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ВЕЛИКІ ЗАПОВІТИ

Дружба радянського і китайського 
народів непорушна

Народи Радянського Сою
зу широко відзначають ве
лике національне свято ки
тайського народу — 11-і 
роковини проголошення Ки
тайської Народної Респуб
ліки. 29 вересня відбулися 
збори громадськості Моск
ви. В них взяли участь 
представники трудящих, 
діячі науки і культури, ке
рівники Товариства радян
сько-китайської дружби, чис
ленні китайські гості.

У президії зборів були 
кандидат в члени Президії 
ЦК КПРС П. М. Поспєлов, 
заступник Голови Ради Мі
ністрів СРСР В. М. Нови- 
ков, заступник міністра за
кордонних справ СРСР 
Г. М. Пушкін, посол КНР в 
СРСР Лю Сяо, делегація 
Товариства китайсько-ра
дянської дружби на чолі з

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

членом Центрального Комі
тету Комуністичної партії 
Китаю, заступником мініст
ра оборони КНР генералом 
армії Сюй Гуап-да.

Збори відкрила голова 
президії Союзу радянських 
товариств дружби і куль
турного зв’язку з зарубіж
ними країнами Н. В. Попо
ва. Доповідь «11 років Ки
тайської Народної Респуб
ліки» зробив заступник го
лови правління Товариства 
радянсько-китайської друж
би міністр вищої і серед
ньої спеціальної освіти 
СРСР В. П. Єлютін.

З промовами до учасни
ків зборів звернулися посол 
КНР в СРСР Лю Сяо 1 
глава делегації Товариства 
китайсько-радянської друж
би Сюй Гуан-да.

(ТАРС).

УЧИТЕЛЯ І ВОЖДЯ ОМОЛО/ИШ
ПОДИВИСЬ, товаришу, 
• 8 на цю картину. На сце
ні, трохи нахилившись впе
ред і піднявши праву руку,
стоїть Ленін, його оточили
сотні молодих людей у ва
тяних куртках, селянських
кожушках, солдатських ши
нелях. Володимир Ілліч го
ворить. його слухають
уважно, затамувавши по
дих.

Представники першого 
покоління комсомольців, 
ровесники і побратими Пав- 
ки Корчагіна, з усіх кінців 
країни з’їхались до Москви 
на НІ Всеросійський з'їзд 
РКСМ. Багато хто з них 
щойно прибув з фронту, ін
ші зупинились в столиці по 
дорозі на фронт.

1920 рік. Важкі то були 
дні. Тривала громадянська 
війна. Зруйноване було на
родне господарство. Голод 
і розруха лютували в країні.
- Коли Ленін почав
промову, делегати 

^ли незвичні для

сьогодні 
Новітня 
машини 

сільсько-

свою 
почу

тих 
днів слова: молодь повинна 
вчитися, здобувати знання! 

Далеко вперед дивився 
великий вождь, і перед йо
го проникливим зором ви
мальовувалися перспективи 
боротьби нашого народу за 
нове життя.

Сьогодні минає сорок ро
ків з того історичного дня— 
2 жовтня 1920 року, коли 
була проголошена промова 
про завдання спілок молоді. 
Всі ці роки вона служила і 
завжди служитиме настіль
ного книгою, дороговказом, 
мудрим порадником бага
тьох поколінь. Ця яскрава 
промова допомогла і буде 
допомагати молоді будува
ти життя по Леніну, перей- 
мати ленінські риси харак- 
гу?ру.

Прочитай цю історичну 
промову Ілліча ще раз, то
варишу, вдумайся в кожне 
слово. Вона допоможе то
бі те яскравіше побачити 
спільну мету, навчить, якими 
шляхами іти до неї.

Ленін заповідав: ВЧИТИ
СЯ КОМУНІЗМУ, ЗБАГА
ЧУВАТИ СВОЮ ПАМ’ЯТЬ 
ЗНАННЯМ ВСІХ БА
ГАТСТВ. ЯКІ ВИРОБИЛО 
ЛЮДСТВО. СТАВИТИ 
СВОЇ ЗНАННЯ НА СЛУЖ
БУ БУДІВНИЦТВУ КО
МУНІСТИЧНОГО СУС
ПІЛЬСТВА.

ВІРНИЙ ленінському за
повіту, комсомол роз

горнув масовий похід моло
ді в науку. В школи, робіт- 
факи, інститути йшли міль
йони молодих людей—і ви
росла величезна армія ра- 

•’* дянських спеціалістів, нова, 
народна інтелігенція. Озбро
ївшись культурою, збагатив
шись знаннями, молодь до
помогла партії в соціаліс
тичній перебудові промис
ловості і сільського госпо
дарства, допомогла реорга
нізувати на новій технічній 
основі всю економіку країни. 

Ленінські слова — вчи-

тись і вчитись — 
також злободенні, 
техніка, досконалі 
в промисловості і 
му господарстві, складне ви
робництво вимагають від 
людини глибоких знань. В 
наш час, час атомної енер
гії, електроніки і автомати
ки, дуже потрібно, щоб 
кожний юнак і дівчина ос
воїли по декілька суміжних 
професій. Так і робить біль
шість комсомольців. Та є 
ще і такі молоді люди, які, 
трохи повчившись, гада
ють: «Досить з мене, якось 
проживу...» Тим, хто не хо
че вчитися, не вирушив у 
похід за знання, треба 
нагадати пораду Володими
ра Ілліча: «Коли я знаю, 
що знаю мало, я доб’юсь 
того, щоб знати більше...»

Ленін заповідав: БУТИ 
ПЕРШИМИ СЕРЕД МІЛЬ
ЙОНІВ БУДІВНИКІВ КО
МУНІСТИЧНОГО СУС
ПІЛЬСТВА, в усякій
РОБОТІ ПОДАВАТИ 
СВОЮ ІНІЦІАТИВУ, СВІЙ 
ПОЧИН.

Комсомол вірний і цьому 
священному заповіту. Не
ма такої галузі в ...... ......
житті, де б люди 
мольського племені 
кладали своїх рук, 
являли доброго 
сміливої ініціативи.

Про славні діла 
героїв перших 
ти знаєш з книжок. Твої 
ровесники, твої друзі, брати 
поставили перші палатки в 
необжитому степу і під
корили багаті цілинні землі, 
збудували комсомольські 
шахти і гірничо-збагачуваль
ні комбінати, споруджують 
електростанції.

І так в усякому ділі — 
великому чи малому — 
скрізь видно комсомоль
ський порив, молодече зав
зяття.

А поглянь навколо, юний 
друже. Зовсім недавно при
їхали перші добровольці на 
спорудження Кременчуць
кої гідроелектростанції, а 
вже вступив у дію деся
тий гідроагрегат. До- свя
та 43-х роковин Великого 
Жовтня ударна будова буде 
повністю здана в експлуа
тацію.

На Кіровоградщині спо
руджуються нові цукрові 
заводи, м’ясокомбінат, шко
ли . інтернати. Ударними- 
комсомольськими народ на
звав ці будови, на яких про
ходить передній край бо
ротьби за комунізм.

Але не всім же вирушати 
на великі будови. На своє
му робочому місці ти мо
жеш теж зробити багато.

Якщо ти працюєш у кол
госпі чи радгоспі — дбай за 
двохсотпудовий урожай, ви
робляй більше м’яса, моло
ка, зміцнюй економіку свого 
господарства. Цими тру
довими героїчними буднями 
разом з усіма ти підготуєш

Не- 
нашому 

комсо- 
не до
не про- 
почину,

молодих 
п’ятирічок 

з книжок.

і свій трудовий подарунок 
всенародному святу Вели
кого Жовтня.

Ленін заповідав: НЕРОЗ
РИВНО ЗВ’ЯЗУВАТИ 
КОЖНИЙ КРОК СВОЄЇ 
ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ з 
ПРАКТИЧНОЮ УЧАСТЮ 
В БОРОТЬБІ ЗА КОМУ
НІЗМ, БО ТІЛЬКИ В ПРА-і 
ЦІ РАЗОМ 3 РОБІТНИ-, 
КАМИ І СЕЛЯНАМИ, 
МОЖНА СТАТИ СПРАВЖ-і 
НІМИ КОМУНІСТАМИ. (

У кожного комсомольця в1 
серці цей ленінський запо-( 
віт. Трудячись пліч-о-пліч з* 
комуністами, юнаки й дів
чата вчаться у них жити 
боротися за щастя народу.^ 
Вони виховують у собі ри-( 
си людини 
суспільства: 
принциповість, 
тість 
правдивість і чесність перед^ 
народом і власною совістюл 
ненависть до ворогів і лю-\ 
бов до своєї Батьківщини. ?

Відколи прозвучали ле-і 
пінські слова: вчитися ко-£ 
мунізму, вивчення марксист-^ 
сько-ленінської теорії сталог 
необхідністю і життєвою по-ї 
требою радянських юнаків і' 
дівчат. Комсомольським ор-< 
ганізаніям треба ще краще1 
допомагати молоді в оволо-1 
дійні політичними і еконо-1 
мічними знаннями, вивчати1 
і застосовувати в житті ве
личезну спадщину В. І.1 
Леніна.

Завтра в області розпоч-, 
неться новий навчальний, 
рік в комсомольській сітці 
політичної освіти. Хай же з, 
першого 
проходять заняття гуртків 
і політшкіл, хай 
легливіше вчаться ті, 
оволодіває 
ленінською 
стінно.

Понад сорок років 
сомол з гордістю несе 
ний ленінський прапор з, 
п’ятьма орденами. Цей пра-, 
пор осінює самовіддану бо-, 
ротьбу за комунізм 18 міль-( 
йоиів членів ВЛКСМ. <

Заповіти великого Леніна1 
молоді — велична і бойова1 
програма підготовки підрос-1 
таючого покоління до жит-1 
тя і праці в комуністичному 
суспільстві, формування но
вого, освіченого, політично 
стійкого 
дружбу 
нізм.

» КОМУНАР\іт/.
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Неділя, 2 жовтня 1960 р. Ціна 20 коп.

СЬОГОДНІ-СТАРТ
Ми—напоготові!

ЗАКІНЧИЛИСЯ звітні 
збори загонів. «Готуйся

комуністичного 
мужність і 

працьови- ї до старту «піонерської дво- 
і дисциплінованість,? річки!» — ось головне зав

дання зараз кожної дружи
ни, загону і піонера.

Наша дружина імені 
К. Байраченко вирішила 
протягом двох років зібра
ти і здати 16 тонн метало
лому. Кожний піонер поса
дить і доглядатиме не мен
ше 10 дерев.

Між загонами розпочина
ється змагання за звання 
«супутника семирічки». Для 
організації і проведення 
відпочинку, свят створюєть
ся клуб витівників. До ньо
го ввійдуть і зірочкові во
жаті.

Словом, дружина до стар- 
готова.

Л. СУРЖЕНКО, 
старша піонервожата 
Ново-Архангельської 
середньої школи.

ТІ]

Так, як і старші
РАДЯНСЬКІ люди зайня- 
I ті великими справами 
семирічки. Ми, піонери, ви
рішили не відставати від 
старших: 2 жовтня 1960 ро
ку починаємо «піонерську

дня організованої дворічку». Наш загін на сво
єму зборі чітко визначив, 
яку участь він візьме в дво
річці. Загін зобов’язався до
битися 100-процентної ус-

ще напо- 
хто 

марксистсько-' 
теорією само-

ком- 
слав-

борця за мир і 
народів, за кому-

Рапортують
устимівці

піїиності, за два роки зібра
ти 4 тонни металолому, 84 
кілограми насіння дерев, 
взяти шефство над 2 «а» 
класом, заслужити почесне 
звання загону імені 40-річчя 
піонерської організації.

О. КАГАРЛИЦЬКИЙ, 
голова ради загону 
6 «а» класу Кірово
градської середньої 
школи № в.

Хороший початон— 
половина справи

\ ріДРАЗУ ж після звер-
? нення Центральної Ра- 
Іди Всесоюзної піонерської 

організації загін імені Су- 
ворова 7 «а» класу склав 
план дворічки. Цікаві спра- 
ви ми запланували. От, ска
жімо, загонова велогонка. 

ВІЗ неї ми й почали.

® .. ..........................

Успіх будівників 
Сталінградської ГЕС

ВОЛЗЬКИЙ. На Сталін- 
градській ГЕС промисловий 
струм дав ще один гідро
агрегат потужністю 115 ти
сяч кіловат.

Тепер на електростанції 
працюють 18 турбін з 22.

Діючі агрегати вже виро
били для Москви та Інших

промислових центрів країни 
більше п’яти мільярдів кі
ловат-годин дешевої елек
троенергії.

Сталінградці прагнуть до 
того, щоб пустити найбіль
шу в світі ГЕС на рік рані
ше строку. Це зобов’язання 
успішно перетворюється в 
життя.

У неділю ранком з піонер
ськими піснями відправляв
ся загін на Київське шосе. 
Першими стартували хлоп
ці в заїзді на 4 кілометри, 
дівчата — на 3 кілометри. 
Чемпіонами стали Дмитро 
Довбня і Володимир Овчар 
та дві Тамари — Плевако і 
Нечерда.

Але не один наш загін — 
вся дружина імені Олега 
Кошового зустрічає «піонер
ську дворічку» хорошими 
справами. Днями ми прове
ли одноденний похід у ліс. 
Там ми збирали квіти, жу
ків для гербарію, розучува
ли піонерські ігри, пісні, 
танці.

Є. ВОЛКОВА,
7 «а»

Олександрію 
середньої шко- 
10.

піонервожата 
класу 
ської 
ли №

Т~1 АЛКИИ відгук в серцях 
* * юних ленінців У стимівщи-
ни знайшло звернення Цен
тральної Ради Всесоюзної
піонерської організації іме
ні В. І. Леніна до всіх піо
нерів країни — взяти участь
у дворічці «Піонер —
Батьківщині».

Звернення повсюдно обго
ворено на засіданнях рад 
дружин і загонів.

Піонери Устимівської се
редньої школи боротимуть
ся за стопроцентну успіш
ність, зберуть 20 тонн мета
лолому, 20 центнерів маку
латури, посадять і догляда
тимуть 3 тисячі дерев, шеф
ствуватимуть над групою 
телят в колгоспі імені Кі
рова. День старту вони від
значать піонерським збором 
на тему: «Дружба всього 
дорожча». Характерно, що 
такий же збір в цей день 
проведуть піонери школи 
№ 1 міста Керчі, в якій 
вчився юний герой Володя 
Дубінін. Устимівські й кер
ченські школярі давно вже 
дружать. Загін п’ятиклас
ників Устимівської школи, 
який носить ім’я Володі Ду- 
бініна, одержав від керчен- 
ців портрет героя і відкрив 
кфточок «Історія нашого за
гону».

Піонери Ганно-Леонтови- 
чевської восьмирічної школи 
до дня старту організували 
«Малу Третяковку». До неї 
ввійшли репродукції з кар
тин Перова, Крамського, 
Шиїикіна, Рєпіна та бага
тьох інших живописців. Ра
мочки для картин учні самі 
виготовили й пофарбували 
на уроках праці.

Наймолодші піонери ра
йону — з Ново-Київської 
початкової школи провели 
одноденний туристський по
хід в сусіднє село Інгулець, 
Там вони ознайомилися з 
гідроелектростанцією, водя
ним млином, зав’язали 
дружбу з інгулецькими піо
нерами.

До старту готові юні ле
нінців всіх 34 шкіл району,

В. ЛОЄВСЬКИЙ, 
юнкор.

І
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«Ви повинні бути першими будівниками комуністичного суспільства 

серед мільйонів будівників, якими повинні бути всякий юнак, всяка мо- 
| лода дівчина. Без залучення всієї маси робітничої І селянської молоді до 

| цього будівництва комунізму ви комуністичного суспіль* 
| ства не побудуєте».

Жити і
В. І. ЛЕНІН,

♦< ♦* $ ЗНАЧИТЬ
працювати 
учитися,

☆ ☆

ЛЕНІН В І 
Ж И

ч н о 
вий

ВАЖКО передати вам, 
мої друзі, почуття, що 

охопило нас, присутніх на 
з’їзді, коли з'явився В. І. 
Ленін. На все життя запа
м’ятав я історичну промову, 
з якою Володимир Ілліч ви
ступив перед нами, делега
тами III з'їзду комсомолу. 
Я й зараз, немов живого, 
бачу Ілліча, його простяг
нуту вперед руку, що пока
зує у майбутнє. Вождь сто
їть біля столу президії, че
кає тиші. А в залі не сти
хає овація. Ленін почав 
говорити, і вже наперед 
кожний дума»-: про що ж 
говоритиме любимий Ілліч?

В залі сиділа, стояла в 
проходах і під стінами мо
лодь, іцо з’їхалась з усіх 
кінців країни. Ще тривала 
громадянська війна, бага
то делегатів прибули на 
з’їзд у пропахлих порохо
вим димом шинелях, обпа
лені полум’ям війни. Це бу
ла юнь, яка пройшла суво
ру школу боротьби з запек
лим ворогом. Майже кож
ний сподівався, що Володи
мир Ілліч поведе розмову 
про остаточний розгром сил 
старого світу. Ленін же 
дивився далі, він розкрив у 
промові безмежні перспек
тиви активної творчої учас
ті молоді в будівництві но
вого життя.

До того нам здавалося, 
що всі добре знають завдан
ня спілок молоді. Та це ви
явилось не зовсім так.

— У попереднього поко
ління завдання зводилось 
до повалення буржуазії, — 
говорив Ленін. — Тоді го
ловним завданням була 
критика буржуазії, розви
ток в масах ненависті до 
неї, розвиток класової сві
домості, вміння згуртува
ти свої сили. Перед новим 
поколінням стоїть завдан
ня складніше. Ви повинні 
побудувати комуністичне 
суспільство.

Неодноразово Ілліч по
вторив, що для цього необ
хідно обов’язково оволо
дівати знаннями, роз'яснив, 
чого і як треба вчитися. 
Він зробив наголос на то
му, що «спілка молоді і вся 
молодь взагалі, яка хоче 
перейти до комунізму, по
винна вчитися комунізму».

мож-— Комуністом стати 
на тільки тоді, коли збага
тиш свою пам’ять знанням 
всіх тих багатств, які виро
било людство, —-. сказав 
Ленін.

Юнаки І дівчата тісним 
півколом оточували Воло
димира Ілліча, ловили кож
не слово, виголошене ним. 
Проста, зрозуміла мова 
западала кожному в серце, 
полонила душу.

Детально зупинився 
вождь революції й на пи
таннях комуністичної мо
ралі.

— Треба, щоб уся справа 
виховання, освіти і навчан
ня сучасної молоді була 
вихованням в ній комуніс
тичної моралі, — підкрес
лив Ілліч. — Ви повинні ви
ховати з себе комуністів.

Знаменними були слова 
Володимира Ілліча про те, 
що покоління, якому зараз 
15 років, побачить комуніс
тичне суспільство і саме бу
дуватиме це суспільство. І 
воно повинно знати, що все 
завдання його життя є бу
дівництво цього суспіль
ства. Ті, що сорок років то
му влилися до лав кому
ністичної спілки молоді, 
пройшли славний шлях бо
ротьби і перемог, стали ко
муністами, зробили немало 
для того, щоб наш народ 
жив щасливо і заможно.

Коли Ілліч скінчив про
мову, в залі загриміли оп
лески. З сяючими очима мо
лодь аплодувала улюблено
му вождю трудящих. Кож
ний в душі давав слово ви
конати його заповіти. Як 
приємно і радісно усвідом
лювати, що жодне слово 
тоді не було сказане марно. 
Все, до чого закликав Воло
димир Ілліч, 
вчав, молодь 
життя.

Величезних 
сяг радянський народ за цей 
період! Нашим досягненням 
в розвитку промисловості і 
сільського господарства ди
вується весь світ. Вчені та 
інженери країни соціалізму 
першими запустили 4 жовт
ня 1957 року штучний су
путник Землі, поклали по
чаток ери освоєння космо
су. Загальну увагу привер
тають успіхи нашої систе-

чого він 
втілює

успіхів

на- 
в

до-

ми народної освіти. В спо
рудженні атомного криго
лама, запуску кораблів-су- 
путників, освоєнні цілини—1 
всюди значна частка праці 
молоді, в усьому комсо
мольці ідуть попереду.

Те, про що він мріяв, на 
що спрямовував молоді сер
ця, збулося!

З року в рік зростають 
і міцніють комсомольські 
покоління. Мужніючи, вони 
як естафету передають сво
їй зміні ленінський наказ: 
жити, вчитися і працювати 
по-комуністичному. Цей де
віз активно підхопили міль
йони учасників змагання за 
звання бригад і ударників 
комуністичної праці.

Промова Леніна стала 
бойовою програмою роботи 
і життя для молоді нашої 
країни на цілі десятиріччя.

Я часто буваю серед мо
лоді, виступаю з спогадами 
про буремні роки громадян
ської і Великої Вітчизняної 
воєн. Чудова, прекрасна на
ша молодь! Дивишся на мо
лодих будівників комуніз
му, слухаєш їх, і мимоволі 
пригадуються слова М. С. 
Хрущова, які він сказав на 
XIII з’їзді комсомолу: «Як 
порадувався б Володимир 
Ілліч, побачивши перед со
бою вас, делегатів сьогод
нішнього тринадцятого ком
сомольського з’їзду!»

Хороші • слова, висока 
оцінка. Бо це дійсно так. 
Ми, комсомольці перших 
поколінь, також від душі 
радіємо, що все нові і нові 
сходи дає велике ленінське 
вчення.

І. Ю. ОЛЕНЄВ, 
делегат III з’їзду ком
сомолу, член КПРС 
з 1919 року.

в

Він мріяв,

• ж-.і.. І ^1 І рпц^лу
' сі.ко-Головківського
/ ---------- -----------
і 
у

У дружній робітничій 
сім’ї слсктроцеху Семенів- 
сі.ко-Головківського вугле
розрізу комсомолець Павло 
Кричанський знайшов своє 
місце в житті. Зараз пін 
очолює бригаду електрослю
сарів, якій недапііо присвоє
но знання комуністичної.

На знімку: Павло КРИ- 
ЧАНСЬКИЙ.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
2 жовтня 1960 р. 2 стор,

центрі тим часом йшлаким комсомольцям, про
сив передати від нього 
гарячий привіт І пообі
цяв надіслати їм у пода
рунок 25 пар взуття. Ско
ро я одержав повідом-

дика розправа з мирним, 
населенням. *.

Комсомольський загін 
потрапив в оточення. Ба
ня наказав зав’язати бій, 
але сили були нерівні. У 
перші ж хвилини ворожа 
куля підкосила коман
дира. Махновці шаблями 
сікли комсомольців. На-

77/1 цьому портреті він, 
1-І колишній секретар 
Ново-Українського рай
кому комсомолу Ваня 
Демченко, виглядить, як 
живий. Вольове облич
чя, гострий погляд очей.

Портрет Вані знахо
диться у Москві, в музеї 
Революції СРСР. Був і 
зошит, списаний нерів
ним почерком. Але, на 
жаль, десь загубився під 
час Великої Вітчизняної 
війни. Та я, брат Вані, 
про зошит дещо можу 
розповісти. Були в ньому 
вірші, можливо по-юна
цькому незрілі, але 
сповнені глибокого зміс 
ту, віри у справедливу 
боротьбу пролетаріату.

Ваня мріяв стати ра' 
дянськйм спеціалістом 
В одному з листів 8 ве
ресня 1920 року, неза 
довго до трагічної заги
белі він писав-. «... думаю 
поступити у вищу гір 
ничу академію червоних 
інженерів, але не маю 
можливості туди поїха

, ти... Встиг уже побувати
; на фронті. -Денікінці 
, спіймали, уже стояв, бу-
• ло, «під стіною», але 

втік».
Ваня не був байду- 

’ жим до долі російських 
робітників і, зокрема, ді 
тей. Дізнавшись, що я 

. їду по виклику Всерос 
’ головіитабу на роботу в 

Москву і що там дуже 
' важко з продовольством 
; він скликав актив комсо- 
. мольців. Пропозицію зі

брати вагон картоплі для 
’ дітей Півночі молодь
• охоче підхопила. Мені 
' було доручено доставити 
, картоплю на

Леніна.
■ 3 великими
’ ми картопля 
! ставлена в столицю 

перших числах листопа-
’ да. Я мав велике щастя
• телефоном повідомити 
' про це В. І. Леніна.
' Володимир Ілліч дуже
• дякував ново-українсь-

І

ОАВДАННЯ полягає 
тому, щоб учитися, 

вчитися комунізму»—ці сло
ва дорогого і близького усім 
нам Володимира Ілліча Ле
ніна, сказані ним в історич
ній промові на III з’їзді 
комсомолу, стали естафетою 
поколінь.

Але що значить вчитись 
комунізму? Мало доскона
ло знати основи наук, воло
діти певною сумою знань.

В інструментальному це
ху Кіровоградського агре
гатного заводу, наприклад, 
працює розточником Олек
сандр Стольников. Здібна, 
грамотна людина. Вчиться 
в інституті. Добре працює, 
але працює 
щоб більше одержати гро
шей, заради власного благо
получчя. Чужа йому 
про взаємодопомо
гу. Він доводить, 
що його потрібно 
забезпечити жит
ловою площею на
самперед, бо дав
но на черзі стоїть. 
Він холостяк, а 
товариші по праці 
уже дітей. О. Стольников 
живе в гуртожитку, а вони 
на квартирах. Тож і гово
римо ми про таку людину: 
рвач, егоїсті

На прикладі нашого за
воду видно, що за останні 
два роки люди змінили своє 
ставлення до праці, зросла 
їх свідомість. За виконання 
виробничої програми йде 
боротьба як за рідну, кров
ну справу. Робітники розу
міють, що їх добробут за
лежить не лише від заро
бітку, а й від виконання 
державного плану, від собі
вартості продукції, яку во
ни виробляють. Отже, робіт
ники стали мислити по-дер- 

жавдому.

заради того,

думка

ім’я В. І.

трудноща 
була до- 

в

А тому й не буває випад
ку, щоб хтось з членів брига
ди не виконад змінної нор
ми. Кожен прагне 
працювати краще, 
ра, завтра краще, 
годні. Зразком у 
молодий комуніст 
Зубченко, комсомолець Во
лодимир Понарин і інші.

Змінюється і ставлення до

сьогодні 
ніж учо- 
іііж сьо- 
цьому є 

Анатолій

боровся
лення, що дарунок Іллі
ча комсомольці одержа
ли.

Не дожив Ваня до 
світлих днів, про які так 
мріяв і за які боровся 
він. На двадцятому році 
обірвалося його прекрас
не життя.

28 грудня 1920 року

і вірив
віть мертвого Ваню не 
пощадили — відсікли го
лову...

А через кілька годин в 
місто вступили полки

моеи-

банда махновців вдер
лась в Ново-Українку. 
Раптовість нападу пере
шкодила райкому партії 
і воєнкому міста вжити 
заходів до оборони міста. 
Секретар райкому 
КП(б)У Аня Демченко, 
наша сестра, встигла по
передити комсомольців 
про небезпеку. Ваня з 
комсомольським загоном 
в 50 чоловік пробрався 
на околицю міста. А в

задачі, разом готуються до 
екзаменів. І «переживають» 
один за одного під дверима 
класної кімнати, де това
риш тримає екзамен.

Або такий випадок. Ана
толій Абрамов дізнався, що 
літня одинока жінка Ольга 
Савчук живе у поганих 
житлових умовах. Це збен
тежило його. Він поговорив

Червоної Армії. На дру
гий день Ваню Демченка 
разом з його друзями- 
комсомольцями з поче
стями похоронили на 
площі в братській 
лі.

Незадовго до 
трагічної загибелі 
писав:

«Вечная память 
погибишм со славой

Воинам общего делаї 
Слава тому, кто на 

подвиг 
Вьииел отважно

и смело!..»
Ці хвилюючі рядки* 

спливають у пам'яті, ко
ли я згадую світлий об
раз дорогого мені бра
та, комсомольця-бійця.

І. Д. ДЕМЧЕНКО, 
член КПРС з 1917 
року.

своєї 
Вам

мають грошей. У нас практикуєть
ся одержання заробітної 
плати без касира. Людині 
довірили... Кілька разів пере
раховує сам, просить пере* 
лічити товариша. І не було 
випадку, щоб хтось узяв 
більше. А менше... буває. 
Так, Микола Пфо недобрав 
одного разу 300 карбован
ців.

Народжується і міцно 
закріплюється серед учасни
ків цього руху нова, кому
ністична психологія. Люди
на людині стає другом, по
радником.

У десятому класі вечір
ньої школи вчаться майстер 
інструментального цеху Ле
онід Гриценко і слюсар 
Анатолій Абрамов. Воли 
разом розв’язують складні

з членами нашої бригади, 
з товаришами по цеху. Ви
рішили власними силами 
відремонтувати будинок. 
Дружно взялись за роботу 
М. Пфо, Ю. Орлов, В. Ко- 
зачков та інші Поступово 
ця справа захопила всіх 
робітників інструменталь
ного цеху. Зробили нові 
вікна, двері, настелили під
логу, полагодили покрівлю. 
І хлопці задоволені: людині 
допомогли.

Так в повсякденній пра
ці, в постійних взаємовідно
синах між собою практично 
і вчаться комунізму наші 
комсомольці і комуністи 
учасники руху за комуніс
тичний труд. Ще не так дав, 
но в інструментальному це- 
ху було лише дві бригади

комуністичної праці. Півто* 
ра тижні тому в ряди ко
муністичних влилась зміні! 
слюсарного відділення, яку 
очолює колишній член ;і? 
ШОЇ бригади Леонід Гр** 
ненко. А сьогодні за поче?’ 
не звання вже змагає?!*'' 
весь колектив цеху. І 
цілком закономірно. З 86 
робітників, що працюють з 
Цеху, зі ВЧИТЬСЯ у ШКОЛІ!*1 
технікумах і вузах, ЗО — У 
гуртку економіки виробнИ* 
цтва. Всі вони добре при* 
цюють, прагнуть бути людь
ми, гідними комуністичного 
суспільства.

П. ПРОШКІН, 
бригадир колективу 
комуністичної праці 
інструментального цеху 
Кіровоградського аг
регатного заводу.



по-ленінськи, по-кому ні стичному - 
ТВОРИТИ, ДЕРЗАТИ!
Героїчне ВГ»у ДЕННОМУ

ПЕРЕД масивною залізо
бетонною твердинею на

вічно зупинив свій стрімкий 
плин сивий Дніпро. Своє- 
нравна, привередлива ріка 
ніби уповільнила свій біг, 
розливається тепер у неозо
рий простір Кременчуцького 
моря, безупину обертає ло
паті десяти потужних тур
бін Кременчуцької ГЕС.

Кожний, кому доводилось 
бувати на гідровузлі, огля
дати його стрункі споруди, 
той напевне відчув силу і 
велич звершеного у трудових 
буднях героїчного трудово
го подвигу гідробудівни
ків.

Нова, третя за рахунком 
діюча ГЕС на Дніпрі є скла
довою частиною, живим вті
ленням ленінських ідей елек
трифікації країни. Тепер бу
дівництво гідростанції, аг
регати якої вже видали по
над 400 мільйонів кіловат- 
годин електроенергії, вступи
ло у завершальний етап — 
до 43-х роковин Великого 
Жовтня у промислову ек
сплуатацію ввійде останній, 
дванадцятий агрегат.

У рекордно короткий строк 
виросла красуня-ГЕС, міс- 
то-сад біля неї, народи
лося Кременчуцьке море. Ви
росли, змужніли і люди, які 
трудом і розумом своїм 
приборкали Дніпро, впряг
ли його в роботу. Справж
німи героями цієї велетен
ської трудової битви є ком
сомольці і молодь, які ста
новлять половину всього ко
лективу. Тож і недарма 
Кременчукгесбуд, де тру
диться п’ятитисячний загін 
членів ВЛКСМ, є ударною 
КОЛ'СОМОЛЬСЬКОЮ будовою.

Всюди, де у напружені 
дні підготовки до затоплен
ня котловану, пуску шлюзу, 
перекриття Дніпра, введення 
в дію перших агрегатів було 
найважче, де вирішувала
ся доля виконання взятих 
зобов'язань, там труди
лися комсомольці. Для пере
важної більшості молоді 
дніпровська будова стала 
прекрасною школою, найкра
щою школою життя. Вчо
рашні випускники шкіл сьо
годні стали кваліфіковани
ми монтажниками, бетоня
рами, арматурниками і тут, 
в дружній сім'ї будівельни

ків знайшли 
покликання, 
пер налічується дев’ять ком
сомольсько • молод і ж н и X 
бригад комуністичної праці. 
Далеко за межами селища 
Енергетиків відомі імена 
Г. Отенка, А. Колодеєва, 
А. Шабанової, Г. Вовк, ма

своє справжнє 
На будові те-

а тепер Михайло — студент- 
заочник другого курсу Хар
ківського політехнічного ін
ституту.

По комсомольській путів
ці прибув на будову Василь 
Сідун. Спершу працював 
на різних роботах, проявив 
неабияку кмітливість в удо-

иекваліфіковані 
нині виз- 

героями праці і 
немало славних 
подвигів, допо-

шинісга портально-стрілово
го крана М. Богдана та ба
гатьох інших. Це вони, в 
минулому
робітники, стали 
наними
звершили 
Трудових 
могли ущільнити строки бу
дівництва пускових об’єктів 
гідровузла.

Багатьом молодим людям 
ударна будова дала путівку 
в життя. Взяти хоч би то
го ж Михайла Богдана. На 
Кременчукгесбуд він при
йшов після демобілізації з 
армії. Без відриву від ви
робництва з срібною медал
лю закінчив середню школу,

-------

сконаленні виробничих про
цесів, і його призначили бри
гадиром. Без відриву від 
виробництва він здобув се
редню освіту, тепер вчиться 
заочно в Полтавському ін
женерно-будівному інститу
ті і призначений майстром.

Подібних прикладів росту 
людей, їх технічної грамот
ності, можна навести без
ліч. Близько однієї тисячі 

і дівчат будови 
тепер у вечірніх 
вищих і середніх

Моя заповітна мета

П ІСЛЯ закінчення сьомо- 
' * го класу я став учнем 
Кіровоградського ремісни
чого училища № 1. Оволо
дівав спеціальністю слюса- 
ря-інструментальника. Але 
відчув, що цього мало, і то
му вирішив здобути серед
ню освіту. Так і зробив: 
зранку навчався в майстер
нях училища, а вечорами 
поспішав на уроки в школу 
робітничої молоді.

Саме в цей період прочи
тав я промову В. І. Леніна 
на III з’їзді комсомолу. Во
на схвилювала мене. Ленін 
ставив перед молоддю ду
же важливі завдання: ово
лодівати знаннями, вчити
ся комунізму, виховувати 
себе борцями за справу пар
тії. Не раз після того зга- 
Дую я ці слова Ілліча і на
полегливо прагну до знань. 
Одержав диплом слюсаря, 
атестат зрілості, почав пра
цювати на заводі «Червона 
зірка». Але думка про даль
ше навчання не залишала 
мене,

У 1958 році поступив на 
•сторико-філософський фа
культет вечірнього універ
ситету марксизму-ленініз- 
МУ> Тут вивчав твори Ле-

ніна, Маркса і Енгельса. І 
мені полюбилась
Безумовно, для 
краще розуміти 
ний матеріалізм, 
гато вчитись, 
добиватися своєї мети. Але, 
якщо твердо прагнути до 
чогось, то обов’язково до
б’єшся.

І зараз я нерідко беру в 
бібліотеці твори Леніна, 
читаю і перечитую їх. Взяв
ся вивчати історію філосо
фії. В дальшому обов’язко
во здобуду вищу освіту, 
щоб принести більшу ко
ристь суспільству.

На цей рік я записався 
в гурток по вивченню біо
графії Володимира Ілліча. 
Такий гурток створено при 
цеховій комсомольській ор
ганізації.

Вивчення праць К. Марк
са і В. І. Леніна дає мені 
можливість чіткіше розумі
ти ті завдання, які ставлять 
Комуністична партія і Ра
дянський уряд перед наро- 

Д°М- л. код,
робітник Інструменталь
ного цеху заводу «Чер
вона зірка».

філософія. 
того, щоб 
діалектич- 
треба ба- 

наполегливо

юнаків 
вчаться 
школах, 
учбових закладах. Можна 
без перебільшення сказати, 
що з них вийдуть таланови
ті інженери і техніки — під
корювачі великих і малих 
рік.

Багато юнаків і дівчат, 
які в ході будівництва гі
дровузла збагатилися дос
відом, тепер роз’їжджають- 
ся на спорудження інших 
новобудов семирічки. Комі
тет комсомолу вже направ
ляє великі групи комсомоль
ців на будівництво Київ
ської і Вілюйської ГЕС, гір
ничо-збагачувальних під
приємств Криворіжжя. Ми 
певні, що наші посланці там 
примножать славні тра
диції кременчукгесбудівців, 
звершать немало трудових 
подвигів.

Мине небагато часу, і ра
дянські люди 
Дніпро краплину за крапли
ною віддавати свою неви
черпну енергію лопатям 

турбін ще двох нових гідро
станцій — Київської і Ка
нівської. А скільки таких 
же енергетичних велетнів 
з’явиться за роки великого 
семиріччя на карті нашої 
Вітчизни!

Ось вона — жива Історія, 
живе втілення геніальних 
ленінських ідей електрифіка
ції!

примусять

лі. ВЕЛИЧКО, 
секретар комітету ком
сомолу Кременчукгес- 
буду.

На знімку: загальний вигляд 
Кременчуцької ГЕС (вид з ниж
нього б’єфу).

Фото В. УСКОВА.

ЮНАК З РОБОТИ ЙДЕ1

Книжки, книжки... Буває часто так: 
Іде з роботи втомлений юнак.
А по шляху—книжкових ряд вітрин 
Юнацьке серце манить в магазин. 
Забув про хліб, про цигарки забув, 
Незмірну силу у руках відчув. 
Захоплено гортає сторінки, 
Читає теплі ленінські рядки. 
Обличчя вкрилось променями мрій, 
Ясніше вогник заблищав з-під вій. 
Притиснув книжку міцно до грудей, 
Повільно вийшов... Вулицею йде. 
В уяві ж цех: на скронях хлопця піт, 
Гора деталей—праці щедрий плід... 
Та усмішка заграла, не зника, 
По ній читаю думку юнака.
І з книжки внуку теплотою віч 
•Довірливо всміхається Ілліч.

Валерій ЮР’ЄВ.

ВОНИ З РЕМІСНИЧОГО
І X відразу пізнають в
• місті по строгій формі з 

чіткими буквами на поясі 
«РУ». Підтягнутість, ділови
тість, впевненість в рухах — 
ось відмінні риси юного 
представника робітничого

І класу.
, Сьогодні вони учні, а 
І завтра кваліфіковані токарі, 
■ слюсарі, формувальники, ко
валі. Для багатьох з них 
першою вимогливою шко
лою і рідним домом стало 
Кіровоградське ремісниче 
училище № І. Цій кузні ро
бітничих кадрів 2 жовтня 
минає 20 років.

Кожному відомі на заводі 
«Червона зірка» імена тока
ря Р. Бугаєнко, бригадира 
бригади комуністичної пра
ці В. Колота, інженера-тех- 
нолога Є. Бондаренко. Го
ловним інженером Добро- 
величківської РТС працює 
А. Карелін. Всі вони діста
ли перше робітниче загарту
вання в ремісничому учи
лищі.

Здебільшого сюди приси
лають і приводять: «тяжка 
дитина», «попробуйте ще 
ви»...

...Вони стояли перед прий
мальною комісією маленькі, 
зіщулені. Олександрійське 
профтехучилище направило 
трьох таких «несправних» 
до Кіровограда.

— Ви будете тут вчитися? 
Потупившись, зиркають 

на комісію злодійкувато і 
недовірливо.

— Бу-у-дем...
Микола Цуркан, Сергій 

Бельнецький і Микола Хох- 
ла були зараховані до учи
лища, а через деякий час 
втекли. Та, певно, щось не 
зрозуміле поки що їм, нове 
і приємне вабило їх назад. 
Невдовзі хлопці поверну
лись. Бувало, перші дні, на- 
томившись біля верстата,

наступного дня відмовля
лись іти на заняття. Товари
ші з групи не обійдуть мовч
ки. Умовлять, примусять, 
допоможуть. То було в ми
нулому році. Тепер не пі
знати вчорашніх соромли
вих і замкнутих новачків.

Чим же все-таки прива
било училище хлопців? Для 
того, щоб уявити собі його 
життя, варто взяти будь- 
який трудовий день. Почи
нається він звичайно із за
нять в класах чи майстер
нях. Училище мав міцну 
матеріально-технічну базу, 
і це у великій мірі допома
гає готувати кадри високої 
кваліфікації. Є повна мож
ливість для того, щоб стати 
повноцінним робітником: 
ливарний цех, ковальський, 
одна токарна 1 три слюсар
них майстерні. Учні працю
ють за спеціальними зав
даннями, які в складовою 
частиною загального вироб
ничого плану. Тут, в цехах і 
майстернях, не лише виго
товляються свердлильні вер
стати, слюсарні лещата, 
проводиться лиття форм для 
деталей. Тут формуються 
самостійність, акуратність,

спритність. І якщо, скажімо, 
у Валерія Маркова (дивись 
фото вгорі) вийшла бездо
ганна форма, це велика ра
дість для нього самого І 
для всієї групи. Адже юнаки 
не просто вчаться, а вико
нують серйозні замовлення 
промислових підприємств 
міста, області.

Успіх на уроках теорії чи 
практики доповнюється ве
селим відпочинком увечері. 
У одного він заповнений за
няттям в гуртку художньої 
самодіяльності, для друго
го — тренуванням в спор
тивній секції, треті — від
відують театр, а Дмитро 
Крейман, Сергій Фадєєв < 
Анатолій Ришняк (дивись 
фото внизу) подовгу за
сиджуються в червоному 
куточку за книгами та газе
тами.

Ні, не випадково забіга
ють «до себе» вчорашні ви
пускники училища. Колись 
може незграбні у вчинках, 
невмілі у виробництві, вони 
набули тут спеціальності, 
дістали надійну путівку в 
кгмтта

А. ВОЩАНСЬКА.

МОЛОДЬ-НАШЛ ОПОРА
ЩЕ на початку року об’єднались в ком

сомольсько-молодіжну лапку наші 
молоді тваринники й обрали своїм ва
тажком комсомолку Нілу Кравцан. Ніхто 
в артілі не сумнівався, що справи підуть 
у них добре. І справді: члени цієї ланки, 
комсомолки Роза Савранчук, Катерина 
Смілянець, Ніла Кравцан надоїли вже 
по 3 тисячі літрів молока на кожну фу
ражну корову.

Телятниця Тетяна Ярова й свинарка 
Віра Присяжна теж здобули хорошу тру
дову славу, хоч зовсім молоді ще. Член 
молодіжної тваринницької ланки пастух 
Слава Капітанчук теж працює чудово,

Отакі у нас комсомольці на фермі. Ба
гато справ хороших, цінних починань 
виходить саме від них. І народжуються 
ці ідеї здебільшого в затишній ленін
ській кімнаті, де молоді трудівники зби
раються у вільну годину. Тут і прийня
ли вони рішення боротися за те, щоб 
фермі було присвоєно звання комуніс
тичної. *

Двічі гга місяць у цій же кімнаті від

буваються заняття комсомольської по- 
літшколи. Молоді тваринники вирішили 
детально вивчити життя й діяльність 
найдорожчої людини — Володимира Іл
ліча Леиіна.

Серед колгоспних механізаторів 
першість тримають комсомольці Володи
мир Деркач і Віктор Кравцан. До речі, 
обоє вони навчаються заочно в Уман
ському технікумі механізації.

Нещодавно в члени КПРС ми прийня
ли кращу ланкову молодіжної ланки 
Тіну Мельник.

Гідним поповненням в рядах сільських 
комуністів стають вихованці ленінсько
го комсомолу, які приносять па ферми й 
лапи артілі невтомність молодих рук і 
гарячий запал комсомольських сердець.

В. З А ГОРОД НІЙ, 
голова колгоспу імені Калініна. 

Ульяновський район.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
2 жовтня 1960 р, 3 стор.



СТОРІНКИ
славного літопису 

(Рядки з газет двадцятого року) 
1920 рік. Заохочувані Антан

тою, на молоду радянську рес
публіку з заходу посунули поль
ські білогвардійці, з півдня — 
барон Врацгель. У вогняному 
кільці опинилась молода Рес
публіка Рад. І в той же час у 
Москві готувався III Всеросій
ський з’їзд Російської Комуніс
тичної Спілки Молоді.

«Молоді робітники і селя
ни! — закликала газета «Извес- 
тия Николаевского губисполко
ма н губкома КП(б)У» 2 ве
ресня 1920 року. — В цей від
повідальний момент, коли бо- 

веде пролета- 
пере- 

боротьбу все-

повід альний 
ротьба, яку 
ріат Г 
творилась

Росії і України. 
__ ______ В ' . 
світнього пролетаріату за все
світню комуністичну революцію 
і рух молоді зараз охоплює ба
гато тисяч юних пролетарів всіх 
країн, чи можете ви стояти ос
торонь революції? Ви чуєте 
стогін багатьох батьків і братів 
на кривавому фронті — це зак
лик до вас іти на зміну їм...

Всі, хто молодий і сміливий,— 
від Червоний Прапор Комуніс
тичної Спілки Молодії».

♦ * *
Тогочасні газети Кіровогрзд- 

щннн — «Вісті Єлисаветськогд 
повітового Військово-революцій- 
ного комітету», «Червоне село» 
(орган відділу по роботі на селі 
Єлисаветградського повітово
го комітету партії комуністів 
(більшовиків)», «Вісті Єлиса
ветградського повітового Ви
конкому Ради Робітничих і Чер- 
воноарміііськнх депутатів» — 
в номера у номер закликали: 
«Потопимо білого барона в 
Чорному морі!», «Все для Чер
воної Армії!», «До зброї!», 
«Рівняння на Пітер»...

Молодь палко відгукнулася 
на заклик партії: на фронт піш
ло більше 10 тисяч комуністів і 
комсомольців. Хорошу ініціати
ву виявили селяни Устимівської 
волості: у подарунок славетній 
Кінноті т. Будьонного вони пере
дали мотоцикл системи «Ван- 
дерер» і кулемет системи Коль
та («Червоне село» за 26 черв
ня 1920 р.).

Готуючись до свого з’їзду, 
молодь напружено працювала 
на фабриках, заводах, ланах. 
Скупі, але баптозна'пи рядки 
газетних сторіп'ж повідомляють:

«На останньому суботнику 
залізничниками (ст. Єлисавет- 
град — прнм. ред.) був відре
монтований паровоз і поставле
ний на колію» («Известня Ни- 
колаевского губисполкома и 
губкома КП(б)У» за 29 верес
ня 1920 р.).

«В Лелеківській волості вол- 
парткомом було організовано су- 
ботиик, в якому брали участь 
400 дорослих і 400 підлітків. 
Працювали на збудуванні на
родного дому, зробили ремонт 
школи, привезли багато цегли» 
(«Червоне село» за 14 
1920 р.).

«На загальних зборах 
ннків заводу Ельворті 
«Червона зірка» — прим, 
які відбулися на тому 
постановлено щоденно працюва
ти по 2 години понаднормово 
длп виконання термінових воєн
них замовлень Червоної Армії» 
(«Вісті» за 2 вересня 1920 р.).

«На Маловнсківському за
воді суботнім пройшов успішно. 
Працювало понад 100 чоловік, 

заводу закінчено» 
за 2 вересня 1920 р.).* • «
Всеросійському

Ремонт 
(«Вісті»

ЛИПНЯ

робіт- 
(тепер 
ред.), 

тижні,

пі ___________ _ ...
Російської Комуністичної Спіл-

з’їзду

ЬОГОДНІ минає двад- 
цять років з дня ство

рення державних трудових 
резервів Радянського Сою
зу, які стали одним із ос
новних джерел поповнення 
робітничого класу.

З перших днів свого іс
нування Радянська влада 
в тяжких умовах того часу 
організувала навчання мо
лодих робітників, допомог
ла їм ліквідувати технічну 
неграмотність шляхом ор
ганізації сітки профтехніч
них курсів. Уже в 1920 — 
1921 рр. в країні почали 
створюватись перші школи 
фабрично-заводського 
нівства (ФЗУ).

У 1940 році стало відчут
но, що зрослу потребу в ро
бочій силі не можуть задо
вольнити школи ФЗУ. Кра
їні треба було мати в своє
му розпорядженні могутні, 
з постійним поповненням 
трудові резерви, без яких 
соціалістична промисловість 
не могла розвиватись.

Указом Президії Верхов
ної Ради СРСР від 2 жовт
ня 1940 року оголошено про 
створення державних тру
дових резервів Радянського 
Союзу.

В нашій області в цьо
му ж році було організова
но чотири учбові заклади,

уч-

кн Молоді передували повітові 
конференції і губернські з’їзди. 
Конференція комуністичних і 
селянських спілок молоді Єли
саветградського повіту відбула
ся у серпні 1920 року. В повіті 
на той час налічувалося до 
1000 членів спілки. Як писала 
газета «Вісті Єлисаветградсько
го повітового Військово-револю
ційного комітету» від 3 вересня 
1920 року, «...селянська молодь 
деревеиь шукає чогось нового, 
цікавиться — находить його в 
юнацьких (комуністичних) орга
нізаціях. Організації виникають 
стихійно, як наприклад, в Плете
ному Ташлнку і ін.» Це під
тверджується її тим, що деле
гати конференції настійно 
магалн побільше літератури, 
зет для молодіжних спілок 
селі.

вн- 
га- 
на

ж ж ж
16 вересня в Миколаєві від

бувся губернський з’їзд Кому
ністичної Спілки Молоді. В його 
роботі взяли участь представни
ки Єлисаветграда, Ново-Україн- 
кн, Бобринця, Рівного, Осит- 
няжки, Підмогшияіого, Анто
нівки, Балашівки.

З’їзд розглянув 11 питань, у 
тому числі: про соціалістичне 

виховання молоді, клубну роботу, 
чергові кампанії по роботі на 
селі. Заслухавши і обговоривши 
інформацію тов. Бабушкіна, 
з’їзд обрав делегатами на Все
російський з’їзд тт. Бабушкіна, 
Янковського, Ненадих, Маслян- 
ковського і Щербину.

Губернський* з’їзд виробив 
такий наказ своїм делегатам:

«Не змінювати вікового 
цензу; учнівську секцію не ство
рювати; об’єднати губернські і 
міські номітети; в повітових 
містах об'єднуються повітові і 
міські комітети; Центральний 
Комітет створити із свіжих пра
цівників, головним чином, з 
представників з місць». («Извес- 
тия Николаевского губисполко
ма и губкома КП(б)У» за 2 ве
ресня 1920 р.).

*
З великим 

стріли молоді комунари промо
ву В. І. Леніна «Про завдання 
спілок молоді», виголошену на 
III Всеросійському з’їзді Росій
ської Комуністичної Спілки Мо
лоді 2 жовтня 1920 року.

«Молодь заворушилася, рве
ться до творчої роботи, прагне 
всіма силами допомогти своїй 
Радянській владі». — писали 
«Вісті» 7 жовтня 1920 року. Чле
ни комуністичних спілок молоді 
міста Єлисаветграда, Лелеків- 
ської, Піщано-Брідської і інших 
волостей у відповідь на промову 
вождя брали на себе відпові
дальні завдання. Робітники ко
лишнього заводу Ельворті у 
своїй резолюції писали:

«Мн, робітники спілки «Мета
ліст», заявляємо, що віддамо всі 
свої сили і кошти за повне 
звільнення трудящих мас від 
гніту білогвардійських генералів, 
банкірів, шляхом піднесення 
продуктивності праці на заво
дах, виготовляючи необхідні 
сільськогосподарські машини і 
знаряддя, спорядження і зброю 
для Червоної Армії.

Вперед же до перемоги над 
капіталізмом шляхом відрод
ження народного господарства!

Хай живе Радянська влада у 
всьому світі!

Хай живе світова пролетар
ська революція і Ті штаб Ні 
Комуністичний Інтернаціонал!» 
(Газета «Вісті» за 20 жовтня 
1920 р.).

І/ ОЖИНИ, хто побував на 
/'• виставці «Чехословаччи- 

' на 1960 року», яка майже 
\: два місяці тому відкрилася 

в м. Києві, скажу: «Як мало 
Тя знав цю чудову країну». 
| І ось ми починаємо огляд 
і виставки. Перший павільйон 
Т розповідає про найсвітлішу
♦ подію в житті чехословаць
кого народу — визволення 
^з-під фашистського гніту. З 
і кіноекранів, що розміщені 
і по обидва боки від входу, 
^нас радо вітають, запрошу- 
?ютб чехословацькі друзі.
* Веселі, життєрадісні юнаки 
І і дівчата в барвистих на-

І
ціональних костюмах роз
махують прапорцями, вигу
кують: «Дружба, дружба!» 

На виставці немає ек
скурсоводів. Про все розпо- 
І відають екрани телевізорів, 
І малюнки, кольорові фото
графії. Експонати знайом- 
♦ лять відвідувачів з сивою 
І давниною, коли складалася 
1 дружба народів Чехосло- 
іваччини і Радянського Сою- 
\зу. >
І 1~іРАГУ часто називають 
р “• скарбницею мистецтва. 
\ІЇ прикрашають будівлі ба- 
4 гатьох архітектурних сти- 
*лів — від романського до 
і сучасних. У Празі налічує-

■9 * 
захопленням зу-

ЮВІЛЕЙ

(Нотатки з чехословацької виставки) 
ться 28 музеїв, 8 картинних 
галерей, 31 бібліотека з над
звичайними скарбами люд
ського розуму, світової 
культури минулого.

700 гектарів декоративних 
садів і парків перетворили 
Прагу в місто зелені. А ЗО 
тисяч дерев, висаджених 
уздовж тротуарів, надають 
свіжості празьким вулицям 
і площам.

Чехословаччина щодо роз
міру своєї території стоїть 
на 88-му місці в світі, але 
займає друге місце в світі 
по видобутку бурого вугіл 
ля, п'яте — по виробництву 
сталі і чавуну на душу на
селення. Вона експортує 
різні машини, верстати 70 
країнам світу. В 1965 році 
в республіці намічено пус
тити в дію атомну електро
станцію.
1—ІА стендах виставки ба- 
** чимо будови золотої 
Праги, Острови, досягнення 
родючої землеробської Мо
равії, виноробної Словаччи
ни. Діаграми, фотографії— 
наче живі свідки успіхів, 
здобутих чехословацьким 
народом під керівництвом 
КПЧ при братній допомозі

країн соціалістичного табо
ру. Відвідувачі читають: 
«Радянський Союз врятував 
наш народ від голоду в 
1947 році. За 15 років СРСР 
завіз нам 14 мільйонів тонн 
зерна».

Зараз в Чехословаччині 
виробляється на душу на
селення 1457 кіловат-годин 
електроенергії, 1916 кіло- 
гоамів кам’яного вугілля. 
409 кілограмів сталі, 72,4 
кілограма цукру. Ще кращі 
результати матиме чехосло
вацький народ після вико
нання третього п’ятирічного 
плану 1961—1965 років. Ви
робництво засобів виробни
цтва за п'ятирічку зросте 
на 60 процентів, предметів 
споживання -— на ЗО про
центів. На душу населення 
вироблятиметься 2647 кіло
ват-годин електроенергії, 
2196 кілограмів кам’яного 
вугілля, 1038 кілограмів ча
вуну, 739 кілограмів сталі, 
85 кілограмів цукру. В 1965 
році на кожних 10 чоловік 
в Чехословаччині буде по
шито 19 костюмів, ЗО пар 
білизни, 44 пари взуття.

ЦЕХОСЛОВАЧЧИНА бу-
* дується. Це особливо 

видно на живій карті, яка 
розкинулась на територб 
виставки. На ній можна по
бачити все, що споруджене, 
в країні за 15 років. Поруч 
з новими фабриками, заво
дами багато нових міст, ро
бітничих селищ. В соціа
лістичній Чехословаччині 
будується найбільший в сві
ті міст з повностінною ар
кою. Він буде перекинутий 
через штучне озеро в пів-

денній Чехословаччині. Дов 
жина арки 330 метрів, висо 
та над поверхнею води — 
114 метрів. Цей міст буде 
більшим, ніж арковий міст 
над Ніагарським водопадом.

ІТИ — цвіт народу, його 
надія. За 15 років в Че

хословаччині народилося 4 
мільйони дітей. Один із за
лів виставки і присвячуєть
ся їм. Республіка по-бать
ківському піклується про 
підростаюче покоління. Так, 
за роки народної влади 
кількість 
країні 
6309, 
два рази, 
відноситься 
ших десяти 
найменшою 
тей. Сім’я, в якій народила
ся дитина, одержує від дер
жави у вигляді надбавки до 
заробітної плати 45.000 
крон. На виставці експону
ється і все те, що можна 
купити для дитини на ці 
гроші.

Не припиняється потік 
відвідувачів з ранку до ве
чора, йдуть вони група за 
групою. І на чому не зупи
ниться їх погляд'— все го
ворить про те, що чехосло
вацький народ трудиться в 
ім’я зміцнення миру. На 
кожному кроці переконуєш
ся, як з року в рік багатшає 
ця країна. Успіхи Чехосло- 
ваччини на фронті мирного 
будівництва — це досягнен
ня всього соціалістичного 
табору.

М. ЯКОВЛЄВ-, 
слухач Вищої партій
ної школи при ЦК 
КП України.

м. Київ,

дитячих садків в 
зросла з 2509 до 

медамбулаторій — у 
Чехословаччина 
до числа пер- 

кра'ін світу з 
смертністю ді-

«Королева спорту» в опалі

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. Виступає відомий 
в республіці колектив заслуженого ансамблю танцю 
УРСР «Дніпро» Палацу культури металургійного заводу 
імені Дзержннського (м. Дніпродзержинськ).

Тепер у колективу гаряча пора. Йде напружена підго
товка до наступної Декади української літератури І мис
тецтва в Москві. Танцюристи з Дніпродзержинська шлі
фують свою виконавську майстерність, обновлюють 
репертуар, створюють нові складні красиві рисунки танцю. 

На фото: фрагмент хореографічної компо
зиції «Купальські розваги» у виконанні жіно
чої групи ансамблю «Дніпро».

Фото М. СЕЛЮЧЕНКА.

І перевиконують 
“ плани 

щах.
ствах, 
тику.

не тільки 
але й на 
де проходять

виробничі 
в учили- 

підприєм- 
прак-

ТРУДОВИХ РЕЗЕРВІВ
які в основному готували 
кадри молодих робітників 
для заводу «Червона зірка» 
і залізничного транспорту.

Тепер сітка учбових за
кладів профтехнічної осві
ти в області зросла до 15 
училищ, з них — 8 з про
мисловим профілем навчан
ня і 7 училищ механізації 
сільського господарства. Ли
ше за післявоєнні роки в 
них підготовлено більше 35 
тисяч юнаків та дівчат.

Нині училища стали своє
рідними підприємствами, де 
виробниче навчання поєд
нується з продуктивною пра
цею. Вони мають відповід
ну матеріально-технічну ба
зу: майстерні з необхідним 
устаткуванням, лабораторії 
і кабінети з різними наоч
ними посібниками, а учили
ща механізації сільського 
господарства мають в своє
му розпорядженні трактори 
всіх марок, комбайни та 
іншу техніку.

Учні в своїх майстернях 
виготовляють різні інстру
менти, устаткування, меблі,

Дружні зв’язки встано
вилися між нашими вихо
ванцями і окремими кол
госпами області. На замов
лення колгоспу імені Калі- 
ніна, Ульяновського району, 
Кіровоградське ремісниче 
училище № 1 виготовило 
понад план для майстерень 
сільгоспартілі вертикально- 
свердлильний 
ровоградське 
училище спорудило у під
шефному колгоспі зерносхо
вище. Знам’янське буді
вельне училище № 3 закін
чує роботи по будівництву 
в колгоспах двох клубів.

Училища профтехнічної 
освіти готують робітників 
десятків різних професій: 
токарів, слюсарів, ковалів, 
помічників паровозних ма
шиністів, чергових по стан
ції, формувальників-ливар- 
н и к і в, електрослюсарів, 
трактористів-машиністів ши. 
рокого профілю, штукату
рів, мулярів, теслярів, сто
лярів та ін.

Викладачі училищ проф
технічної освіти пишаються

верстат. Кі- 
будівельие

своїми колишніми вихован
цями, які тепер стали пере
довиками виробництва. Це 
відомий всій країні Герой 
Соціалістичної Праці маши
ніст екскаватора Семенів- 
сько-Головківського вугіль
ного розрізу М. Чирва — 
випускник гірничопромисло
вого училища № 1 в м. Олек
сандрії.

Кращим штукатуром обл- 
рембудтресту зарекоменду
вала себе випускниця Кіро
воградського будівельного 
училища М. Волошина-Бой- 
ко, нині депутат обласної 
Ради депутатів трудящих. 
Колишній учень Олександ
рійського училища механі
зації сільського господар
ства О. Щербина керує мо
лодіжною тракторною брига
дою комуністичної праці і 
водночас навчається заоч
но в сільськогосподарській 
академії. Орденом Трудо
вого Червоного Прапора 
нагороджений випускник 
цього ж училища механік 
гаража в с. Новгородківці 
І. Кочерженко.

На кожному підприєм
стві і в колгоспі трудиться 
велика армія наших вихо
ванців, які своєю самовід
даною працею множать ба
гатства Батьківщини.

Т. ЯРОВИЙ, 
заступник начальника 
облуправління проф
технічної освіти.

О Ч ОРА було холодно: 
дув різкий вітер, накра

пав дощ. Наша легкоатле- 
, тична група, як і завжди, 
прийшла на тренування на 
Кіровоградський стадіон 
ЦСТ «Авангард».

— Може хоч сьогодні ди
ректор стадіону С. Додін 
пустить нас у роздягаль 
ню? >— з надією сказав Ва
лентин Ткаченко.

Та сподівання були мар
ними. ~ 
послав 
чат до 
цям порадив:

— Під відкритим небом 
веселіше...

Ми почали заперечувати, 
та Додін відрубав:

— Роздягальні — тільки 
для футболістів...

Коли ми закінчили трену
вання, вирішили помитися 
під душем.

— Душ тільки для футбо
лістів, — уїдливо заявив 
тов. Додін.

Так і пішли додому запи
леними...

* • ж
1ІААИЖЕ на кожному тре- 
і** ну ванні спостерігаю та
ку картину: технічні робіт 
ниці стадіону старанно по
ливають футбольне поле, І, 
коли хоч кілька крапель во
ди потрапляє на бігову до
ріжку, вони блискавично 
відсмикують шланг убік. 
Тому-то бігові доріжки ста
діону 
шлях. . .
відні бігунки Н. Шитря 1 
Н. 111мигельська на першос
ті області навіть не змогли 
вкластися у норматив тре
тього спортивного розряду. 
А коли запитали стрибуна 
у висоту з жердиною 
В. Дятленка, чому він не 
зміг побити обласний ре
корд, той відповів:

Директор стадіону 
переодягатися дів- 
тцалетної, а хлоп-

нагадують твердий 
І не дивно, що про-

— Боюся печінку відби
ти...

— Чому саме?
— Яма для стрибків у ви

соту з жердиною ніколи не 
накривається... Тож і втрам
бувалася...

ж ж •

Л
УЖЕ рідко у нашій об
ласті проводяться зма

гання чоловіків з бігу на 
200 та 400 метрів з бар’єра
ми. Чому? Немає на стадіо

ні бар’єрів, які б відповіда
ли правилам змагань.

ж ж ж
аКЩО прослідкувати за 

ростом обласних рекор
дів з легкої атлетики, то 
більшість з них встановлено 
на стадіонах інших міст 
України. Це говорить про 
те, що наш стадіон ДСТ 
«Авангард» не відповідає 
повним вимогам складних 
змагань.

ж ж ж
Г)ЧОРА вперше побачила 

на стадіоні спортивних 
керівників області В. Зверж- 
ховського та В. Жученка в 
оточенні тренерів з легкої 
атлетики. Не знаю, про що 
вони говорили. Помітно бу
ло тільки одне: тренери 
М. Чернов та В. Савченко 
щось старанно пояснювали 
В. Звержховському.

* * *
Ґ' ЬОГОДНІ знову були 

тренування. І, як зав
жди, хлопці переодягалися 
під відкритим небом, а дів
чата — у туалетній..,

ВІД РЕДАКЦІЇ:
На цьому записи щоден 

ника Л. Сингаївської обри« 
ваються. Сподіваємося, що 
їх доповнять спортивні ке« 
рівнини області В. Зверж 
ховський та В. Жученко.
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