» та інші кінофільми.

Натхненною, творчою працею 
зустрічає молодь славне 40-річ
чя комсомолу. З усіх к інців 
республіки  надходять радісні 
звістки про трудові успіхи юна
ків і дівчат. Комсомольсько-мо
лодіжні бригади Сталінської об
ласті видобули понад план 643 
тисячі тонн вугілля, виплавили 
62 тисячі тонн металу, збуду
вали своїми силами 150 жит
лових будинків. Великі вироб
ничі досягнення сільської мо
лоді.

Свято шанує радянська мо
лодь пам’ять героїв, які відда
ли своє життя за велику спра
ву народу. В Хотині Чернівець
кої області відбулася закладка
пам' ятника комсомольцям-під
пільникам, які очолили в роки 
Великої Вітчизняної в ійни бо
ротьбу молодих патріотів проти 
німецько-фашистських загарб
ників. У Чернігові на ознамену
вання ювілею закладено парк 
Юності.

Урочистий пленум райкому комсомолу
Відбувся урочистий пленум 

Ново-Миргородського райкому 
комсомолу, присвячений слав
ному ювілею п ’ятиорденонос
ної Всесоюзної Ленінської Ко
муністичної Спілки Молоді. В 
Будинку культури зібралися 
кращі комсомольці району: 
трудівники колгоспних ланів, 
передові виробничники . Осінній 
холод не пригасив піднесений 
весняний настрій молоді. На 
юних обличчях сяють щирі 
щасливі посмішки, очі випромі
нюють безмежну радість. 40 
років... Відчуття цієї знамен
н ої дати всіх якось зближує,
ріднить.

Під бурхливі оплески обираю
ться члени президії пленуму.

Непорушно застигають ряди 
юнаків і дівчат, коли вносять 
прапор районної комсомоль
ської організації.

Про героїчний ш лях ВЛКСМ
розповідає секретар райкому 
комсомолу Ф. Ткаченко.

В залі тихо-тихо. З завми
ранням серця слухає молодь 
літопис незабутніх справ юві
ляра.

Громадянська війна, відбудо
ва народного господарства, Ком

сомольськ на Амурі, колекти
візація, Вітчизняна війна, мир
на творча праця... Всюди ти 
попереду йшов, комсомол! Вір
ний помічник Комуністичної 
партії, ти вів за собою всю мо
лодь країни, надихав ї ї  на рат
ні і трудові подвиги.

Доповідь закінчена. Один за 
одним виступають комсомольці. 
Ось на прикрашену кімнатни
ми квітами сцену піднімає
ться струнка чорнява дівчина.
Цс передова доярка району 
комсомолка Раїса Ткачова.

— Успіх дався мені не так 
то й легко,— г оворить вона,— 
Скільки праці затратила я, 
поки добилася таких високих 
показників по надоях молока!..

Комсомолка хвилю ється... Як 
краще, простими дохідливими 
словами розповісти молоді райо
ну про  свою роботу? ..

— Зобов’язую сь працювати 
ще краще, домогтися ще біль
ших показників по надоях мо
лока!—такими словами  зак ін
чує свій виступ Ткачова.

Про роботу к омсомольців 
Міжколгоспбуду розповідає 
В. Клименко.

Ділиться досвідом своєї пра

ці передова свинарка району 
колгоспниця сільгоспартілі іме
ні Леніна О. Гри горчук, я к а  
з початку року вже одержала 
від кожної свиноматки по 19,5 
ділових поросяти .

На урочистий пленум запро
ш ували одного з перших к ом
сомольців району, нині відомо
го радянського письменника 
Євгенія Поповкіна. Т а в зв 'я з 
ку  з п ідготовкою до п оїздки в
Болгарію він не зм іг приїхати. 
Прислав вітальну телеграму. 
Під одностайне схвалення ком
сомольців відповідь було дору
чено підготувати президії.

Від імені райкому партії і 
райвиконкому привітав комсо
мольців із славним ювілеєм 
секретар райкому партії т. Б ез
вушко. Бурхливі оплески на
повнили зал, коли т. Безвуш 
ко запропонував у честь тако
го свята перейменувати сіль
госпартіль села Веселівки, дав
ши їй назву «40-річчя ВЛКСМ».

Закінчились виступи. Кра
щим з кращих комсомольців по
чали вручати грамоти обкому і 
райкому комсомолу, цінні по
дарунки.

Ю. КОВАЛЬ.
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Бойовому орденоносному, вічно

Напередодні незабутнього, радісного свята—сорокових ро
ковин Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді—бі
ля розгорнутого прапора комсомольської організації району 
сфотографувалися разом на довгу і щиру згадку старий кому
ніст, директор Костянтинівської семирічної школи Петро Леон
тійович Заватій, передова доярка з колгоспу імені Калініна 
комсомолка Раїса Ткачова, краща свинарка колгоспу імені 
Леніна комсомолка Олена Григорчук, учень п’ятого класу 
Ново-Миргородської середньої школи піонер Віктор Федотов, 
учениця сьомого класу Панчівської середньої школи Піонерка 
Віра Тягай, жовтенята учениця другого класу Людмила Стаси
шіна і учень цього ж класу Володимир Корчоха (Ново-Мир
городська середня школа).

Фото Г. Рудого.

Мені пригадується...
...1 9 2 0 — 1930 роки. Вони бу

ли нелегкими. Країна перебудо
вувала не лише промисловість і 
сільське господарство, а й сві
домість людей. І тоді, я к і 
тепер, к омсомол був вірним по
мічником партії у ї ї  велетен
ській роботі.

В ті часи до лап комсомолу 
приймали тіл ьки стійку, вит
риману, перевірену молодь. І 
досі пам’ятають Новомиргородці 
перших комсомольських орга
нізаторів Поповкіна, Павлу
щенка, Сторчака та інших.

І . Павлущенко в селі Канежі 
з г у р т у в а в  м і ц н и й  комсо
мольський о с е р е д о к .  До 
нього входили Заватій, 
Я ровенко, Гуслистий, З ино
вій і Мирон Ніколаєви, Куш
нір, дівчата Гончар, Куцовська,
Островська. Трохим Іванович 
Гончар, комуніст, учасник 
Лютневої і Ж овтневої револю
цій, не раз розповідав молоді 
про В. І . Леніна, якого він сам 
бачив і чув, запалюючи свої
ми бесідами ю наків і дів
чат на славні діла.

Комсомольці були застріль
никами виконання завдань 
культурної революції. Вони 
вважали себе мобілізованими 
на перетворення в життя захо
дів, поставлених Комуністичною 
партією, були грізною силою 
для куркулів та їх  підлабузни
ків у роки ко лективізації сіль
ського господарства.

Сьогодні, в день 40-річчн 
славного комсомолу, з гордістю 
пригадуєш тих, хто в роки пе
ребудови нашої країни непо
х итно ніс прапор великих ле
нінських ідей.

М. ПОКОТІЛОВА, 
вчителька, пенсіонер.

Н А Д І Й Н А  З М І НА
В кінці минулого навчально

го року керівник десятого 
класу Ново-Миргородської се
редньої школи Віктор Олексі
йович Малаховський, звертаю
чись до своїх учнів, ка
зав:

— Скоро літні канікули. Пе
ред вами стоїть серйозне зав
дання . Адже ви учні спеціалі
зованого класу. Влітку ви но
віт ні п оєднати свої теоретичні 
знання з практикою. Сподіва
юсь, що попрацюєте добре, ад
же більшість з вас комсомольці!

Радісні, усміхнені п огляди
юнаків були відповіддю на сло
ва вчителя. «Попрацюємо з 
усією душ ею ,— промовляли очі 
кожного. — Будьте певні за 
н ас».

І хлопці в иправдали довір’я 
ніколи. Славно потрудились на 
ланах колгоспів нашого району.

Чималу кількість трудоднів 
виробив комсомолець А. Лєвих, 
який працював у колгоспі іме
ні Жданова.

Не відстали від спеціалізова
ного класу й учні інших кла
сів. Комсомолка Г . Деркаченко, 
працюючи в колгоспі імені Чка
лова, виробила понад сотню 
трудоднів. Завжди активна, пов
на енергії і бадьорості, з ком
сомольським значком на гру
дях, вона виконувала і пере
виконувала денні норми виро

бітку на різних польових робо
тах.

— Де наша майбутня лан 
кова,— говорить про неї брига
дир колгоспу С. Кучерявий.

Готуючись до 40-річчн 
ВЛКСМ, комсомольська органі
зація ніколи зобов’язалася ак
тивно допомагати колгоспам у 
збиранні врожаю.

В цьому навчальному році 
наша школа надала істотну до
помогу колгоспові імені Чкало
ва, зібравши картоплю з площі
понад 18 гектарів, виламавш и 
качанів кукурудзи на си
лос т а  на зерно з ділянки, пло
ща якої перевищує 100 гек 
тарів.

Приклад у роботі подавали 
комсомольці О. Піскарьова, 
Г. Невінчана, О. Волошина, 
Б. Соколова та інші.

Учні підготували літератур
но-музичний альманах «Сла
в а  комсомолу». В класах бу
дуть проведені збори на тему:
«Ти на подвиг нас кличеш, 
комсомольський квиток», «Сло
ва любові, радості й привіту 
з сердець юнацьких, комсомол, 
тобі» та інші.

В нашій школі також відбу
деться вечір, присвячений 
4 0-річчю ВЛКСМ.

М. ЦУЦОЛ, 
завуч Ново-Миргородської 
середньої школи.

На  в а р т і  р і д н о ї  д е р ж а в и
Пишу я  до газети вперше, 

з столиці соня чного Азербайд
ж ану— Баку. Тут я  виконую 
священний обов'язок перед со
ціалістичною Батьківщиною—
служу в Радянській Армії.

Коли нас, призовників, бать
ки й матері п роводжали на вій
ськову службу, то наказували:
служіть, сини, чесно, будьте 
надійними вартовими нашої 
держави.

Тепер я  хочу в своєму лис

ті через газету «Ленінець» від 
себе і від імені своїх товари
шів повідомити земляків про 
те, що ми, к омсомольці, моло
ді радя нські воїни, докладаємо 
всіх зусиль до того, щоб від
мінно овол одіти бойовою і по
літичною підготовкою.

Трудіться спокійно. Ми пиль
но бережемо мирну творчу 
працю радянських людей.

Рядовий Борис ЯШАН, 
житель села Панчево.

З А В Ж Д И  Н А П О Г О Т О В І !
У ці дн і, коли весь наш ра

дянський народ вітає із святом 
славн ий Ленінський комсомол, 
юні ленінці шлють своєму стар
шому братові піонерський са
лют.

— Свято комсомолу— наше 
свято ,—говорять вони.
   Гідну зустріч знаменній даті 
підготував Ново-Миргородський
районний Будинок піонерів. 
Юні авіамоделісти виготовили 
діючі моделі літаків і планерів, 
на честь сорокаріччя героїчно
го комсомолу проведуть змаган
ня з авіамоделізму.

Піонери хорового, танцюваль

ного та м узи чного гуртків вис
туплять з концертом на уро
чистому засіданні, присвячено
му 40-річчю ВЛКСМ. Члени ду
хового оркестру розучил и ком
сомольські пісні, нові марші.

—Ми завжди будемо поруч з  
вами, вчимося у вас,— 
говорять юні ленінці комсо
мольцям.

Завжди напоготові!— під та
ким девізом наш і піонери го
туються стати гідною зміною 
Ленінського комсомолу.

О. ДЕРКАЧ, 
директор Будинку піоне
рів.

У  змаганні видно кожного
Достойними трудовими пода

рунками зустрінемо 40-річнпй 
ювілей ВЛКСМ— так ухвалюва
ли на своїх зборах комсомоль
ці Ново-Миргородської ремонт
но-технічної станції. І сьогодні
можна сказати, що комсомоль
ці свого слова додержали.

Всі 15 комсомольців працю
ють на відповідальних ділян
ках. Тільки хороші слова мож
на сказати про токаря Георгія 
Літвінова. Він систематично
виконує змінні завдання на 150 
і більше процентів, не допус
кає браку в роботі. Так само 
відмінно трудиться і токар-ком
сомолець Борис Босько.

Комсомолець Віктор Мирго
родський працює шофером па 
бензовозі. Він акуратно достав
ляє пальне в тракторні бригади 
колгоспів.

Любить техніку комсомолець 
Микола Руденко, я к ий працює 
на тракторі ДТ-54 у землерий
ній бригаді. Він дбайливо до
глядає машину, перевиконує 
завдання.

В змаганні видно кожного. 
Приклад передовиків насліду
ють усі молоді робітники ре
монтно-технічної станції.

Б. ПОБІДОНОСЦЕВ, 
секретар комсомольської 
організації.

Колектив у нас дружний
Н инішньої весни 

в колгоспі «Шлях 
Леніна» створили 
комсомольсько - мо
лодіжну ланку, а 
мене призначили 
ланковою. Колектив 
у нас дружний, пра
цьовитий. За лан
кою закріпили 12 
гектарів цукрових 
буряків. Всі 10 мо
лодих трудівниць
немало доклали зусиль, щоб 
вибороти високий урожай.

— Зберемо не менше 250 
центнерів коренів на кожному
гектарі,— заявили навесні чле
ни ланки.

Починаючи з сівби, всі робо
ти по вирощуванню буряків 
провадили вчасно і якісно. В 
числі перших закінчили прори
вання рослин і перевірку. Вліт
ку підживили рослини добрива
ми. Механізатори кілька разів
розпушували міжряддя. Вирос
ли наші буряки на славу!

Настав час збирання. Меха
нізатори Григорій  Варіченко та

Микола Лимаренко 
швидко підкопували 
корені, а ми очища
л и ї х в ід гички, 
складали в кучі. Ве
ликою була наша 
радість, к оли дізна
лись, що на кожно
му гектарі вирости
ли понад 300 цент
нерів цукрової си
ровини. Слова до
держали !

В числі перших лан ка за
кінчила збирати буряки. Виво
зили корені всією ланкою. Це 
дозволило краще використати 
автомашину. В змаганні на 
честь 40-річчя ВЛКСМ приклад 
подавали члени ланки комсо
мольці М. Вдовиченко, Н. Крав
ченко, Л. Слісаренко, В. Пше
нишна та інші.

У пас уж е стало правилом — 
брати приклад з передовиків, 
рівнятись на к ращих. Б удемо й 
надалі вирощувати високі вро
жаї, працею славити Вітчизну.

Ніна ЛУТ, 
ланкова, член ВЛКСМ.
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юному комсомолові сорок років
С л а в а  тих  д н і в  не п о м е р к н е

Незадовго перед славним ювілеєм комсомолу в нашому ра
йоні працювали на збиранні кукурудзи студенти Львівського 
торгово-економічного інституту.

Старий комуніст, член ВЛКСМ з 1919 року, викладач інсти
туту, кандидат економічних наук Андрій Овдійович Дремчук 
написав свої спогади для „Ленінця“.

На знімку: А. О. Дремчук серед студентів на полі колгос
пу імені Фрунзе.

дим ентузіастам доводилося 
спати на ходу в буквальному 
розумінні цього слова. Одержу
вав кожен із нас по четвер
тинці хліба на добу.

Весна 1921 року принесла 
нашій країні перемогу над зов
нішньою і внутрішньою контр
революцією. Однак, використо
вуючи розруху і голод, кур
кульству вдалося схилити на 
свій бік частину середняків і 
підняти повстання проти Ра
дянської влади і Комуністичної 
партії. В Кронштадті почав за
колот генерал Козловський, на 
Україні—Махно, на Тамбовщи
н і—Антонов, а в Саратовській 
губернії—бандит Попов.

В цей час я  був членом пре
зидії Аткарського повітового 
комітету комсомолу. Всі кому
ністи і комсомольці в губернії 
були мобілізовані, озброєні і 
переведені на казарменне ста
новище. На території Саратов
ської губернії було об’явлено

військове становище і замість 
звичайних органів влади ство
рено губернський, п овітові і 
волосні військово-революційні 
комітети. В березні 1921 року 
на зборах Аткарськ ої міської 
партійної організації мене було 
прийнято до лав РКП(б). В 
квітні того ж  року мене пос
лали в Б аландинський район 
для приведення в бойову готов
ність комсомольської органі
зації.

У великих селах і волосних 
центрах із комуністів, к омсо
мольців і їм співчуваючих бу
ло створено бойові загони і 
частини особливого призначен
ня (ЧОП). В районі Баланди 
загін із комуністів і к омсомоль
ців прийняв бій з бандою. Ав
тор цих рядків брав участь у 
бою рядовим бійцем.

Перемогу над куркульськи
ми бандами обумовив декрет 
Радянського уряду про заміну 
продрозкладки продовольчим 
податком.

(Закінчення на 4 стор ).

Щоб не втратити першості
Вже три роки я  

працюю тракторис
том в сільськогос
подарській артілі 
імен і Орджонікідзе. 
Так ось протягом 
двох попередніх ро
ків ходила слава 
про наш колгосп, 
як  про відстаючий. 
Ми в и р о щ у в а л и  
низькі врожаї, ви
робляли дуже мало
тваринницької  п р о д у к ц і ї .  

Лише в цьому році стався 
великий передом. За вчасне і 
якісне проведення весняної 
сівби артілі було вручено пе
рехідний Червоний прапор рай
кому партії і райвиконкому. 
Цьому у значній мірі сприяло 
те, що колгосп став господа
рем потужної техніки.

Щоб не втратити першості,
добре попрацювали механізато
ри Володимир Хмельницький, 
Марко Кальницький, Володи
мир Поповенко, Іван Крав
ченко.

Молодий комбайнер комсо

молець Володимир 
Ганул працював від 
зорі і до зорі, зби
раючи дорідний уро
ж ай. Його праця 
сприяла тому, що 

 колгосп в числі пер
ших закінчив зби
рання к олосових.

Ось уж е понад 25 
років т р у д и т ь с я  
трактористом Леон
тій Кравченко. З

року в рік він має високий ви
робіток, охоче передає свій 
багатий досвід нам, молодим 
механізаторам.

Хлібороби зібрали з кожно
го гектара по 24 центнери 
озимої пш ени ці, по 20 центне
рів ячменю, заклали по 20 
тонн силосу на корову та по 
5 тонн качанів на свиноматку.

Досягнуті успіхи самі по собі 
не прийшли, їм передувала на
пружена робота. Ось як  ми оз
наменували своєю працею со
рокаріччя ВЛКСМ.

Петро КОРНЕТ, 
член ВЛКСМ, тракторист.

Павло УСЕНКО.

Сорокаріччя
юних

Сорок років, сорок весен, 
Сорок радостей в цвіту. 
Героїчну і чудесну 
Славлю юність золоту.
Від жовтневих променистих, 
Незабутніх перших днів 
Чую, ллється молодистий 
Бойової юні спів.
Чую кроки—вдар по бруку, 
Праці гомін на ланах.
Друзі, руки! Стиснем руки! 
Дружби пісня хай луна!
Від Куріл і за Карпати 
Даль Вітчизни дорога — 
Всіма скарбами багата 
Наша рідна, наша мати — 
Хто її не покохав!
В школі, в селах, на заводі,
У тайзі, у нетрях руд— 
Покорителі природи 
Вимпел юності несуть.
Перед нею, перед нею 
Несходима далина,
Перед юністю моєю 
Ранки, сонце і весна! 
А були ж та й лиховісні 
Дні у мороці й вогні 
Й написали хмари грізні 
Всенародної війни,
Не страшні нам грізні тучі— 
Гей, цвіти ж ти, молоде!
Сила Партії могуча,
Сила ленінських ідей.
В сяйвах сонця над землею 
Квітне вічная весна—
Перед юністю моєю 
Несходима далина.

...Неспокійний 1919 р ік ... Мо
лода Радянська країна пережи
вала розруху і голод, відбива
ла шалений натиск білогвардій
ських генералів Колчака, Дені
к іна і Юденіча.

В один із тривожних днів у 
передмісті Баланди Аткарського
повіту, Саратовської губернії, 
відбулися збори молоді, на 
яки х з доповіддю «Цілі і зав
дання Російської Комуністичної 
Спілки Молоді» виступав ін
структор Саратовського губбюро 
РКСМ. Після доповіді зразу ж 
було об’явлено запис бажаючих 
вступити до лав спілки. В чис
лі перших молодих робітників 
і наймитів записався до спіл
ки і я.

З перших же днів після ор
ганізації комсомольський осе
редок розгорнув активну діяль
ність по створенню н ових ком
сомольських організацій у во
лостях,підлеглих Баландинській 
спілці, по згуртуванню навко
ло партії і комсомолу неспіл
кової молоді.

Діяльність перших комсо
мольських організацій була 
бурхливою і багатогранною. 
Вдень ми займались своїми зви
чайними справами на підпри
ємстві, в установі чи в селян
ському господарстві, а вечори 
проводили в політичних і куль
турно-освітніх гуртках. Випус
кали живу газету і комсомоль
ську сторінку в районній газе
ті «Юний комуніст», ставили
спектаклі, концерти.

Вночі їздили до навколиш
ніх сіл і лісів на облаву із 
зброєю в руках і ловили бан
дитів, брали участь в агітацій
них і продовольчих загонах, 
допомагаючи органам Нарком
проду заготовляти продоволь
ство для робітничого класу і 
Червоної Армії. Таким чином, 
у перших комсомольців роботи 
було дуже багато. Часто моло

долюбиві, працюють 
з комсомольським за
палом. Вони люблять 
свою професію і піш
ли на ферму за по
кликом серця.

Ми змагаємося між 
собою за високі на 
дої молока, допома
гаємо одна одній. І 
тільки тому в ручен
ня мені перехідного

мандату райкому комсомолу за 
першість у змаганні серед до
ярок-комсомолок я  розцінюю 
як трудовий успіх всієї нашої 
ферми. Адже одна я  без 
допомоги дружного колективу 
таких показників не добилася б.

Сорокаріччя Ленінського ком
сомолу—це радісна дата для 
людей усіх професій. І ми, до
ярки, в цей день помножуємо 
трудові зусилля, щоб з честю 
виправдати високе звання ком
сомольця, порадувати любиму 
Батьківщину новими успіхами 
в праці.

Раїса ТКАЧОВА, 
доярка.

Всі доярки—комсомолки
Радісно усвідомлю

вати, що славний 
ювілей Ленінського 
комсомолу, членом 
якого ти є, зустрі
чаєш трудовою пере
м огою.

Дояркою колгоспу 
імені Калініна я  пра
цюю лише один рік, 
а  вже від кожної ко
рови надоїла понад
2100 літрів молока. Для мене 
це, звичайно, немале досяг
нення.

Та не тільки я , а вся наша 
ферма підготувала знаменній 
даті добрий трудовий подару
нок. Та інакш е і бути не мог
ло. Адже всі доярки нашого 
колгоспу— комсомолки.

В дружному колективі і ро
бота спориться. Корови у нас 
завжди нагодовані, напоєні, 
 вчасно видоєні. Відрадних по
казників домоглися мої подру
ги Марія Наливайко, Зінаїда 
Царенко, Марія Вербовська, 
Клавдія Люшня та інші. Взага
лі, всі доярки енергійні, тру

Їх частка праці вагома
Наш цегельно - черепичний 

завод річний план виробництва 
цегли-сирцю виконав 15 жовт
н я і за час, що минув після 
цієї дати, дав 204 тисячі штук 
сирцю понад план. Наближає
мося до завершення плану по 
в ипуску готової цегли, в пов
ну міру своїх сил трудяться 
черепичники.

Дехто пояснює успіхи заводу 
новою технікою і тим, що не
давно було здано в експлуата
цію нову третю піч. Все це, бе
зумовно, дуже допомогло заво
дові у збільшенні випуску про
дукції. Але ніколи не слід за 
бувати про людей і особли во
п ро к омсомольців, молодих ро
бітників і робітниць.

Їх, молодих виробничників, 
 у нас багато. Їх частка у за
гальній праці вагома. Я б ска
зав, вони достойно зустріли со
рокову річницю комсомолу.

Не було жодного випадку,

щоб укладальник сирцю в печі 
комсомолець Федір Вєтров не 
перевиконав виробничого зав
дання. Разом з ним дружно 
працюють доставщики си рцю 
комсомолець Валентин Лукич, 
Анатолій Деркач, Микола Фаб
рицький, Дмитро Лобза.

Постійно виконують норми
виробітку на 125 процентів ви
вантажувачі готової продукції 
комсомольці Микола Лясков
ський, Борис Урсатьєв. Добре 
також працює вивантажувач 
Борис Борзунов.

Давно у нас вважаються пе
редовиками формувальниці че
репиці комсомолка Олександра 
Головченко і Галина Могиле
вич.

Забезпечує безперебійну ро
боту електростанції кочегар 
секретар комсомольської орга
нізації Станіслав Лобода.

Ф. ГАЛУШКІН, 
директор заводу.

Завжди сміливі і завзяті
У нашому колгоспі імені 

Карла Маркса комсомольці пра
цюють на всіх ділянках . Доб
рих успіхів домагаються дояр
ки Лідія Великохатько та Ва
лентина Шаткова. Високі вро
ж а ї фруктів вирощують брати 
Володимир та Петро Самойлен
к и  їздовий Дмитро Костюков, 
колгоспниці Лариса Вовкодав
та Валентина Подурець пиша
ються високими успіхами го
родньої бригади, де вони пра
цюють. По 300 центнерів цук
рових буряків на кожному гек
тарі виростила ланка, очолюва
на Ганною Постолатій. Завжди 
виконує і перевиконує норми 
виробітку вантаж ник Анатолій 
Бондаренко, я к ий пройшов у 
колгосп після закінчення де
сятирічки. Приклад самовідда
ної праці подають тракторист 
Юрій Воропай, причіплювач 
Станіслав Островський.

Завжди сміливі і завзяті ком

сомольці колгоспу всюди зн а
ходять собі діло, особистим 
прикладом запалюють юнаків і 
дівчат на боротьбу за виконан
ня завдань, що стоять перед 
колгоспом.

Наша молодь вміє не тільки 
добре працювати, але й куль
турно відпочивати. У вільний 
від роботи час в сільському
клубі ви можете побачити Сергія 
Білана, Валентину Подурець, 
Петра Мельниченка, Ганну По
столатій та багатьох інших. Ве
чорами звучать чарівні мелодії 
пісень, в яких оспівується 
щасливо життя, любов до рід
ного колгоспу, Комуністичної 
партії.

В день сорокаріччя комсомо
лу всі ми висловлюємо щире 
спасибі Комуністичній партії 
за щасливе і радісне життя.

О. МЕЛЬНИЧЕНКО, 
секретар комсомольської 
організації.



Л Е Н І Н Е Ц Ь 29 жовтня 1958 р.

Юхим МАРТИЧМолодіжні новели

Нашій молодості нема кінцяСлава тих днів не померкне
(Закінчення)

Було зміцнено союз робітни
чого класу з селянством. Краї
на приступила до відбудови 
зруйнованого народного госпо
дарства, до мирної праці.

Змістом роботи комсомоль
ських організацій, як  і раніше, 
було комуністичне виховання 
робітничо-селянської молоді. Але 
тепер кожен крок цього вихо
вання пов’язувався не з робо
тою по зміцненню воєнних 
фронтів, а з мирним господар
ським будівництвом.

Комсомольські осередки допо
магали бідним безкінним селя
нам обробляти землю, одержа
ну від Радянської влади. Осе
редки розорювали  комсомоль
ські десятини, на яких молодь 
училась вирощувати високі вро
жаї с і л ь с ь к огосподарських 
культур. Комсомольці добива
лися високих надоїв молока, доб
рої вгодованості худоби.

Ніколи з поля зору комсо
мольських осередків не випус
калися питання поліпшення 
умов життя і добробуту робіт
ничої і селянської молоді, під
вищення її  культурного рівня. 
В цей час країна покрилась 
пунктами по ліквідації негра
мотності і малограмотності мо
лоді і дорослого населення. Ко
жен більш-менш великий к ом
сомольський осередок вважав
справою честі мати свій клуб, 
драматичний, хоровий та інші 
гуртки, а в селах ще й хати- 
читальні .

В містах розгорнулося соціа
лістичне змагання за успішну 
відбудову промисловості. Комсо
мольські організації майже зав
жди виступали застрільниками 
змагання. У великій праці по 
будівництву соціалізму мільйо
ни комсомольців надихалися за
повітами великого Леніна, ім’я 
якого вони написали на своєму 
прапорі.

2 1  січня 1924 року країну 
облетіла важ ка звістка про 
смерть Володимира Ілліча 
Леніна.

Пригадуються ці важкі для 
партії і всіх трудящих дні. В 
клубі повітового міста Червня, 
де я  працював секретарем по
вітового комітету КСМБ, йшли 
збори молоді, приурочені подіям 
9 січня 1905 року. Раптом ке
рівних товаришів викликають 
до секретаря повіткому партії. 
Зайшовши до нього в кабінет, 
ми побачили зовсім незвичай
ну для більшовиків картину. За 
письмовим столом сидів літній 
секретар повітового комітету 
партії товариш Чернушевич, а

по його обличчю і бороді текли 
сльози. Перед ним на столі ле
жала телеграфна стрічка, яку 
він мовчки протягнув нам. На 
ній було написано, що 21 січ
ня 1924 року о 6 годині 50 
хвилин вечора в Горках помер 
Голова Ради Народних Коміса
рів Володимир Ілліч Ульянов 
(Ленін).

Посидівши хвилин 20 мовчки, 
ми також мовчки за пропози
цією секретаря повіткому партії 
роз’їхалися по волостях, щоб 
разом з робітниками і селяна
ми пережити гіркоту втрати і 
згуртувати навколо партії і 
комсомолу під прапором Леніна 
робітничо-селянську молодь і 
всіх трудящих.

Підкреслюючи свою постійну 
вірність ленінським заповітам, 
комсомол на своєму VI з ’їзді 
в червні 1924 року прийняв 
ім’я  вождя і вчителя всіх тру
дящих В. І. Леніна.

Мені випало велике щастя 
бути делегатом цього з ’їзду від
комсомольської організації Б і
лорусії. Де був період, коли 
після відбудови народного гос
подарства відбувався перехід до 
соціалістичної реконструкції, 
визначалися шляхи соціалістич
ного будівництва. В партії ви
никли серйозні розбіжності, 
створилася троцькістська опози
ція, яка хотіла збити партію і 
комсомол з лені нського курсу.

З ’їзд відкрився у Великому 
театрі. Після прийняття поряд
ку денного і регламенту, з ’їзд 
ухвалив прийняття комсомолом
імені Володимира Ілліча Лені
на. Відтоді комсомол іменуєть
ся не РКСМ, як це було рані
ше, а ВЛКСМ.

У зв’язку  з прийняттям ком
сомолом імені Володимира Ілліча 
з ’їзд звернувся до комсомоль
ців, комсомолок і всієї робіт
ничо-селянської молоді із звер
ненням. Рішення з ’їзду про
прийняття комсомолом імені 
Леніна і звернення до молоді 
приймалося делегатами з ’їзду 
стоячи і супроводилося бурх
ливою овацією.

Незабутнє враж ення на де
легатів справив виступ сорат
ниці і друга Леніна Надії Ко
стянтинівни Крупської. Вона
закликала делегатів з їзду гли
боко вивчати ленінську спад
щину, виховувати самих себе, 
мільйони юнаків і дівчат в ду
сі ленінських ідей, перетворю
вати ці ідеї в ж иття. Здійснен
ню цих заповітів в міру моїх 
сил і здібностей я  і присвятив 
все своє дальше життя.

Андрій ДРЕМЧУК, 
член КПРС з 1921 року, 
член ВЛКСМ з 1919 року.

Андрій Авдійович Дремчук серед молоді районного центра.
Фото Ф. Калашникова.
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П Е Р Е Д С В Я Т К О В И Й  Б А З А Р
Продаватимуться промислові та продовольчі 

товари у широкому асортименті.
Дирекція базару.

Колгоспники говорять: спасибі!
Цими днями в нашому райо

ні був проведений масовий три
денний недільник, присвячений 
ХХІ з ’їздові КПРС.

Організовано вийшли на не
дільник робітники і службовці 
промислової артілі «П’ятиріч
ка». 15 чоловік виїхали у кол
госп імені Дзержинського і 
взяли участь у збиранні куку
рудзи. На площі понад два 
гектари вони виламали качани, 
звезли їх на тік. Кукурудзин
ня пов’язали у снопи і по
ставили в суслони.

Відзначилися на збиранні ку 
курудзи робітниці Галина Ли
хошерст, Лідія Малєєва, Гали
на Сторчак та інші.

П. ЗАГОРУЙКО.

Працівники райфінвідділу ді
лом відповіли на Заклики ЦК 
КПРС до 41-х роковин Велико
го Жовтня. Вони взяли активну 
участь у масовому недільнику 
і допомогли к олгоспові імені 
Чкалова зібрати кукурудзу.

Кожному з н их було доведе

но завдання— за день виламу
вати качани кукурудзи на пло
щі 0,08 гектара. Ми з цим зав 
данням справилися. Тепер кол
госпники каж уть: спасибі!

Т. ФІЛІПЕНКО.

Заступник редактора 
М . С О С Н А .

Дарунки на весілля
Не пригадую зараз, в ш у

каннях якої книги я  в ибрався 
до бібліотеки клубу машино
будівників. Коли проходив повз 
зал, де звичайно відбувались 
репетиції хору чи змагання 
шахістів, почув веселі голоси. 
Відчинив двері і, перш за все, 
побачив свого давнього знайо
мого інженера.

— Запрошуємо на свято: 
справляємо комсомольське ве
сілля. Та ви ж  знаєте ж ениха. 
Пам’ятаєте Костю, він виступав
на літературному вечорі з до
повіддю про «Молоду гвардію ».

Так випадково я потрапив 
на весілля. І мені випало си
діти саме напроти Кості і Л а
риси, чудесної дівчини з ві
ночком на русявій голівці. Вона

безнастанно червоніла, і коли 
вигукували солодке слово 
«гірко!», і коли просто по
здоровляли ї ї  з великою і ра
дісною подією в ж итті...

І ось підвівся з-за столу ви
сокий, стрункий юнак з хри
зантемою в петличці чорного
піджака. В руках він тримав 
не бокал, а цілу купу папір
ців. «Невже це конспект про
мови, яку  збирається виголо
сити ?»—мабуть не я  один за
смутився від цієї загрози.

Але в иявилось, що юнак буде 
читати вітальні телеграми від 
друзів молодого і молодої.

Ці телеграми прийшли з різ
них кінців країни. Від завод
ських к омсомольців, що тепер 
працюють в степах Казахстану.

Від молодих будівників електро
станцій, я к і разом з Ларисою
набували знань в ремісничому 
училищі. З далекого і рідного 
Китаю, де друзі працюють те
пер інж енерами, а були н е
щодавно в одній бригаді з 
Костиком. Від прикордонників, 
льотчиків і моряків, я ких отут,
на заводі, приймали в комсомол.

Молоді одержували в дарунок 
простори рідної землі і красу 
рідного неба, золото неозорих 
ланів і срібло швидких річок, 
надійну дружбу благородних 
людей, доброту і невтомність 
в праці на благо кожного з нас, 
на благо великої Вітчизни.

І знову дзвеніли бокали , і 
знову чулося «гірко», і знову 
Лариса радісно червоніла. І ще 
раз підвівся стрункий ю нак з 
новими телеграмами ...

—Твої гості не заважають 
тобі вчитись?

—Навпаки. Дуже допомага
ють! Вони добре знають те, 
для чого ми в чимось,— життя!

Колишнього вож ака комсо
мольців району п олюбили сту
денти, він став і їх  вожаком. 
Його ш анували і професори, 
яким дуже хотілося залишити 
що обдаровану, працьовиту 
людину в аспірантурі, хоч во
ни розуміли , що він, напевне, 
буде в ідмовлятись...

К ОМСОМОЛЬСЬКИЙ ВО ЖА К
Не всі в інституті зна

ють, що він, один з найти хі
ших, найскромніших студентів, 
перед тим, я к вступити сюди, 
був секретарем райкому комсо
молу, а під час війни юним 
партизаном-розвідником.

Він вчився нап олегливо, з 
натхненням. І багатьом молод
шим за нього студентам хоті
лося готуватись до заліків і 
іспитів разом з ним, хоч це 
було і важкувато. Справа в

тім, що рідко минав день, щоб 
до нього в гуртожиток не на
відувались його земляки— сіль
ські комсомольці, колишні пар
тизани, районні активісти. І 
чим ближче до закінчення 
інституту, тим к ількість гос
тей все зростала. Вони пояс
нювали:

—Ми дуже хочемо, щоб 
після інституту він повернув
ся до нас!

Дехто цікавився:

Країна відзначала день на
родження Л еніна. Ранок був 
дзвінкий, просторий, радіс
ний—справжній квітневий.

Сяючі струмки дощу пере
плелись з сонячними проме
нями, мов квіти у дівочому 
вінку.

І от дощ уже доспівує свою 
безжурну пісеньку, молодий 
ден ь енергійним плечем роз
штовхує хмари; минуло ще 
кілька хвилин, і небо спалах
нуло бездоганною синн ю.

Багато людей спинялось тоді 
перед пам’ятником Володимиру 
Іллічу. І сивих. І молодих. І 
зовсім юних. Над ними коли
вались прапори, кидаючи рух
ливі тіні на обличчя.

Палають червоні галстуки 
на білих сорочечках піонерів, 
що вишикувались перед па
м’ятником. Молоденька вчи
телька, а може це піонерво
жата, починає, хвилюючись, 
розповідь про Ілліча. Мов піс

ню співає про людину найве
личнішу і найріднішу.

А коли замовкла, з натов
пу почувся тихий голос: 

—Тепер мене послухайте... 
Мені дуже пощастило, я  бачи
ла Ілліча...

Всі подивились на невисоку, 
напівсиву ж інку, яка  враз 
опинилася в центрі уваги, мов 
підвелась на високу гору.

—Тоді я була зовсім моло
дою... Працювала швачкою в 
майстерні, а коли почалася ре
волюція, залишила голку і 
взяла рушницю... Мене пора
нили в бою під Житомиром. І 
ось я  на третьому з ’їзді ком
сомолу, слухаю Володимира 
Ілліча...

Вона говорила словами яс
ними і свіжими, як  отой квіт
невий ранок. Потім ласкаво 
х итнула головою і пішла собі 
між розквітаючих тополь. При
сутні, мов зачаровані, провод
жаючи ї ї  вдячним поглядом,

мовчки просили: «Дорога, ба-
бусю-комсомолко, пригадай ще 
щось з тих безсмертних років!»

Наче зрозумівши, вона спи
нилася:

—А в яком усь з цих бу
динків добрі люди врятували 
мене. Це було у вересні сорок 
першого року. Хіба могла я 
знову не взятись за зброю, 
коли фашисти нап али на на
шу рідну землю? І в бою була 
вдруге поранена. І тоді непри
томну заховав хтось мене, а 
вночі переправили до партиза
нів. Т ак і не знаю, кому дяку
вати! Та хіба знайдеш? Бага
то добрих і мужніх живуть на 
наших вулицях! Правда?

Вона сказала це, з такою 
ніжністю дивлячись на людей, 
які стояли поруч, мов споді
валась, що хтось з н их і є 
той невідомий друг.

А тоді знову почала розпо
відати про бойову свою моло
дість, якій н іколи не буде 
кінця...
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