
ХАЙ ЖИВУТЬ 43-і РОКОВИНИ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ!
Пролетарі всіх країн, єднайтеся! ☆ ☆ ☆
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Молодим робітникам, робітницям, 
інженерам, технікам, службовцям, 

всьому колективу Кременчуцької ГЕС

Рапорти трудових
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Товариші солдати 1 матроси, 
сержанти 1 старшини!

Товариші офіцери, генерали 1 
адмірали!

Сьогодні народи Радянського 
Союзу, воїни армії 1 флоту свят
кують 43-і роковини Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції.

В 44-й рік свого існування на
ша Радянська Батьківщина всту
пає в повному .розквіті життєвих 
сил і невичерпної творчої енергії. 
Героїчними зусиллями робітників, 
селян, інтелігенції створюється 
матеріально-технічна база комуніз
му. Успішно виконуються завдан
ня другого року семирічки. Вели
ких перемог досягнуто в промис
ловості, сільському господарстві, 
науці 1 культурі. З кожним днем 
щасливішим 1 заможнішим стає 
життя радянських людей.

Зосереджуючи свої сили на бу
дівництві комуністичного суспіль
ства, Радянський Союз самовідда
но бореться за мир і безпеку наро
дів, послідовно і на.юлегливо ви
криває паліїв нової війни.

Виступи Голови Ради Мініст
рів товариша М. С. Хрущова на 
XV сесії Генеральної Асамблеї 
Організації Об’єднаних Націй, 
внесені від імені Радянського уря
ду пропозиції про загальне і повне 
роззброєння, про надання неза

лежності колоніальним країнам і 
народам, про відновлення закон
них прав Китайської Народної Рес
публіки в ООН, про агресивні дії 
США, про зміну структури вико
навчих органів ООН, ще раз пере
конливо показують, що Радян
ський Союз щиро прагне до миру 
1 співробітництва між усіма держа
вами.

Проте миролюбні зусилля СРСР 
та Інших держав натрапляють на 
впертий опір американських імпе
ріалістів та їх посібників, які не

«о

хочуть ослаблення міжнародної на
пруженості 1 проводять політику 
гонки озброєнь, небезпечних воєн
них авантюр, грабежу колоніаль
них народів.

У міжнародній обстановці, що 
створилася, від радянських воїнів 
вимагається величезна пильність і 
готовність дати гідну відсіч агре
сорам. Щоб бути завжди в постій
ній бойовій готовності, треба з ще 
більшим старанням оволодівати 
зброєю 1 бойовою технікою, безу
станно підвищувати свою політич
ну свідомість, зміцнювати дисцип
ліну і організованість.

Поздоровляю особовий склад 
Збройних Сил з 43-ми роковинами 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції. Бажаю всім солда
там, матросам, сержантам, стар
шинам, офіцерам, генералам 1 ад
міралам, робітникам та службов
цям Радянської Армії 1 Військово- 
Морського Флоту нових успіхів в 
їх благородному служінні своїй 
соціалістичній Вітчизні.

На ознаменування всенародно
го свята наказую:

Сьогодні, 7 листопада, салюту
вати в столиці нашої Батьківщи
ни — Москві, в столицях союзних 
республік і в містах-героях: Ленін
граді, Сталінграді, Севастополі й 
Одесі — двадцятьма артилерій
ськими

Хай живуть 43-і роковини Ве
ликої 
революції!

Хай живе великий радянський 
народ і його доблесні Збройні Си
ли!

Хай живе наш рідний Радян
ський уряд!

Слава створеній Леніним Кому
ністичній партії Радянського Сою
зу — великій запалюючій і керів
ній силі нашого народу в боротьбі 
за перемогу комунізму!

Міністр Оборони СРСР 
Маршал Радянського Союзу Р. МАЛИНОВСЬКИЙ.

Центральний Комітет Ле
нінської Комуністичної 
Спілки Молоді України пал
ко вітає славний колектив 
гідробудівників ударної 
комсомольської будови з ве
ликою трудовою перемо
гою — достроковим пуском 
на повну потужність Кре
менчуцької гідроелектро
станції.

Здобута перемога е ва
шим гідним подарунком 
43-й річниці Великого Жовт
ня. Успішне спорудження
нової гідроелектростанції —
це результат ' самовідданої
праці багатьох тисяч кадро
вих і молодих гідробу
дівників, які в найкорот-
ший строк, за три роки,
виконали почесне завдання
Партії та Уряду.

ЦК комсомолу України 
висловлює впевненість, що

ваш бойовий колектив буде 
і надалі в перших лавах 
борців за успішне виконан
ня державних завдань по 
розвитку енергетики і до
кладе всіх зусиль, щоб а 
честю справитись з новим 
почесним завданням Кому
ністичної партії — за три з 
половиною роки спорудити 
нову потужну гідроелектро
станцію: Київську-комсо-
мольську.

Хай живуть радянські гід
робудівники!

Хай живе радянська мо
лодь і її передовий загін — 
Ленінський комсомол!

Слава Комуністичній пар
тії Радянського Союзу — 
натхненникові і організато
рові всіх перемог радянсько
го народу в боротьбі за ко
мунізм!
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 

КОМСОМОЛУ УКРАЇНИ.

бригади 
кому- 

колек- 
звання

поставлено

успіхів, ен-

залпами.

Жовтневої соціалістичної

Будівельникам, монтажникам
і проектувальникам Кременчуцької ГЕС, 

Міністерству будівництва електростанцій, 
Кіровоградському обкомові КП України 

і облвиконкомові
Центральний Комітет Комуністичної партії Радян

ського Союзу і Рада Міністрів Союзу РСР з задоволен
ням відзначають, що будівельники і монтажники Кре
менчукгесбуду, спеціалізованих і проектних організацій 
Міністерства будівництва електростанцій добились вели
ких трудових успіхів по достроковому введенню в дію 
па повну потужність Кременчуцької гідроелектростан
ції на ріці Дніпрі.

Спорудження Кременчуцької гідроелектростанції по
тужністю 625 тис. кіловат, відкритого типу без спеці
ального будинку машинного залу, з найбільшим на Ук
раїні регулюючим водоймищем, введених у дію на два 
роки раніше наміченого строку, б великим вкладом у 
перетворення в життя заповітів великого Леніна по 
електрифікації нашої країни.

Будівельники і монтажники Кременчуцької ГЕС з

ТЕЛЕГРАМА
КРЕМЕНЧУКГЕСБУД, Комітет комсомолу, М. Величну.

Обласний комітет ЛКСМУ гаряче вітає прославлений 
колектив ударної комсомольської будови з великою 
трудовою перемогою — достроковим введенням в дію 12 
агрегатів Кременчуцької ГЕС.

Бажаємо вам, дорогі друзі, нових виробничих успіхів 
на благо нашої любимої Батьківщини.

ОБКОМ КОМСОМОЛУ.

У паровозному депо стан
ції Знам’янка 23 комсомоль
сько-молодіжних 
борються за звання 
ністичних. Дев’яти 
тивам це почесне 
вже присвоєно.

Комсомольці станції ство
рили 7 контрольних постів, 
які борються за скорочення 
простоїв і прискорення ру
ху составів. За рахунок ско
рочення простоїв, ущільнен
ня вантаження 1 водіння ве
ликовагових псїздіз у за* 
лізничний ешелон семирічки 
з початку року 
137.142 вагони.

Великих вам 
тузіасти!

б- »

ТІ А ЗБИРАННІ багатого 
П цілинного врожаю Ка
захстану трудилося 2.450 
посланців комсомолу Кіро- 
воградиціни. Тільки в 
мииінинсЬкому районі, 
танайської області, де 
цювало більше півтори 
сячі наших земляків, 
відремонтували 455 комбай
нів і тракторів, скосили на 
звал 161.300 гектарів пше
ниці та обмолотили валки 
з плоїці 158.500 гектарів, 
підняли близько 100 тисяч 
гектарів зябу.

За самовіддану працю 
понад 500 трактористів, 
комбайнерів, шоферів наго
роджено грамотами, пре
міями та медаллю «За 
освоєння цілинних земель».

Ка- 
Кус- 
пра- 

ти- 
вони

МІТИНГ 
ГІДРОБУДІВНИКІВ
Багатотисячний колектив 

Кременчукгесбуду- 4 лис
топада зібрався на мітинг, 
щоб висловити сердечну по
дяку рідній Комуністичній 
партії і Радянському урядо
ві за їх повсякденне піклу
вання про розвиток енерге
тики України.

Мітинг відкриває секре
тар парткому Кременчукгес
буду В. В. Янель. Слово на
дається начальникові будів
ництва Кременчуцької ГЕС 
Г. 1. Строкову. Він говорить 
про самовіддану працю гід
робудівників, які в рекордно 
короткий час, на два роки 
раніше встановленого стро
ку, спорудили першу в краї
ні потужну гідроелектро
станцію без машинного за
лу.

Міністр будівництва елек
тростанцій СРСР Г. Т. Но- 
виков зачитав на мітингу 
привітання Центрального 
Комітету КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР, передав гід
робудівникам особисте сер
дечне поздоровлення і поба
жання нових трудових успі
хів від товариша М. С. Хру
щова.

На мітингу 
кретар ЦК КП 
В. В. ІЦербицький.

Учасники мітингу 
чезним піднесенням 
ли вітальні листи ЦК КПРС 
і Раді Міністрів СРСР, ЦК 
КП України і Раді Мініст
рів Української РСР.

Свинареві колгоспу імені Леніна, Олексан
дрійського району, Кіровоградської області 

товаришеві ЛУКАШЕВСЬКОМУ Л. В.
Сердечно вітаю Вас з великим трудовим успіхом. Ви 

ще така молода людина, тільки в минулому році закін
чили середню школу, а вже виявили себе з найкращого 
боку. В перший рік роботи на фермі ви відгодували 
1.020 свиней загальною вагою 850 центнерів, причому 
собівартість центнера свинини становила 295 карбо
ванців. *

Приємно і радісно усвідомлювати, що на селі зростає 
чудове покоління молодих будівників комунізму. Ви 
правильно зробили, коли, закінчивши середню школу, 
пішли працювати свинарем. Чим більше буде у нас лю
дей з освітою серед рільників, свинарів, доярок, скота
рів, тим швидше країна доб’ється вищої продуктивності 
праці. Сучасне сільськогосподарське виробництво зв'я
зане з технікою, наукою. Людині з середньою освітою 
є де прикласти свої сили в колгоспах і радгоспах.

Ваш приклад показує сільській молоді яка закінчує 
середню школу, правильний шлях — працювати в кол
госпах і радгоспах, створювати матеріальні блага 
шому народові. Працю завжди можна 
вчанням. Людині, яка пройде трудову 
стати добрим

Бажаю Вам нових успіхів у праці.
спеціалістом сільського

н».- 
сполучати з на- 

школу, легше 
господарства.

5 листопада 1960 року.

з вели- 
прийня-

М. ХРУЩСВ.

виступив се- 
України

честю викопали свої соціалістичні зобов’язаний і впер
ше в практиці гідроенергобудування широко застосува
ли напружено-армовані конструкції з збірного залізо
бетону та інші прогресивні технічні розв’язання, змонту
вали всі 12 гідроагрегатів цівї гідроелектростанції за 
короткий строк — 11 місяців.

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР 
поздоровляють робітників, робітниць, інженерів, техні
ків і службовців, партійну, профспілкову і комсомоль
ську організації Кременчукгесбуду, спеціалізованих і 
проектних організацій Міністерства будівництва елек
тростанцій з досягнутими успіхами по будівництву Кре
менчуцької ГЕС і висловлюють тверду впевненість, що 
вони вуміють у короткі строки завершити будівництво 
цієї гідроелектростанції і успішно виконають інші зав
дання партії і уряду.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
КПРС

РАДА МІНІСТРІВ 
СРСР



ВПЕРЕД, ДО ПЕРЕМОГИ КОМУНІЗМУ!
при- 
Цен- 
В. І.імені 

представники

наче брильянтами, 
величезні цифри 
слова «Хай живуть 
Великої Жовтневої 
революції!».

МОСКВА, 6 листопада. (ТАРС). 
Напередодні 43-х роковин Вели
кого Жовтня по-святковому 
крашений Палац спорту 
трального стадіону 
Леніна заповнили 
трудящих столиці. Більше десяти 
тисяч чоловік були присутні на 
урочистому засіданні Московської 
Ради депутатів трудящих і мі
ського комітету КПРС, присвяче
ному 43-м роковинам Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції. Тут були московські робіт
ники і робітниці, представники ін
телігенції, воїни Радянської Ар
мії, ветерани славної ленінської 
гвардії — герої жовтневого штур
му. В зборах брали участь кол
госпники, жителі лісопаркової зо
ни Великої Москви.

Добре зустріли москвичі свято 
Великого Жовтня! Готуючись до 
нього, вони достроково викона
ли завдання десяти місяців і ви
готовили на кілька мільярдів кар
бованців надпланової продукції. 
43-й рік Великого Жовтня зна
менний не тільки бурхливим зро
станням матеріального виробни
цтва. На новий ступінь піднялись 
радянські люди. Чіїм далі ми йде
мо шляхом, осяяним Жовтнем, 
чим ближче підступаємо до кому
нізму, тим яскравіше і всебічніше 
розкривається благородне облич
чя радянської людини. Тепер у 
Москві більш як 800 тисяч чоловік 
беруть участь у прекрасному русі 
сучасності — в змаганні за право 
називатися ударниками комуніс
тичної праці. Комуністичне зав
тра, яке ще так недавно здава
лось далеким, стає близьким і зри
мо вторгається в наше життя.

... У величезному залі Палацу 
спорту горять і переливаються ти
сячі різнокольорових електричних 
вогнів. Ними, 
облямовані 
«1917—1960» і 
43-1 роковини 
соціалістичної

В глибині сцени, там, де в стро
гій тиші біля прапорів завмерла 
почесна варта воїнів Радянських 
Збройних Сил, — величезний пор
трет засновника Комуністичної 
партії і Радянської держави 
безсмертного Леніна.

Як символ нерушимого братер
ства і єдності народів нашої краї
ни, берегти які нам заповідав Во
лодимир Ілліч, в залі встановлено 
прапор і герб Радянського Союзу, 
прапори і герби п’ятнадцяти рів
ноправних союзних республік.

16 година. В залі вибухають 
оплески. Вони зростають і поси
люються. В президії з’являються 
товариші О. Б. Арістов, Л. 1. 
Брежнєв, М. Г. Ігнатов, Ф. Р. Коз- 
лов, О. М. Косигін, О. В. Куусі- 
неи, А. І. Мікоян, Н. А. Мухітді- 
нов, Д. С. Полянський, ЛА. А. Сус
лов, К. О. Фурцева, ЛІ. С. Хру
щов, ЛІ. ЛІ. Шверпик, П. ЛІ. По- 
снєлов.

Разом з керівниками Комуніс
тичної партії Радянського Союзу 
і Радянського уряду місця в пре
зидії займають прибулі на святку
вання роковин Великого Жовтня 
керівники зарубіжних делегацій — 
голова КНР, заступник голови 
ІДК Комуністичної партії Китаю 
Лю Шао-ці, перший секретар ІДК 
Албанської партії праці Енвер 
Ходжа, перший секретар ІДК Бол
гарської комуністичної партії То- 
дор Живков, перший секретар ЦК 
Угорської соціалістичної робітни
чої партії Янош Кадар, президент 
Демократичної Республіки В’єт
нам, голова ІДК Партії трудящих 
В’єтнаму Хо Ші Мін, перший сек
ретар ЦК Соціалістичної єдиної 
партії Німеччини, голова Держав
ної ради НДР Вальтер Ульбріхт, 
член Президії ЦК Трудової пар
тії Кореї Кім Ір, перший секретар 
ЦК Ліонгольської народно-рево
люційної партії ІОмжагін Цеден- 
бал, член Політбюро, перший сек
ретар ЦК Польської об’єднаної 
робітничої партії Владислав Го- 
мулка, перший секретар ЦК Ру
мунської робітничої партії Георге 
Теоргіу-Деж, перший секретар ЦК 
Компартії Чехословаччини, прези
дент Чехословацької Соціалістич
ної Республіки Антонів Новотний, 
генеральний секретар Фран
цузької комуністичної партії Мо- 
ріс Торез, голова Комуністичної 
партії Австрії Поганії Копленіг,
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«ЛІОЛОДИЙ КОМУНАР»

7 листопада 1960 р., 2 стор.

. генеральний секретар виконкому 
Комуністичної партії Великобри- 
такії Джон Голлан, голова Кому- 

( ністичної партії Іспанії Долорес 
( Ібаррурі, секретар Центрального 
і Комітету компартії Японії Сатомі 
, Хакамада, Генеральний секретар 
. Національної ради компартії Ін- 
[ дії Аджон Гхош та керівники ін- 
, ших делегацій комуністичних і 
. робітничих партій.
• Урочисте засідання відкриває
• голова виконкому Лїосковської 
і Ради ЛА. 1. Бобровников.
■ Звучить Державний гімн СРСР. 

Слово для доповіді про 43-і ро
ковини Великої Жовтневої соціа
лістичної

1 членові Президії Центрального 
1 Комітету КПРС, секретареві ЦК 

КПРС Ф. Р. Козлову.
Світле і радісне свято — 43-і 

роковини Великої Жовтневої со
ціалістичної революції, говорить 
доповідач, разом з радянськими 
людьми відзначають наші брати— 
народи могутнього табору соціа
лізму, трудящі всіх країн, все 
передове людство. Від імені ЦК 
КПРС, Радянського уряду, всьо
го радянського народу, від імені 
учасників урочистого засідання 
він палко вітає присутніх у залі 
керівників і членів делегацій со
ціалістичних країн, керівних дія
чів братніх комуністичних і робіт
ничих партій, всіх гостей, які при
були в Лїоскву.

Дозвольте через наших дорогих 
зарубіжних друзів, каже допові
дач, передати сердечний привіт 
усім братнім комуністичним і ро
бітничим партіям, які високо не
суть непереможний прапор марк
сизму-ленінізму і продовжують 
велику справу Жовтневої рево
люції, передати палкий • привіт 
усім трудящим, усім простим лю
дям на землі, всім борцям за мир, 
демократію, за національне ви
зволення, за соціалізм.

Говорячи про значення Жовт
невої революції, доповідач під
креслив, що комунізм, немину
чість торжества якого передріка
ли найкращі уми людства, нині з 
світлої мрії трудящих стає у нас 
дійсністю. В цьому головний під
сумок 43-річного шляху розвит
ку Радянської держави, героїчної 
праці радянського народу — во
лодаря своєї країни і вільного 
свідомого творця своєї долі. Ідеї 
Жовтня вже принесли свободу і 
щастя сотням мільйонів людей. 
Вони дадуть свободу і щастя 
всьому людству. Початий Вели
кою Жовтневою соціалістичною 
революцією перехід від капіталіз
му до соціалізму становить ос
новний зміст сучасної епохи.

Мільйони людей у різних кін
цях нашої планети зв’язують з 
Радянським Союзом, з усім со
ціалістичним табором, з ідеями 
комунізму можливість розв’язан
ня таких насущних соціально-по
літичних проблем, як забезпечен
ня міцного миру, загальне і пов
не роззброєння, ліквідація коло
ніалізму. Наша Радянська країна 
виступає глашатаєм і захисником 
миру, виражає надії всіх народів, 
твердо і впевнено несе прапор 
прогресу. У свідомості народів 
все глибше зріє переконання, що 
шлях соціалізму і комунізму — 
єдино правильний шлях суспіль
ного розвитку, який несе людям 
праці врятування від винищу
вальних воєн, високе матеріальне 
благополуччя і справжню свобо
ду. Радянський Союз з честю ви
конує свій високий інтернаціо
нальний обов’язок стійкого, по
слідовного захисника життєвих 
інтересів усіх трудящих, усіх ми
ролюбних народів. Яскраве свід
чення цього — блискуча діяль
ність радянської, делегації, її 
керівника тов. ЛА. С. Хрущова на 
XV сесії Генеральної Асамблеї 
Організації Об’єднаних Націй.

Дальший розділ доповіді при
свячується видатним досягненням 
радянського народу за минулий 
рік. Наше внутрішнє становище 
ще ніколи не було таким міцним 
і багатообіцяючпм. Доповідач на
гадує пророче передбачення 
Леніна про неминучість перетво
рення Радянської Росії в справді 
могутню і багату Русь. 43-й рік 
Великого Жовтня щедро примно
жив успіхи країни. В 1959—1960 
роках промислова продукція краї-

революції надається

Урочисте засідання в Палаці спорту в Москві
ни, за розрахунками контрольних 
цифр семирічки, мала зрости на 
17 процентів. А фактично цей при
ріст становитиме майже 23 про
центи, і ми виробимо за два роки 
семирічки промислової продукції 
приблизно на 120 мільярдів кар
бованців більше, ніж намічалося 
за семирічним планом.

Доповідач говорить далі про 
успіхи трудівників сільського гос
подарства, особливо Російської 
Федерації і Білорусії, про блиску
чу перемогу на Дніпрі — пуск 
Кременчуцької ГЕС, про нові нау
кові досягнення і відкриття 1960 
року.

Успіхи в розвитку Радянської 
країни дають змогу зробити такі 
висновки:

по-перше, ми тепер можемо 
впевнено заявити, що радянські 
люди семирічний план виконають 
достроково.

по-друге, Радянський Союз з 
кожним роком збільшує виграш 
часу в мирному економічному зма
ганні з капіталізмом, і ми спов
нені впевненості, що наздоженемо 
і випередимо найбільш розвинуті 
в економічному відношенні капіта
лістичні країни в найкоротшнй іс
торичний строк.

Порівнюючи темпи промислово
го розвитку СРСР і США, допові
дач відзначає, що перспективи в 
економічному змаганні з капіта
лізмом дуже сприятливі для нас. 
Комунізм — це справжня моло
дість світу, капіталізм — його 
вчорашній день. Така об’єктивна 
істина, така закономірність істо
рії. Наша партія, весь радянський 
народ твердо переконані, що в 
мирному економічному змаганні з 
капіталізмом наша країна пере
може а найближчому майбутньо
му. Це так само невідворотне, як 
невідворотне настання ранку 
ля ночі.

Доповідач спиняється потім 
чергових великих завданнях 
дянських людей — підвищенні 
якісних показників на всіх ділян
ках народного господарства. Він 
цаводить дані, які свідчать про 
зростання реальних прибутків на
селення СРСР.

Велика увага в доповіді приді-

піс-

на 
ра

землі 
напо- 
миру.

Сповнені творчого натхнення, 
під знаком видатних перемог 
марксизму-ленінізму святкують 
радянські люди 43-і роковини 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції.

З усіх кінців любимої Вітчизни 
надходять повідомлення про чу
дові трудові успіхи мільйонів бу
дівників комунізму, які здійсню
ють грандіозні накреслення XXI 
з’їзду КПРС, величні завдання 
семирічного плану.

У переможному строю союзних 
республік зустрічає Великий 
Жовтень двічі орденоносна Украї
на. Вільний і щасливий україн
ський народ пишається тим, що в 
нього є старший брат, вірний друг 
і товариш — великий російський 
народ, в дружбі з яким і всіма 
народами СРСР він успішно бу
дує найсправедливіше на 
комуністичне суспільство, 
легливо відстоює справу 
Трудящі України одностайно під
гримують виступи глави радян
ської делегації ЛІ. С. Хрущова на 
XV сесії Генеральної Асамблеї 
ООІІ, що закликають до повного 
і загального роззброєння, до лік
відації колоніалізму.

...Державний Академічний те
атр опери та балету імені Т. Г. 
Шевченка. 6 листопада тут від
булось урочисте засідання Київ
ської міської Ради депутатів тру
дящих разом з представниками 
партійних, радянських, громад
ських організацій і Радянської 
Армії, присвячене 43-м роковинам 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції.

О 17 годині, тепло зустрінуті 
присутніми, за столом президії

ляється найважливішому завдан
ню сучасності — боротьбі за мир. 
Вихід соціалізму за межі однієї 
країни — найвеличніша перемога 
у віковій боротьбі між працею і 
капіталом. Світова соціалістична 
система стає нині вирішальним 
фактором розвитку людського су^ 
спільства. З утворенням світової 
соціалістичної системи і успіхами 
соціалізму докорінно змінилося 
співвідношення сил у міжнародно
му масштабі на користь соціаліз
му і прихильників миру. У світі 
склалися в наш час реальні сили, 
здатні приборкати імперіалістич
них агресорів. Імперіалізм нині 
неспроможний за своєю сваволею 
вирішувати — бути чи не бути 
війні. Соціалістичні країни, всі 
миролюбні сили повинні зберіга
ти величезну пильність і бути го
товими дати нищівну відсіч, якщо 

повестиімперіалісти рискнуть 
справу до війни.

ААир — це найзаповітніше ба
жання всіх народів, які населя
ють земну кулю. Немає у людей 
зараз більшого прагнення, ніж 
відвернути від людства загрозу 
нової винищувальної війни.

Але мир не можна зміцнити без 
боротьби за нього. Тому здійснен
ня соціалістичними державами ак
тивної зовнішньої політики, гене
ральною лінією якої є принцип 
мирного співіснування, дальша 
мобілізація всіх миролюбних сил, 
виховання в народах впевненості, 
що тепер можна відвернути нову 
світову війну, — все це владна 
необхідність нашого часу.

Нагадавши про провокації з 
боку США проти нашої країни, 
проти справи миру, доповідач за
являє: Міжнародна обстановка 
сьогодні така, що Радянський Со
юз, всі соціалістичні країни, ми
ролюбні народи здатні охолодити 
надто запопадливих факельників 
війни. Викриваючи політику ім
періалістів, ми протиставимо їй 
реальну програму миру і міжна
родного співробітництва. Ми про
понуємо західним державам вес
ти чесні переговори між держава
ми в спірних питаннях міжнарод-

Гречуха, О. І.

ЛІ. В. Підгорний,
Щербицький,

займають місця керівники Кому
ністичної партії і уряду України 
товариші М. С. ", _
Іващенко, Н. Т. Ка^льченко, Д. С. 
Коротченко, " —
І. С. Сенін, В. В. «пцолпп,
М. Д. Бубновський, ЛА. С. Сини
ця, А. Д. Скаба, П. Ю. Шелест, 
члени бюро обкому і міськкому 
партії, виконкомів обласної і мі
ської Рад депутатів трудящих, 
ветерани революції, -передовики 
виробництва, діячі науки і куль
тури, представники громадських 
організацій.

З величезним піднесенням, під 
бурхливі оплески усього залу до 
почесної президії засідання оби
рається Президія Центрального 
Комітету Комуністичної партії 

Урочисте засідання в Кіровограді
Вчора в приміщенні обласної 

філармонії відбулося урочисте за
сідання Кіровоградської міської 
нади депутатів трудящих разом з 
представниками партійних, гро
мадських організацій і Радянської 
Йі’11’ РР^вячене 43-м роковинам 
великої Жовтневої соціалістичної 
революції.

Урочисте засідання відкрив го
лова виконкому міськради В. ЛА. 

ермаи. Звучать мелодії держав
них гімнів СРСР і УРСР. 1 

3 величезним піднесенням, ПІД 
Урхливі, довго не стихаючі оп- 

ноїКппПЛИС^-ТНІ обиРають до почес
ної президії засідання — Прези
дію Центрального Комітету Кп. 
Союзу'',',”01 ПартІ! 
китою с °Л1 3 товаришем Мн- 
кнтою Сергійовичем Хрущовим. 
святоДТВІДАЮ хпро всенародне 
еХао ХГО Ж°°ТНЯ """У"1'8 

3Р ЙХко. К°МІТЄТУ Па”-

них відносин і вважаємо, що цр 
дуже розумний шлях ослаблення 
міжнародної напруженості.

Вказавши далі, що величезне 
значення для історичної долі на
родів має негайна ліквідація за- 
лишків колоніалізму, доповідач 
сказав, що своїми пропозиціями 
на захист миру Радянський уряд 
сколихнув і значно розширив 
фронт боротьби за мирне розв’я
зання найгостріших міжнародних 
проблем. Сьогодні люди в усіх 
частинах землі ясніше бачать 
шлях боротьби за мир, свободу, за 
священне право народів самим ви
значати свою долю.

В заключній частині свого ви- 
ступу доповідач особливо під
креслює, що найважливішою умо
вою міцного миру на землі і за
воювання трудящими нових успі
хів в їх боротьбі проти імперіаліс
тів є єдність країн і народів ве
ликого соціалістичного табору, єд
ність всіх комуністичних і робіт
ничих партій. Наша партія і наш 
народ не шкодують 
зміцнення цієї СД"

Під оплески 
дач заявив:

ЛАи живемо, 
мось у великий і славний вік — 
вік торжества ідей Жовтня, тор
жества марксизму-ленінізму.

ЛАарксизм-ленінізм, ідеї Жовт
ня торжествують у перемогах ко
муністичного будівництва в нашій 
країні.

Марксизм-ленінізм, ідеї Жовт
ня торжествують у непохитній єд
ності і міцніючій силі могутнього 
соціалістичного табору.

ЛАарксизм-ленінізм, ідеї Жовт
ня торжествують в успіхах між
народного комуністичного і робіт
ничого руху, в зростаючому націо
нально-визвольному русі, в бо
ротьбі народів за мир в усьому 
світі.

зусиль для 
єдності.

присутніх допові-

працюємо, боре»

жі « «
Урочисте засідання закінчуєте 

ся. Виконується гімн Радянського 
Союзу.

Після перерви відбувся великий 
святковий концерт, який транслю
вався по радіо і телебаченню. V

і' революції ■ і
Радянського Союзу на чолі 8 
товаришем ЛА. С. Хрущовим.

З доповіддю про 43-і роковини 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції виступив кандидат 
в члени Президії ЦК КП України, 
перший секретар Київського обко
му КП України П. Ю. Шелест.

Після урочистого засідання 
колектив Академічного театру 
опери і балету УРСР імені Т. Г. 
Шевченка показав прем’єру но* 
вої опери Г. ЛАайбороди «Лрсе4 
нал» (лібретто А. ААалншка і 
О. Левади), яка відтворює сто
рінки героїчної боротьби київсько
го пролетаріату за владу Рад в 
дні Великого Жовтня.

(РАТАУЬ

V.

Доповідач розповів про великі 
діла радянського народу, здійс
нені під керівництвом Кому4 
ністичної партії, про успішне пе
ретворення в життя величної 
програми будівництва комунізму 
в нашій країні, накресленої XXI 
з їздом КПРС.

В доповіді яскраво показані 
величезні успіхи радянського на
роду в комуністичному будівни
цтві, в боротьбі за мир в усьому 
СВІТІ, в зміцненні єдності і могуг4 
ності соціалістичного табору.

Наприкінці т. Сергієнко прого
лошує здравиці на честь героїч
ного радянського народу — бу* 
Дівника комунізму, славної ленін
ської Комуністичної партії Ра* 
Донського Союзу — натхненника 
і організатора всіх перемог кому
ністичного будівництва.

Після урочистого засідання від* 
бу вся великий святковий концерт*



З КАЗКОВОЮ швидкістю виріс промисловий гігант — Ново-Криворізький гіриичозбагачувальний 
комбінат імені Ленінського комсомолу. Звели його невтомні руки тисяч молодих ентузіастів.

А зараз молоді будівельники споруджують велетенську аглофабрику. Потужність її буде обчис
люватись десятками мільйонів тонн концентрату на рік. Вона обслуговуватиме два величезних комбіна

ти — Ново-Криворізький і Південно-Криворізький, даватиме сировину задутій 
напередодні свята Криворізькій комсомольській доменній печі.

Після введення в дію цієї фабрики буде забезпечено безперебійну роботу 
всіх доменних печей Дніпропетровщини. Про масштаби будівництва цієї будо
ви свідчать такі цифри: в її споруди вкладено 45 тисяч кубометрів монолітного 
і збірного залізобетону, 10 тисяч тонн металоконструкція. В стадії будівництва 
25 корпусів і ЗО галерей.

Чотири тисячі юнаків і дівчат, які з’їхались сюди з різних кінців країни, 
живуть сповненим трудової героїки життям. Серед них близько двохсот наших 

земляків-кіровоградців. Сьогоднішнє свято — 43 роковини Великого Жовтня 
вони гідно зустрічають на кривбасівській землі. Звитяжною працею на ударній 
комсомольській новобудові вони множать рахунок славних подвигів комсомолу 
Кіровоград іцини.

Наприкінці року, коли ви почуєте повідомлення про нову перемогу ком
сомолу — пуск Криворізької агло- 
фабрики, знайте, шо її здобували і 
ваші земляки, невтомні молоді 
трудівники, про працю яких роз
повідається сьогодні на цій сто
рінці.

В. БУРЛАКА, 
інструктор Кіровоград
ського обкому ЛКСМУ. 
На з в і м к у: один з корпу

сів аглофабрики.

Перед арматурником Романом Дідиком 
в усій величі відкривається будова. Цю 
хорошу спеціальність хлопець з села Ганнів- 
кн, Петрівського району, здобув у школі 
ФЗН. Закінчивши навчання, приїхав на но
вобудови Кривбасу. Зараз він — член 
бригади комуністичної праці, на 180 — 200 
процентів виконує змінні завдання. Мріє 

Роман стати газоелектрозварником. 
Вже й на курси записався.

На знімку: Роман ДІДИК.
Фото А. ЗАПАРИ.

, ПЕНЬ сьогодні такий, як 
іАЛ і вчора: клопіткий, на
пружений. Валентина поки 
не знає, що для неї він ста
не особливим, незабутнім у 
житті. Як і раніше, тиж
день — два то
му, стоять дов
кола кам’яного 
велетня крани- 
лелеки.

Декотрі —за
дерши висо
ко вгору ста
левого дзьоба, 
інші — час від 
часу вклоняючись 
щоб зачерпнути бетону.

Біля одного з них — Ва
лентина. В нагрудній кише
ні записна книжка з олів
цем, руки — в полотняних 
рукавичках. Вона мружить 
очі, супроводячи поглядом 
баддю, що пропливає в по
вітрі ген туди, де щит з 
яскравочервоними літера
ми: «Тут трудиться бригада 
комуністичної праці Петра 
Трапанця».

Ось-ось закінчиться зміна, 
а друзі злізуть хиткою де
рев’яною драбинкою і дов
го ще поглядатимуть вгору, 
ніби шкодуючи залишати 
будову.

Валентині знайоме це по
чуття. Вперше пережила йо
го, коли закінчували споруд
жувати Південний гірничо- 
збагачувальний. Там почала 
вона трудове життя.

ЕГ О ХІБА тепленьке гніз- 
до було мрією? Ні, чес

на праця для людей. Ослу- 
халась матір, яка воліла 
при собі її тримати після 
десятирічки. Згадується Ва
лі, як бідкалась Марія Сте
панівна.

— Не твоє це діло, не ді
воче, дочко. Підростуть 
Славка і Толя — скатерти
ною дорога їм. А ти б нам 
була в поміч. їдь, вчись, і 
додому, в село, повертайся.

Образилась стара, коли 
прийшов перший лист з 
Криворіжжя. Удвох з бать
ком, Антоном Тимофійови- 
чем, хотіли бачити дочку 
вчителькою. До Харкова 
виряджали, в інститут іно
земних мов. І раптом лист:

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
7 листопада 1960 р, 4 стор.

«Працюю бетонницею. Роз
починаємо будувати Ново- 
Криворізький гірничозбага- 
чувальний комбінат. Чули 
про такий?».

Та згодом утихомирились

ніславуки. У матері навіть 
очі зволожились — не шко
дувала тепер, що не з інсти
туту почала свій самостій
ний шлях

до землі, батьки. Може й правильний 
шлях обрала дочка. А по
чувши Валентинин голос по 
радіо, зовсім розчулилися.

А ПОТІМ було відкрит
тя Ново-Криворізького.

Валентині Станіславук ви
пала честь з Головою Ради 
Міністрів УРСР Н. Т. Каль- 
ченком рожеву стрічку пе
рерізати, і з комбінату ви
йшов перший ешелон агло
мерату — збагаченої руди. 
Висока і заслужена честь, 
її виявили дівчині товариші 
за сумлінну працю. По всій 
республіці люди дивились 
спеціальний кіновипуск про 
це. Бачили і в Кіровограді, 
Бобринці, в осиковатському 
колгоспі імені Куйбишева. 
Схвильовані поверталися з 
сеансу Марія Степанівна 
та Антон Тимофійович Ста-

у житті дочка. 
Ново-Криво

різький гірничо- 
збагачувальний 
був другою 
ударною будо
вою, яку разом 
з тисячами ро
весників зводи
ла Валентина 
Станіславук.

стоїть вона серед
1 бетонного і металевого 

громаддя. Маленька і непо
мітна з виду. Помахує по
лотняною рукавичкою ма
шиністові баштового крана 
такслажниця.

День сьогодні передсвят
ковий, але напружений, як 
і кожний день на будові. 
Зранку підійшов помічник 
бригадира Олександр 
мов:

— Валю, сьогодні в 
ському театрі урочисті 
ри. Від будівельників 
денного-другого будеш 
на них. З думками зберись. 
Мабуть, 
деться...

Того вечора Валентину 
Станіславук в числі інших 
трудівників Криворізького 
басейну нагородили орде
ном «Знак пошани».

М. ХОЦЬКИЙ.

ОСЬ 
' бртгп

)Ло-

мі- 
збо- 
Пів- 
і ти

виступити дове-

Новобудови — покликав- 
ня Віри Приходько. Спочатку ; 
працювала штукатурницею - 
на Кремгесбуді. А коли 
будівництво Кременчуцької 
ГЕС завершувалось, Віра і 
її подруги не захотіли роз
лучатися з кипучим, бурхли
вим життям новобудов. По
їхали на комсомольську бу
дову Кривбасу.

Ще й місяця не минуло, 
відколи дівчина працює шту
катурницею в бригаді І. Пет- 
рушенка. По півтори норми 
виконує вона.

На знімку: Віра ПРИ
ХОДЬКО.

Зростаєл
О КІЦО ви навіть за все своє життя власно 
'І вклали жодної цеглини, то й тоді не змозі 
иіатись байдужим, спостерігаючи, як зримо зс 
вобудова. А про нас, будівельників, і казати н 
мов би часточкою твого життя стають зведені

Руками молодих збудовано потужний 
комбінат. Зараз на черзі у нас нова ударна і 
аглофабрика. Сюди я прибув уже з досвідом: 
кінчення школи в селі Любомирівці, Олексані 
району, а потім школи ФЗН, працював на бі 
комсомольських шахт Донбасу.

Не так давно, з травня, працюю я на Кривор 
вобудові. За цей час встиг зріднитися з нею. 
наших очах ростуть потужні корпуси, разом з 
ростемо, мужніємо. У мене, наприклад, з Крщ 
пов’язана незабутня подія в житті — вступ у , 
Підвищив тут і свою кваліфікацію — тепер я в 
третього розряду. Нещодавно доручили мені 
бригадою мулярів.

Напередодні свята нашій бригаді вручено 
вимпел. В комсомольському штабі сказали: с. 
за те, що по півтори норми виконуєте, а за / 
лення до праці, за ентузіазм нагороджуємо 
І дійсно, дружно, творчо працюють усі 14 ком 
бригади. Вона у нас комплексна. Це означає, \ 
ті ми не лише кладкою, але й риіитовкою, бето 
оздобленням стін. Недавно розпочали нову 
справу — боротьбу за економію цегли. Тепер в 
вуємо понад 50 процентів половняка.

Корпус подрібнення вапняка і силова підстаї 
ки піде струм для першого процесу, — це тру 
колективу, який бореться за звання комуністі

Живемо дружно. Гуртом відвідуємо вистав 
діжні вечори, які так часто влаштовуються у і 
тожитку, у клубі. Звичайно, було б перебільше 
зати, що ми постійно разом, 
справи. Іван Христенко, Рая 
часто чергують у штабі. Вони

Над я Скіратовська, до речі, 
величківки, ходить у вечірню школу робітничу 
Мені теж часто доводиться братись за підрі 
готуюсь вступити до вечірнього будівельного я

Хорошими турботами, великим змістом 
життя тих, хто трудиться поруч зі мною. Я ,е 
нас звела і здружила будова, що тут гартуєї 
юність, міцніють крила.

Адже у кожної 
Милюкова, Г аі 
— кращі дружі 
наша землячка,

Володимир СЗ 
бригадир мулярів будівельної дільниі
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ПОДРУГИ
о они завжди, ще з 

шкільних літ були ра
зом. Весела щебетуха Ліда, 
мрійлива Ольга і розсудлива 
серйозна Галина. Три по- 
други-однокласниці разом 
одержали в минулому році 
атестати про закінчення Ко- 
панківської середньої шко
ли, Хмелівського району. І 
перед кожною прослались 
шляхи широкі: вибирай! 
Та дівчатам потрібен був 
один спільний, щоб не роз
лучатись. і щоб кожна, 
йдучи ним, знайшла те, чо
го шукала в житті.

їх ідеалу якраз відповіда
ла ударна будова імені Ле
нінського комсомолу—Ново- 
Криворізький гірничозбага- 
чувальний комбінат. Вона 
покорила їх своєю величчю і

На знімку: (зліва напра
во) Галя ОНОЙКО, Ліда 
ЩЕРБАК, Катя ЦУРКАН, 
Оля ДЕРКАЧ.

Фото А. ЗАПАРИ.

справжньою ра 
праці, яскравим, 
життям молоді.

В усьому цьом 
інше: і розгубле 
перших порах, 
труджених долонь 
чата не здалися. В 
щі, поділені на тр 
ли нестрашними, 
здобули спеціаль 
тонниць, одержалі1 
чі розряди. В бри 
димира Омарові 
бореться за зван 
ністичної, вони і 
ся кращими робіті

З’явились у ни> 
зі на будові. Ось 
ною підійшла 
землячка Катя Цу 
Ново-Миргородськ 
ну. Є про що і 
подругам за ці н 
лин: про бригади 
новини з дому, 
товку до святков 
Яіжного вечора в



иАг-ЧгА,

апортуе комсомол
ІРОВОГРАДЩИНИ

на передньому краї
ОЕСНА 1954 року. Спокійно котить свої води сивий Дніпро. 
& Вийдеш, бувало, на берег ріки зі свЬїми друзями, стоїш за

чарований і часом аж не віриш, що могутню ріку чекає нова до
ля, що люди приборкають її, змінять фарватер, впряжуть у тур
біни потужної гідростанції.

Комсомольська організація тоді лише народжувалась. В ній на
лічувалось 17 чоловік. Мені випала честь бути її першим секре
тарем. Та поступово росла, міцніла наша сім’я.

Створюються комсомольсько-молодіжні бригади. Я очолив пер
ший такий колектив. Споруджували школу, баню, житлові бу
динки. Та весь час тягнуло на основні споруди, туди, де народжу
вався подвиг, де кувалась перемога над рікою. А коли навесні 
1956 року у розлогій заплавині Табурищанського мису загриміли 
перші вибухи, що знаменували собою початок риття котловану 
під шлюз, остаточно вирішили: наше місце там, на передовій. 
Всією бригадою перейшли на будівництво шлюзу, заклали в сті
ну камери перший кубометр бетону і працювали тут до повного 
закінчення робіт.

Наближався час пуску шлюзу. Та раптом рушив пливун. Роз
мита осінніми дощами земля сунулась в камеру, загрожуючи за
топити її. На очищення були кинуті бульдозери. Але могутня тех
ніка виявилась безсилою — машини в'язли у мулі. На виручку 
прийшла робітнича кмітливість. Ми запропонували простий спо
сіб: забили шпунти, перегородивши шлях основному потоку мулу, 
а потім три доби метр за метром відвойовували у стихії рубіж 
за рубежем.

В труді змужніли наші хлопці, здружилися, героїка буднів за
гартувала їх, зробила дужими, вольовими, кмітливими. Завдання 
будь-якої складності не лякало нав. І завжди туди, де потрібні 
дужі руки, мужність і спритність, начальник управління судно
плавних споруд М. В. Аристаров посилав нас. Не пам’ятаю випад
ку, щоб ми відмовились. Труднощі не лякали, вони лише наснагу 
давали нам. Так було і при спорудженні пірсу і пристані.

1 завжди попереду в нашому колективі йшли бетонник І. Гар
куша, тесляр В. Марченко, арматурник М. Кувшинов, зварник 
А. Дерієнко та інші. Працювали добре, швидко. Півтори—дві нор
ми — ось наш незмінний виробіток.

Всі роботи вели в комплексі. Кожний з 17 членів бригади 
оволодів двома—трьома спеціальностями. Є у нас свої муляри, 
штукатури, арматурники, бетонники, монтажники. Віктор Чор- 
новол, наприклад, прийшов на будову без спеціальності. А зараз 
він майстер на всі руки — зварник, бетонник, тесляр-опалубник. 
Допомагає в праці й те, що робітники постійно підвищують свою 
загальну і технічну освіту. Тесляр Василь Марченко вчиться на 
третьому курсі Полтавського інженерно-будівельного інституту. 
Вчаться хлопці і на дворічних курсах майстрів, у школах робіт
ничої молоді. Ростуть люди!

По-новому руслу котить тепер свої води Дніпро. Стоголосою 
луною линуть прощальні гудки пароплавів, які виходять на неозо
рі простори створеного нашими руками Кременчуцького моря. 
Незабаром і нам доведеться прощатися з будовою. Вирішили 
всією бригадою їхати на будівництво Київської ГЕС. Там впише
мо нові сторінки у славний літопис ленінського, комсомолу.

с. олизько, 
бригадир комплексної бригади Кременчукгесбуду.

и у дружній сім4ї и

|
і

ТУТ, у великій і дружній 
В сім’ї я знайшла своє 

щастя, своє місце в житті. 
Працюю старшим черговим 
електриком підстанції. У чу
довому колективі еиергоуп- 
равління серцем відчула, 
наскільки потрібна моя ро
бота.

За роки роботи на ГЕС 
значно розширився мій 
кругозір. Я з гордістю гово
рю: мене виростила будова. 
А скільки таких, як я? Сот
ні, тисячі. Наприклад, Мико
ла Головченко прийшов на 
Кременчукгесбуд без спе
ціальності. Важко було по
чинати життя інвалідові 
війни. Та не занепадав ду
хом Микола. Робітники ото

РЕД тобою, читачу, кращі люди 
ударної комсомольської на Дніпрі 
и вниз): бригадир бригади комуні- 
юї праці Ганна Вовн, гідроалеитро- 
іжник Володимир Кулик, маляр Ап- 
звискиба, монтаїкник-верхопаз Ва- 
Норець.
! вони звершили безприкладний тру- 
й подвиг. Це їх щойно привітали 
ральний Комітет рідної партії і Ра- 
іністрів з славною перемогою. Іа- 
вірить наш героїчний народ-бу- 
ік, таким вірять партія і уряд і ви- 
іюють впевненість, що вони разом 
)їми загартованими в труді друзями 
оть у короткі строни завершити бу- 
4ЦТВО Кременчуцької гідроелектро- 
ції і успішно виконають нові зав- 
я семирічки.

■я

і
!

чили його теплом і увагою. 
Від техніка-економіста він 
виріс до інженера і працює 
нині начальником планового 
відділу управління правого 
берега.

Шлях від простого робіт
ника до майстра пройшли 
на будові Василь Сідун, 
Іван Махно, Михайло Бог
дан. Зараз всі вони підви
щують свою освіту в інсти
тутах. Добре працює і вчи
ться майже вся наша мо
лодь. Та інакше й бути не 
може в чудовий час будів
ництва комуністичного завт
ра.

Т. ПОЛОЖА, 
електрик енергоуправ- 
ління.

с ЬОГОДНІ ми з гордістю 
доповідаємо: останній, 

дванадцятий агрегат дав 
промисловий струм! Прості, 
звичайні слова, а скільки за 
ними невтомних турбот, без
сонних ночей і радісних пе
ремог...

Море наступало. З усіх 
дільниць будови надходили 
тривожні вісті: на земляній 
дамбі під час шторму осіли 
плити, і частину щебеню 
поглинула вода; 
зривається ук
ладення арма
тури під бето
нування відко- 
сів Табуршпан
ського мису і 
дамби-хвилело- 
ма...

Першими за
гнуздати роз
бурхане море, зробити все, 
щоб будівельні матеріали 
своєчасно були доставлені 
на будову, взялися комсо
мольці з комсомольським 
штабом на чолі. Організова
ний в перші дні будівни
цтва ГЕС, він став надійним 
помічником комсомольсько
го і партійного комітетів: 
вів рішучу боротьбу з без
господарністю, простоями 
в роботі, порушеннями тру
дової дисципліни, організо
вував дійове соціалістичне 
змагання, керував роботою 
комсомольських контроль
них постів, встановлював 
зв’язки з комсомольськими 
організаціями заводів-по- 
ставщиків.

Газета «Говорить комсо
мольський штаб», листівки 
«Тривога» викривали недо
ліки, причини зриву робіт 
на різних ділянках будови.

Комсомольський штаб ба
гато зробив, щоб прискори
ти цілий ряд термінових ро
біт. Пригадується, навесні 
цього року затримувалась 
поставка арматури з Криво
різького металургійного за
воду. Штаб командирував 
мене туди. З собою я взяв 

\ Багато трудових подвигів <
звершила на будові комп- \ 

і лексна комсомол ьсько-моло- >
> діжиа бригада комуністичної <
> праці Григорія Отенка. \
’ На знімку: Г. ОТЕНКО. ?

близько 50 яскравих листі
вок, в яких говорилось: 
«Вантажам ударної комсо
мольської будови Кремен
чуцької ГЕС — зелену вули
цю!» Арматура була від
правлена наступного дня, а 
на вагонах з вантажем кра
сувались наші листівки.

Штаб спочатку складався 
з представників усіх управ
лінь будови. Та практика 
показала, що його потрібно 

І ТРУДНОЩАМ 
І НАПЕРЕКІР

зробити більш дійовим, ав
торитетним і оперативним. 
До його складу ввійшло 11 
чоловік: член парткому бу
дови, інженер дирекції ГЕС, 
заступник начальника будо
ви, головний диспетчер уп
равління, член райкому 
партії, комсомольські акти
вісти, працівники відділу 
матеріально-технічного по
стачання.

Місцевий завод залізобе
тонних виробів система
тично не виконував план, 
випускав неякісну продук
цію. Рейдова бригада побу
вала там. Виявилось, що на 
заводі застосовують стару 
технологію виробництва, ме
ханізми не відповідають 
умовам роботи, робітники 
працюють по застарілих роз
цінках, а керівництво без
відповідально ставиться до 
своїх обов’язків. На черго
ве засідання штабу запро
сили відповідальних праців
ників заводу, і упущення 
незабаром були ліквідовані.

Комсомольським штабом 
багато зроблено по акти
візації соціалістичного зма
гання між бригадами, діль
ницями і окремими робітни
ками за звання колективу і 
ударника комуністичної 
праці. Молодіжним колек
тивам регулярно вруча
лись перехідні черворі
вимпели, а кращим комсо
мольським організаціям — 
перехідний Червоний прапор 
обкому ЛКСМУ. Приємно 
усвідомлювати, що комсо
мольський штаб допоміг 
вийти в передові бригадам 
Ганни Вовк, Анатолія Коло- 
дєєва, Григорія Отенка.

І в тому, що Кременчуць
ка ГЕС на два роки раніше 
строку стала до ладу дію
чих, — незаперечна заслуга 
і комсомольського штабу.

В. ЛЄБЬОДКІН, 
начальник комсомоль
ського штабу Кре
менчукгесбуду.

Ось він, потужний 
гідровелетень — Кре
менчуцька ГЕС — не
вичерпне джерело 
світла, енергії і тепла. 
В різні кінці кра
їни шлють тепер свою 
живлющу енергію всі 
12 агрегатів станції. У 
спорудження її вели
кий вклад вніс і 
десятитисячннй за
гін юнаків та дівчат. 
Пущена у промислову 
експлуатацію на два 
роки раніше урядово
го строку Кременчу
цька ГЕС виробить 
для народного госпо
дарства понад план 
два мільярди кіловат- 
годин електроенергії.

Кременчуцька ГЕС 
е живою історією 
славного семиріччя, 
яскравою ілюстрацією 
тріумфу ленінських 
ідей електрифікації.

Фото В. УСКОВА.



Слово про В. І.

у ДЕНЬ 43-х роковин Ве- 
ликої Жовтневої соціа

лістичної революції мені хо
тілось би поділитися своїми 
враженнями про ті буремні 
дні, коли ми, люди старшого 
покоління, були такими ж 
молодими, як і ви, мої юні 
друзі. З якою вірою в біль
шовицьку партію і її вож
дя Володимира Ілліча Ле
ніна ставали юнаки в робіт
ничих спецівках, солдат
ських шинелях, матроських 
бушлатах на шлях жорсто
кої боротьби за владу Рад. 

Служив я тоді у 2-му Бал
тійському флотському екі
пажі. Треба сказати, що за 
планом жовтневого зброй
ного повстання, розробле
ним Центральним Комітетом 
партії, на моряків поклада
лося відповідальне завдан
ня. І вони з честю справи
лися з ним.

А починалося все так. Вно
чі 24 жовтня 1917 року (за 
старим стилем) Центробалт 
одержав умовну телеграму} 
«Центробалт висилайте ста
тут». Це був наказ Військо
во-революційного комітету 
негайно висилати з Крон-

М. ГОРЬШІІІ.

атися і 
прос-

і ДОВАРИШ І, є люди, що їх зна- 
і чення якось не осягається 
1 людським словом. Російська істо- 
( рія, на жаль, бідна на таких лю- 
і дей. Західна Європа знає їх. 
і Ось, наприклад, Христофор Ко- 
' лумб... І ми можемо назвати в За- 
' хідній Європі цілий ряд таких лю

дей. — людей, які наче грали ні
би якоюсь підоймою, повертаючи 
історію у свій бік. У нас в історії 
був, — я сказав би: майже був,— 
Петро Великий такою людиною 
для Росії.

От такою людиною тільки не 
для Росії, а для всього світу, для 
всієї нашої планети є Володимир 
Ілліч. Я думаю, що, скільки б не 
говорити нам про нього красивих 
слів, нам не показати, не окресли
ти того глибокого значення, яке 
має його робота, яке має його 
енергія, його проникливий розум 
для всього людства — не тільки 
для нас.

І я думаю, що не знайду, хоч і 
вважаюсь художником, слів, які 
достатньо яскраво окреслили б 
таку кремезну, таку сильну, ве
личезну постать.

Ленін у політиці великий, але 
водночас він реальна, земна, про
ста людина.

І мені хочеться сказати кілька 
слів про іншого Леніна, якого я 
особисто знаю, — сказати про лю
дину, таку просту людину, як всі 
ви, як я.

В 1907 році, коли я приїхав у 
вогке, місто Лондон трохи неду
жим, на з’їзд партії, Володимир 
Ілліч Ленін приїхав до мене в го
тель щупати, чи не вогкий матрац, 
боячись, щоб я дужче не засту
дився. От якого Леніна я знаю, 
Для багатьох зовсім несподівану 
людину.

Потім є ще такий спогад про 
НЬОГО, це — коли він був у мене 
на Капрі, — спогад про те, коли 
він ловить рибу «на палець», пре
чудово регоче, регоче так, як тіль
ки він один уміє реготати. Всі ри
балки місцеві прозвали його 
синьйор «дрінь-дрінь». Вони ніяк 
не могли зрозуміти, як це можна 
ловити рибу з пальця. А Ленін, 
не знаючи місцевої мови, не міг 
1М ПОЯСНИТИ цього як слід і ГОВО
РИВ, що треба тягти рибу, коли . 
нона робить так: «дрінь-дрінь»,—• і 

°ДІ смикнути. :

рі

-

і про- 
прича- 

призна- 
місцях 
25 бо-

Над кож- 
майорів

Леніна
V

• Я знаю Леніна, коли він грав у 
і карти в «тітку», любив гру і ре- І
■ готав, як уміє тільки він один. В $
• ЦІ МОМ.ЄНТИ не було у НЬОГО НІЧОГО 5
■ такого, чому міг би дивуватися 

весь світ. Нічого: така він і .
та, така мила, така душевна, зви
чайна проста руська людина, як

■ кожен з вас. І раптом ми бачимо і 
: таку постать, дивлячись на яку,

запевняю вас, хоч я й не з полох- р 
ливого десятка, стає моторошно, г 
Робиться страшно від вигляду ці- ? 
єї великої людини, яка на нашій 9 
планеті крутить підоймою історії

: так, як цього їй хочеться.
І цей перехід від простої, ми- 

: ЛОЇ, душевної ЛЮДИНИ, ЩО СМІЄТЬ
СЯ чудовим сміхом, до цієї веле
тенської постаті, значення якої і 
важко осягнути,, — прямо-таки і 
чудесний. <

Ось що я хотів розповісти про 
Ілліча, про людину, перед якою я 
внутрішньо схиляюсь і якій на 
довгі часи бажаю доброго здоро
в’я, тієї невичерпної енергії, яку 
він має, і всього, всього хорошо
го, що тільки може бути на світі.

Я бачив видатних людей, знав 
Толстого і ще декого, але ця ко
лосальна постать заслоняє їх...

І на ваше щастя, на щастя всі
єї країни існує ця людина. Дуже 
треба цінити її, дуже треба люби
ти, дуже треба допомогти їй в її 
великій, в її всесвітній, в її пла
нетарній роботі. Так, в особі Ле
ніна російська Історія створила 
майже чудесне.

Зрозумійте, ця людина особис
то нічого не потребує, але, як іс
торичне щось, вона потребує 
мужньої, впертої напруженої ва
шої праці, потребує хорошої ва
шої людської до неї любові.

І найкраще, чим можемо вша
нувати його величезну роботу, і 
найкраще, чим ви віддячите йому 
за все, що він зробив не тільки 
для Росії, але для всього люд
ства, — це чесна праця, це напру
жена праця, це любов до праці, 
це та духовна бадьорість, яку я 
вам усім від усієї душі моєї ба
жаю'.. Ось, товариші, ті кілька 
слів, які хотів я вам сказати. 
(Оплески).

Цю промову М. Горький виголосив 23 
квітня 1920 року на зборах Московсько
го Комітету РКП(б)1 з приводу 50-річчя 
з дня народження В. І. Леніна.

штадта, Гельсінгфорса і Ре- 
веля загони матросів та бо
йові кораблі до Петрограда. 
Нашому флотському екіпа
жу було доручено нести пат
рульну службу в місцях під
ходу кораблів і висадки де
сантів на набережній Неви.

І ось напере
додні повстан
ня, розтинаю
чи свинцеву 
холодну воду, 
по Неві 
йшли і 
лили в І 
чених 
близько 
йових кораблів, 
ним з них гордо 
червоний прапор.

В ніч з 24 на 25 жовтня 
загони моряків, очолювані 
більшовиками, разом з за
гонами Червоної Гвардії 
взяли активну участь у за
хваті Центрального теле
графу, телефонної станції, 
головного поштамту. Бал
тійського вокзалу, мостів 
через Неву. Розпочалась 
підготовка до штурму Зи
мового палацу.

Пригадую, яке хвилюван
ня охопило нас перед цією 
історичною подією, 
ний відчував, 
ходить кінець 
піталістів, 
зоря нової Росії. Мат
роси і червоногвардійці, сол
дати революційних полків 
Фінляндського, Кексгольм- 
ського, Гренадерського, Мос
ковського і Литовського з 
радістю читали відозву Вій
ськово-революційного комі
тету «До громадян Росії», 
написану Леніним. Настрій 
у всіх був піднесений.

Нарешті одержали наказі 
Наш загін разом з Кекс- 
гольмським полком повинен 
був наступати з лівого флан
гу, від Олександрійського 
саду, і забезпечити висадку 
кронштадтців, а також допо
могти васильєвострівцям ут
римати Миколаївський міст.

Вихідну позицію ми зай
няли 25-го зранку. Було до
мовлено, що, як тільки про
лунає сигнал з «Аврори» і 
Петропавловської фортеці, 
ми повинні повести наступ 
па Зимовий.

І

Кож- 
що при- 
владі ка- 

розгоряється 
Росії.

/

Р

І

і:

і:

р
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В радісні дні 43-х роко
вин Великої Жовтневої со
ціалістичної революції в 
біографію орденоносної сто
лиці України вписано ще 
одну чудову сторінку — 
став до ладу Київський 
метрополітен. Від вокзалу 
через центр міста до Дніпра 
під землею пройшли перші 
голубі експреси.

На урочистий 
мітинг, присвяче
ний відкриттю Ки
ївського метро, 6 листопада 
на станцію «Хрещатик» 
зібралися його будівники, 
представники громадськості 

• столиці України. На мітин
гу присутні керівники Ко
муністичної партії і уряду 
України товариші М. С. 
Гречуха, О. І. Іващенко,
H. Т. Кальченко, Д. С. Ко- 
^отченко, М. В. Підгорний,
I. С. Сенін, В. В. Щер- 
бицький, М. Д. Бубновський, 
М. С. Синиця, А. Д. Скаба, 
П. Ю. Шелест.

Мітинг відкриває перший 
секретар Київського міськ
кому КП України В. І. 
Дрозденко.

Слово надається началь
никові КиЇВСоКОГО метробу
ду Л. Д. Саприкіну. Вій 
розповідає про самовіддану 
працю метробудівців, про 
велику допомогу, яку їм по
давали колективи сотень 
підприємств країни.

Ми завжди відчували, —■ 
каже він, — постійне пік
лування і підтримку Радян
ського уряду і особисто 
Микити Сергійовича Хру
щова — ініціатора будів-

Вдень ще довелося взяти 
участь у кількох бойових 
епізодах. Так, розгромили 
групу юнкерів, які хотіли 
перешкодити наведенню Ми
колаївського мосту. А трохи 
згодом під командуванням 
Анатолія Железнякова, яко

го уряду заарештували і від
правили в Петропавловську 
фортецю.

Так завдяки героїчним зу
силлям червоногвардійців, 
солдатів і матросів план 
збройного повстання, роз
роблений під керівництвом

(ТФРінки

(Спогади учасника штурму Зимового 
палацу)

го зараз знає кожний ком
сомолець як прославленого 
героя громадянської війни, 

захопили приміщення Петро
градського телеграфного 
агентства.

О 21-й годині 45 хвилин 
за наказом Військово-рево
люційного комітету крейсер 
«Аврора» зробив постріл з 
шестидюймової гармати, 
спрямованої на Зимовий па
лац. Це був сигнал для по
чатку загального штурму 
останнього оплоту Тимчасо
вого уряду.

І почалось, нарешті. Наш 
загін разом з озброєними 
робітниками, солдатами ви
рушив в атаку. Жіночий 
«батальйон смерті» та юнке
ри, що засіли за барикада
ми, відкрили сильний куле
метний і рушничний вогонь. 
Довелося відступити в Олек
сандрійський сад. Потім на
ші частини через двір Адмі
ралтейства вийшли на набе
режну Неви, об’єдналися з 
десантом кронштадтців 1 ра
зом з ними з боку Палацо
вого саду повели наступ на 
Зимовий.

Десь о другій годині ночі 
опір ворога був зламаний, 
загони ввійшли в Зимовий 
палац. Міністрів Тимчасово-

геніального вождя трудя
щих Леніна, був блискуче 
перетворений в життя.

Ми гордимося тим, що в 
жорстоких боях з ворогами 
кров не була пролита нами 
марно. Радянський народ, 
керований партією ленінців, 
побудував соціалізм, успіш
но здійснює семирічний план 
і впевнено крокує в щасли
ве майбутнє, ім’я якому — 
комунізм.

І. Ю. ОЛЕНЄВ, 
член КПРС з 10Ї9 ро
ку.

£2» ♦♦♦♦♦♦ К «♦♦♦♦»♦♦ »

ПОДАРУНОК 
двтям

ЮНІ музиканти Олександ
рії одержали чудовий 

передсвятковий подару
нок — нове триповерхове 
приміщення музичної шко
ли.

В переддень свята відбу
лося урочисте відкриття 
дитячої музичної школи. 
Перший концерт учні дали 
для колективу будівельного 
управління № 3, який спо
руджував цей будинок.

А. ЛЬВОВ.

Прапор Жовтня
В історії немало різних дат, 
Позначених подіями й ділами, 
Та нам одна дорожча у стократ —< 
Знамена Жовтня майорять над нами!
Зоріти їй у просторі віків, 
Безсмертною вважатися по праву. 
Вона горить, як світло маяків, 
Від перших днів Радянської держави.

П. ПЕРЕБИЙНІС.
м. Ново-Українка.

о

КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН
СТАВ Д 0 ЛАДУ

Урочистий мітинг 
трудящих Києва 

на станції «Хрещатик»

ництва Київського метро.
Потім виступили керівник 

бригади комуністичної пра
ці заводу «Червоний екска
ватор» Герой Соціалістич
ної Праці Юрій Куций, ди
ректор інституту електро
зварювання імені Є. О. Па
тока АН УРСР Б. Є. Па- 
тон, бригадир прохідників 
Київметробуду Іван Мі- 
щенко.

Тепло зустрінутий при
сутніми на мітингу висту
пив член Президії ЦК 
КПРС, перший секретар 
ЦК КП України М. В. Під
горний.

Учасники мітингу з вели
ким піднесенням прийняли 
вітальні листи ЦК КПРС і 
Раді Міністрів СРСР, ЦК 
КП України І Раді Мі
ністрів УРСР.

Това-

про-

Мітинг закінчено, 
риш М. В. Підгорний роз
різає червону стрічку 
тягнуту перед поїздом.

Учасники мітингу запов
нюють вагони поїздів. Один 
з них прямує на станцію 
«Вокзальна», другий — на 
станцію «Дніпро». Лічені 
хвилини потрібні були, щоб 
перші пасажири зробили 
поїздку по всій шестикіло- 
метровій трасі. Велич справ
ді героїчної праці вражає 
кожного, хто переступає 
поріг будь-якої підземної 
станції — «Хрещатик», 
«Університет», «Вокзальна», 
«Арсенальна», «Дніпро».

Чудовий подарунок одер
жали до жовтневих свят 
трудящі столиці Радянської 
Українці

(РЛТАУІ.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
7 листопада 1960 р. 5 стор,



ПАРОСТКИ ПРИЙДЕШНЬОГО ОСЬ ВОНИ— 
ГЕРОЇ ПРАЦІ, 

МОЛОДІ 
КІРОВОГРАД ЦІ

(Дружні шаржі)

ЩОЛІІ заходиш у світле примі- 
■ 1 щення другого механоскла
дального цеху Кіровоградського 
агрегатного заводу, мимоволі зу
пиняєшся, мов зачарований. Ди
вишся довкола і не віриш своїм 
очам, що ти потрапив на завод: у 
проході між верстатами зелені
ють кімнатні квіти, яскраво ви
блискують блакитні панелі.

Немало довелося докласти зу
силь бригаді Анатолія Рабинови- 
ча, щоб завоювати звання кому
ністичної. Та і сьогодні молоді 
не доводиться позичати ні енер
гії, ні завзяття. Щомісячні плани 
перевиконуються, щоденно розши
рюється кругозір: адже 
член бригади вчиться. А 
порадившись між собою, 
ли взяти шефство над 
класом Кіровоградської середньої 
школи № 7. Подружили робітни
ки з учнями. Ніна Горбатенко на
вчає дітей хороше працювати, Ва
дим Столярчук згуртував навко- 
ко себе любителів фотосправи.

кожен 
якось, 

виріши- 
шостим

Марія Дудникова очолює драма
тичний гурток.

Подібні риси нового можна ба
чити і в інших цехах заводу. Тут 
працює 12 бригад комуністичної 
праці, чотири з них — комсомоль
сько-молодіжні.

Зараз особливо шириться рух 
за звання бригад і навіть цехів та 
змін комуністичної праці. Так, на
приклад, зміна слюсарів інстру
ментального це<у, яку очолює Лео
нід Гріненко, вже носить почес
не звання комуністичної.
, І не тільки в роботі молоді про
ступають риси прийдешнього, а й 
у духовному житті кожного робіт
ника. Ось уже третій місяць юна
ки і дівчата інструментального 
цеху одержують заробітну плату 
без касира. Зараз думають над 
тим, щоб якість деталей контро
лювали самі робітники. Це підви
щує відповідальність за виготов
лену продукцію, знижує брак.

Ю. КВАША, 
секретар комітету комсомо
лу агрегатного заводу.

Льоня ниніЛукашевський
Виступа, мов командир, 
Два вагони він свинини 
Сам осилив, богатирі

Зрілість трудова

Господарі своєї долі
ЦЕ ВСТИГЛА ще за- 
8 • тихнути гарматна ка

нонада, як на фортечний 
міст ввірвалася розвідка 
червоних. Здіймаючи куря
ву, пролетіли розвідники 
повз фортецю, й довго було 
чути, як цокотіли під ске- 
•ею, по ТОЙ бік річки, дзвін- 

копита їхніх бистрих ко- 
ей...»

Ніна закрила книжку.
— Дідусю, чуєте? Ви ба

чили живих Чапаєва, Піор
ея? А революція як почина
лася? Ви ж знаєте..; Ну, 
розкажіть!..

Усміхнувся Михайло Пав
лович, провів шорсткою до
лонею по голівці старшої 
внучки піонерки-п’ятиклас- 
ниці. Що розповісти їй? Не 
був він учасником тих га
рячих буремних подій сім
надцятого року. Очима три
надцятилітнього хлопчака, 
багато чого не розуміючи, 
сприймав новий світ, в яко
му скинули ненависного ца- 
ря-самодержавця. Чув, зви
чайно, і про легендарних ге
роїв: Чапаєва, Щорса. Так 
хотілося тоді з однолітками 
за всяку ціну дістати гостро
верху «будьоннівку» із 
справжнісінькою металевою 
червоною зіркою і нищити 
гострою шаблюкою клятих 
махновців і зелеяовців. А 
загони червоноармійців про
ходили і не брали з собою, 
скільки їх не просили босо
ногі романтики. «Малі ще. 
Підростіть трохи», — тіль
ки н чули у відповідь...

Хіба ж повірить сьогодні 
йому, старому Михайлові 
Щербині, оця білоголова 
школярка? Для неї ти 
справжній дід і повинен все 
пам’ятати, бо народився ж 
до революції...

Ні, старим його аж ніяк 
назвати не можна. Не зігну
ли кремезної, міцної поста
ті ні роки, ні праця, хоч уже 
за півстоліття переважило. 
Ще має силу Михайло Пав
лович! У павлиському кол
госпі «Комінтерн» рільничу

бригаду очолює. Син Олек
сандр, щоправда, перегнав 
у всьому. Став справжнім 
трударем на широких ар
тільних ланах, народний об
ранець до обласної Ради де
путатів трудящих. За це і 
його, старого, в селі шану
ють. Та й як не пишатися 
дітьми такими — всі при ді
лі, всі знайшли вірну стеж
ку в житті. Ліда — вчи
телька, Віктор у Києві в 
сільськогосподарській акаде
мії вчиться. В 
ди вийшли.

праці і в лю-

тридцять 
плечима 

трудових 
ж після

НЕБАГАТО прожив ще 
Олександр Михайлович 

Щербина, всього 
один рік. Але за 
вже шістнадцять 
років. Відразу
звільнення Павлиша від гіт
лерівської окупації став
причіплювачем. Треба було 
допомогти матері: адже
старшим у сім’ї залишився. 
Батько так і сказав, 
йшов на фронт: < 
рюй, синку, матір 
для меншеньких 
будь».

О, як хотілося 
довше поспати! І 
важко було встояти 
спокусою не взяти 
цукру, яку мати якимось чу
дом десь добула для мале
чі. Йшов на зорі щодня на 
колгоспний лан, заорював 
воронки — сліди недавніх 
боїв. Велика обережність 
була потрібна: часто скрего
тав плуг, натикаючись у 
пухкому грунті на зловісні 
залишки війни. А 
бувало, прийде, нашвидку 
повечеряє і — до --------

А через деякий 
ного роботящого хлопця на
правили в Олександрію на 
курси бригадирів трактор
них бригад.

У 1954 році, коли партія 
визначила генеральну лінію 

піднесення сільського 
виявилося, 
справи в 

тракторній бригаді одно-

на 
господарства, 
що не втішні

коли 
«Господа- 
слухай і 
за мене

ранками 
ще так 

перед 
грудку

надвечір,

ШКОЛИ, 
час здіб-

Дванадцять чоловік 
здобули право поїхати 
свято тваринника. Поруч із 
3. І. Озерянською крокува
тимуть вулицями святкового 
Кіровограда і її учениці: 
Антоніна Чернова, Валя Бі
лоус, Надя Паламарчук, Ка- 
тя Захаренко, Поля Лашин, 
Шура Тригубчак та інші.

Ще одна дуже важлива і 
характерна риса наших доя
рок. Якщо дали слово, то 
вже від нього не від
ступлять. Цс дає змогу кол
госпу систематично викону
вати свої зобов’язання. В ; 
цьому році ми вирішили ; 
одержати 500—550 центнерів ; 
молока на 100 гектарів сіль- < 
ськогосподарських угідь. 
Вже є 420. А за весь мину
лий рік було вироблено ли
ше 378 центнерів.

Шляхом невпинного зро
стання йде розвиток громад
ського тваринництва нашої 
артілі. Сьогодні якось аж 
дивно стає, шо п’ять років 
тому у нас на 100 гектарів 
сільськогосподарських угідь 
було 7 корів. Нині ця циф
ра зросла до 19. Ростиме 
вона і далі.

Наша ферма носить почес
не звання комуністичної. А 
це значить, шо люди повин
ні постійно рости, добива
тись ще кращих успіхів у 
праці і навчанні. Зараз мо
лодіжний колектив ферми 
готується гідно зустріти 
черговий Пленум Централь
ного Комітету КПРС.

Д. ВОЙТИШИН, 
голова колгоспу «Ук

раїна», Герой Со
ціалістичної Праці.

Гайворопський район.

НА молочно-товарній фермі нашо
го колгоспу трудиться здраз 35 

доярок. Майже всі вони після закін
чення школи працювали телятниця
ми. У наполегливій праці міцніли ру
ки трудівниць. Це був своєрідний 
екзамен. Той, хто його витримував, 

переходив у виший клас — 
брався доглядати нетелів і 
одночасно ставав учнем до
свідченої доярки Зинаїдн 
Іванівни Озерянської. Ви
моглива вона вчителька. їй 
зобов’язані своєю трудо
вою зрілістю доярки Ніна, 
Валя і Тамара Білоус, Ва
ля Горенко, Надя Паламар
чук та інші.

Дуже цінні в роботі риси 
зуміла прищепити Зпнаїда 
Іванівна своїм вихованцям: 
любов до роботи, впертість 
у досягненні мети. Все це 
принесло добрі плоди: у нас 
немає плинності кадрів.

Горда за своїх вихованців 
3. І. Озерянська. Для цього 
є всі підстави: славно тру
дяться дівчата, душу 'вкла
дають в роботу, як і подо- 
бає членам колективу кому
ністичної праці.

Справжнє комсомольське 
змагання розгорілося між 
доярками/ Вони прагнуть 
будь-що не відставати одна 
від одної. Особливо добре 
це видно зараз, коли 
вперта боротьба за і 
участі в обласному 
тваринника.

Кожний новий день при
носить радісні вісті: ростуть 
надої. Шість десятиденок 
вимпел передової доярки 
утримувала Поля Лашин. 
Та нещодавно довелося від
дати його Ніні Білоус. А там, 
дивись, і в неї з часом від
воює котрась завзята.

=<3

Для народу юнь-гвардійці 
Потрудились, бачте, які 
Це молочних рік умільці 
Черповицький, ПіддубнякІ

Лисенко щасливо
весни

го з колгоспів с. Онуф
ріївни. Туди й направили 
Олександра Щербину, . який 
справився зі своїм завдан
ням блискуче. Як кращого 
механізатора району прий
няли Олександра через рік 
до лав Комуністичної партії.

І знову Олександр Михай
лович повернувся у рідний 
Павлиш. Доручили керувати 
бригадою механізаторів. А 
в ній — майже вся молодь. 
З такими все, що задумаєш, 
здійснити можна. Олександр 
Малолітко, Михайло Коно- 
кенко, Станіслав Корінь... 
Справжні спеціалісти. Нав
чають школярів з учнівської 
виробничої бригади передо
вим прийомам праці. Недар
ма ж з нинішньої
тракторна бригада носить 
звання комуністичної.

ЗА СВЯТКОВИМ столом 
збирається, як завжди, 

вся родина Щербин. Іс
криться в келихах янтарне 
вино. Пісні, сміх, жарти. А 
п’ятикласниця Ніна в кот- 

.рий раз підходить до бать
ка. Вона теж у керівни
цтві — голова ради піонер
ської дружини імені Зої 
Космодем’янської, член за
гону «супутник семирічки».

— Татку, — говорить во
на, — а шкілку допоможеш 
висіяти? Знаєш, всі наші 
піонери хочуть, щоб скрізь- 
скрізь виросли великі сади, 
щоб квітли вони буйним 
цвітом. Хороше буде, прав
да?

З приймача, ніби у відпо
відь, чуються слова чудової 
пісні про безкраю країну, 
в якій багато лісів, полів і 
рік, а людина — повновлад
ний господар своєї щасливої 
долі.

О. НІКОЛАЄВА.
с. Павлиш, 
Онуфріївського району.
НА ЗНІМКУ: сім’я Олек

сандра Щербини.
— А в моєму щоденнику 

одні «п’ятірки», — каже Ні
на батькові.

Фото В. Ковпака.
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В Києві відкрито палац 
циркового

В столиці України на 
площі Перемоги 5 листо
пада відкрито новий бу
динок цирку з залом на 
2.000 місць. На мітинг, 
присвячений цін події, 
зібрались будівники, 
представники громад
ськості міста.

Промовці, що виступа
ли на мітингу, гаряче 
дякували рідній Кому
ністичній партії 1 Радян
ському урядові за безу
станне піклування про 
розвиток соціалістичної 
культури.

мистецтва

керівники

Будівельники були пер
шими глядачами великої 
вистави «Для вас, кия
ни».

На відкритті цирку бу
ли присутні
Комуністичної партії та 
Уряду України товариші 
М. С. Гречуха, О. І. Іва- 
щенкф, Н. Т. Кальченко, 
Д. С. Коротченко, М. В. 
Підгорний, І. С. Сенів, 
М. Д. Бубновський, 
М. С. Синиця, А. Д. Ска- 
ба.

(РАТАУ).

Мата
Прилетіла теж на звіт, 
А за нею білокриле 
Стадо ринуло услід.

Андріям часу не марнував. 
Королеву хвацько осідлав. 
На такій супутниці багатій 
Рубежі досягне він крилаті!

Текст О. Шкабоя.
Малюнки М. Добролежі.

(Наступний номер газети 
вийде 10 листопада)
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