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життя
Суботники, В ЯКИХ В. 1. Ленін 

півсторіччя тому побачив паростки 
комунізму, стали нормою нашого 
життя. Мабуть, важко зараз знай
ти молоду людину, яка б у своєму 
житті ні разу не віддала кілька го
дин безкорисливої праці на благо 
суспільства, яка б разом зі своїми 
ровесниками безкоштовно, за щире 
спасибі, не зробила доброї справи 
по благоустрою свого міста чи се
ла, яка б відмовилася стати до 
верстата чи вийти в неробочий час 
у поле, коли того вимагала загаль
на справа. Як на свято, щоразу 
збирається молодь на суботники; з 
веселими піснями, відчуваючи ро
бочу втому і задоволення від звер
шеного разом, юнаки і дівчата піс
ля трудового дня, запланованого 
ними самими, повертаються додо
му. Праця, яка стала першою необ
хідністю радянської людини, в такі 
моменти набуває свого найвищого 
значення, проявляючись у масово
му трудовому ^героїзмі.

Комсомол нашої області може 
пишатися своєю самовідданою 
працею на суботннках, здійсненою 
в ім’я загального добра. Він ніколи 
не залишався безучасннм до цієї 
важливої політичної справи. Свій 
родовід молоді степовики ведуть 

від перших комунарів, від іскор 
перших суботників вони запалили 
вогонь сьогоднішніх трудових звер
шень. Чи то закладення нового це
ху агрегатівцямн, чи будівництво 
стадіону в Новоархангельську, чи 
сотні дерев, висаджених комсо
мольцями Кіровограда на честь 
50-річчя Великого Жовтня — в 
усьому цьому праця комсомольців 
60-х років, гідний приклад якої пів
століття тому показали московські 
залізничники. Від іскор Великого 
почину зародився рух за комуніс
тичну працю. Сотні молодих робіт
ників і колгоспників області удо
стоєні високого звання ударників 
комуністичної праці.

Молоді робітники Олександрій
ського електромеханічного заводу, 
коли одержали листа від будівель
ників Орсько-Халіловського мета
лургійного комбінату: «... як повіт
ря, потрібні 40 магнітних підсилю
вачів», перш за все подумали, як 
найшвидше виконати прохання дру
зів. Не рахуючись із власним ча
сом, відклавши всі справи, комсо
мольці залишилися на другу зміну. 
Наладчики, ізолювальники — всі 
працювали на монтажі. Сорок під
силювачів було виготовлено!

Героїчним можна назвати «нічний 
десант» комсомольців колгоспу іме
ні Кірова з Устинівського району. 
Тієї суботи, як завжди, молоді 
колгоспники готувалися до клубу. 
Несподівано в правлінні одержали 
радіограму: синоптики повідомля
ли, що насувається циклон з до
щем. А на токах ще ж був хліб! 
І юнаки і дівчата, скинувши свят
кове вбрання, вирушили на тік. 
1726 центнерів зерна було переве
зено тоді в зерносховища і врято
вано від дощу.

Можна ще і ще наводити прик
лади, коли гарячі трудові суботи 

ставали для молоді школою свідо
мого ставлення до праці, розкри
вали її патріотичні поривання. А 
сьогодні, в день 50-річчя Великого 
почину, кіровоградці виходять на 
ювілейний Всесоюзний суботник. 
Підготовка до нього почалася дав
но. В райкомах і міськкомах ком
сомолу діяли штаби, члени яких 
сьогодні разом з усіма беруть 
участь у суботнику. Серед комсо
мольців швейної фабрики і елек
тромеханічного заводу, з учнями 
шкіл і профтехучилищ працювати
муть члени штабу Олександрійсь
кого міськкому комсомолу. Студен
ти індустріального технікуму сьо
годні відпрацюють дві тисячі лю
дино-годин по благоустрою рідного 
міста. Комсомольці трансформатор
ного, апаратного і секційного це
хів електромеханічного заводу ста
нуть на намотку катушок для 
трансформаторів, складатимуть і- 
мойтуватнмуть станції для чорної 
металургії. Робітники інструмен
тального і механічного цехів ста
нуть за верстати і виготовляти
муть нові штампи й нові деталі.

Більше місяця в комсомольських 
організаціях Маловисківського ра
йону читалися лекції про значення 
Великого почину, про підготовку 
до ювілейної дати. А сьогодні ма- 
ловищани вийдуть на суботник. 
Робітники спиртозаводу, міжкол
госпбуду, цукрокомбінату, заводу 
сухого молока зароблені гроші ви
рішили віддати у фонд п’ятирічки. 
Робітники, вільні від зміни, працю
ватимуть по благоустрою міста.

Сьогодні день масового трудово
го піднесення. Вийдемо всі на су- 
ботннк, своєю безкорисливою пра
цею внесемо гідний вклад у спра
ву будівництва комунізму.

Всі — на суботник!

І- квітня, в день 50-річчп Великого почину, комсомольці 
Олександрії проводять суботник. Бюро міськкому комсомо
лу постановило, іцо в цей день комсомольці промислових 
підприємств працюватимуть на своїх робочих місцях. Учні 
шкіл, технікумів працюють по благоустрою міста. Цікаво, 
що 49 років тому в Олександрії відбувся перший суботник. 
Ось як описує його Маршал Радянського Союзу С. М. Б\- 
дьониий у книзі «Пройдений шлях»; «у другій половині 
дня (20 травня 1920 року — Прим, авт.) ми пішли на су
ботник, ініціатором якого була К. Д. Ворошилова, шо не 
знала втоми. Під її керівництвом загін із 13« чоловік — 
увесь склад Рсввінськради, політупрдвління і польового 
штабу армії — разом з олександрійськими млі іннчниі.ами 
розчищав другу під’їзну колію до міста, ше і часу світо
вої війни завалену землею і різним мотлохом..

12 квітня онуки тих, хто брав участь 'у .першомз суоотин- 
ку Олександрії, виходять на загальноміський комсомоль
ський суботпик. «

А. КОХАН, 
наш позаштатний кореспондент.

м. Олександрія.

РОЗПОЧАЛИ ПЕРШИМИ
Доброю традицією в районі стало зустрічати перші вес

няні дні масовими суботникамн. Торік учні шкіл впорядку
вали узбіччя доріг на протязі 75 кілометрів, побілили де
рева, обкопали насадження. Сьогодні, в день 50-річчя Ве
ликого почину, юні ульяновці теж виходять на Всесоюз
ний суботник. Вони посадять сотні дерев і кущів, упоряд
кують вулиці своїх сіл. Комсомольці колгоспів у цей день 
працюють в полі па сільськогосподарських роботах, які 
вже розгорнулися в усіх господарствах. Першими розпоча
ли їх на закритті вологи члени комсомольсько-молодіжної 
бригади з колгоспу імені Ульянова Володимир Бойко, 
Олександр Леонтюк, Андрій Пегрик га Іван Олійник. За 
один день роботи вони закрили вологу на площі 57 гекта
рів.

В. ДАВ ИДЯ К, 
перший секретар Ульяновського райкому комсомолу.

ТУТ БУДЕ СКВЕР,

ДОПОВІДАЮТЬ ПРО ГОТОВНІСТЬ
Мине небагато часу, і па центральній вулиці с. Омель- • 

пика зашумить зеленим листом тополина алея. Частину [ 
ЇТ комсомольці і молодь колгоспу посадили о минулому ро- ’
ці на честь 50-річчя ВЛКСМ, а сьогодні на алеї з'явиться 
ще кілька сот саджанців,

На суботник вийшли дівчата і хлопці Онуфріївни. Дс- 
реївкн, Куцеволівки, колгоспу «Комінтерн». Вони в цеп І 
день відпрацюють безкоштовно шість годин по впорядку
ванню своїх сіл. збиратимуть металолом для загальиорг- 
йонної колони, яку буде відправлено у другій половині 
квітня.

Всі сім комсомольських організацій Павлнша беруть ' 
участь у насадженні сквера біля залізничної станції. Мв- 
лоді хлібороби артілі «Зоря» зараз працюють в полі. Се- і 
ред них і члени комсомольсько-молодіжної ланки імені 
50-річчя ВЛКСМ. Від їх імені про готовність до весняне:» 
польових робіт ще у березні доповідав на пленумі райко
му комсомолу заступник бригадира тракторної бригади 
Микола Горобець.

М. ТКАЧЕНКО, 
завідуючий оргвідділом Онуфріївського райкому ЛКСМУ.

З ВЕТЕРАНАМИ ПОРУЧ
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Всі 150 комсомольців Побузького нікелевого эаводу ви
ходять на суботник у день 50-річчя Великого почину. Се
ред молодих і ветерани комсомолу, ті, хто брав участь у 
суботннках у тридцяті й сорокові роки. Старші товариші 
П. В. Бондаренко, Ю. О. Петрович, та інші_ зустрічалися 
з будівельниками, розповідали про трудові будні перших 
п’ятирічок, про подвиги під час відбудови народного гос
подарства.

В усіх первинних комсомольських організаціях відбули
ся збори, на яких накреслено план дій на 12 квітня. По
бужжя зустрічає півстолітній ювілей Великого почину в 
єутииому трудовому пориві.

1. ВЛАСЮК.
секретар комітету комсомолу Побузького нікелевого 
заводу.

=



.* • і.

2 стор ^Молодий комунар“ ----- ---------— ------- -------  12 квітпл 1900 року

ДОБРЕ пам'ятаю перші 
післявоєнні роки. В це

хах нашого заводу тісно
та. Електрики немає. Вер
стати через трансмісію 
приводить в рух дизель
ний трактор. На робочих 
місцях замість ламп — 
чадні каганці. Та незва
жаючи на важкі умови, 
Кожний з нас, робітників, 

ВАРТО
БУЛО!
працював самовіддано. 
Ми знали; в колгоспах і 
радгоспах потрібні були, 
як хліб, деталі для трак
торів, комбайнів, коса
рок. Знали це і мріяли 
випускати деталей в де
сять; в сто разів більше. 
Але для цього треба бу
ло реконструювати за
вод, збільшити його по
тужність.

В реконструкції під
приємства, яка незаба
ром почалась, за закликом 
комуністів брав участь 
весь колектив. Ми розчи
щали руїни, копали кот
ловани під фундаменти, 
зводили стіни механічно
го і ливарного цехів. І

виконували цю роботу 
після нелегкого трудово
го дня.

А бувало й таке. Неді
ля. День відпочинку. Але 
до прохідної з самого 
ранку поспішають робіт
ники. Із заводського дво
ру лине музика. Здалеку 
пізнаю тверду ходу шлі
фувальника Василя Момо- 
та, відкриту посмішку 
слюсаря Івана Васильєва. 
Гаряче потискуємо руки. 
До нас приєднуються то
карі Захар Луньов, Гри
горій Шевченко, слюсар 
Григорій Денисов, інші 
товариші по дільниці й 
цеху. Одразу ж поринає
мо у роботу. Хто вкла
дає в траншеї труби, хто 
покриває дах, хто вста
новлює і підганяє нове 
обладнання. Свідомість 
того, що сьогодні ми 
всі разом, що працюємо 
не за гроші, а так, від 
щирого серця, потроює 
сили. Праця стає святом. 
Заради цього варто було 
забувати про відпочинок.

г. мошнягун.
слюсар по ремонту 
гідроапаратури, учас
ник заводських субот- 
ників 1946—47 рр.

м. Кіровоград, 
Агрегатний завод.

г*
руками 1 

молодих ’

%/ІЕЧЕ В П/ІЕЧЕ —
ПРАЦЯ ПО КОМУНІСТИЧНОМУ

Півстоліття юму комуністи депо 
Москва-Сортува.іьна провели пер
ший суботник. їх приклад підхопи
ли тисячі трудящих .міст і сіл. В І- 
Ленін в статті «.Великий почин- 
дав високу оцінку комуністичним 
суботникам, назвавши їх фактич
ним початком комунізму.

Цією високою оцінкою Ілліч за
повідав майбутнім поколінням ра
дянських людей наслідувати Ве
ликий почин, наслідувати нове, ко
муністичне ставлення до. праці. 
Комсомольці нашого заводу з чес
тю виконують заповіт вождя. Сво
єю участю в громад
сько-корисній праці 
вони ще вище підно
сять авторитет шести- 
ордсноноспого комсо
молу, який носить 
ім’я Леніна. Тільки 
торік робітники заво
ду змонтували в кол
госпі імені Свердлова 
систему зрошення на 
150 гектарах, в під
шефній артілі імені 
Мічуріна підремонту
вали 36 електродвигунів, електрифі
кували клуб, обладнали кормоцех, 
допомогли в збиранні врожаю. І в 
усі ці добрі справи найвагоміший 
вклад внесли комсомольці.

Минулого року на заводі взяли
ся за впровадження наукової ор
ганізації праці. Почали з нашого 
трансформаторного цеху. Для вдо
сконалення технології виробництва 
перш за все треба було зробити 
капітальний ремонт приміщення і 
найбільш доцільно розставити об
ладнання. Протягом трьох місяців, 
починаючи з травня, виходили ком
сомольці на суботпнки і недільни
ки. Підвозили будівельні матеріа
ли, настилали підлогу, білили сті
ни. переставляли верстати. Цех 
оновився, став гарним, прнвабли-

вим Не пізнати було і наших хлоп
ців і дівчат. Проявивши високий 
ентузіазм на суботниках і неділь
никах. вони стали набагато краще 
працювати на своїх робочих міс
цях. Цех з відстаючих вийшов у 
передові. В день 50-річчя ВЛКСМ 
комсомольська організація тран
сформаторників була нагороджена 
Пам’ятним прапором міськкому 
ЛКСМУ.

Два місяці тому па комсомоль
ських зборах цеху ми повели роз
мову про то, як працювати краще,

СХВАЛЕНО
ЛЕНІНИМ

як більше .зекономити матеріалів, 
ІЩЩС підняти якість продукції. 
Комсомольці говорили про справи 
цеху гаряче, так схвильовано, як 
про свої кровні. Намотувальницю 
Нелю Плосконос непокоїло те, що 
паяльники швидко виходять з ла
ду. Вона запропонувала користу
ватись не одним, а кількома транс
форматорами різних потужностей, 
щоб малі паяльники не перегріва
лись і не виходили з ладу завчас
но. Електромонтажник Микола 
Миронов порадив, як надійніше ре
монтувати верстати. Деякі комсо
мольці зауважили, що потрібно за
здалегідь заготовляти матеріали, 
що збереже багато дорогоцінних 
хвилин на початку зміни.

Керівництво цеху вивчило про
позиції комсомольців і запровади-

.то їх без зволікань. Добрі нас.(і 
ки не примусили чекати на себг.
Сумлінне, комуністичне ставленні' 

мо'тодих робітників до праці, до 
загальної справи мені хотілося б 
проілюструвати ще таким прикла
дом. Є у нас дві комсомольські 
бригади намотувальниць, які очо
люють на громадських засадах Лі- 
за ГІанійотова і Алла ІОзлеико. Бри
гадири змагаються між собою на, 
честь 100-річчя з дня народження 
Ілліча. Дівчата взяли високі зобо
в’язання: норми виконувати па 
115—120 процентів, випускати про
дукцію тільки відмінної якості, 
два робочих дні кожного місяця 
працювати на зекономлених мате
ріалах. Справи у комсомолок 
йдуть добре. Бригада Лізи щомі
сяця виконує план на 118—123 про
центи, бригада Алли — па 116— 
118. А тим часом у цих колективах 
немало дівчат, які тільки торік 
прийшли зі школи. І якщо у юних 
намотувальниць Ніни Єрещенко, 
Тамари Сосідко, Марії Гаврилової 
та інших високі показники в пра
ці. то цим вони зобов’язані таким 
майстрам своєї справи, як Лариса 
Смирнова, Лариса Чугун, Зіпа 
Курляєва, Паша Білан, Валентина 
Д’робот. Не скуплячнсь, комсомол
ки передають свої знання і досвід 
юним подругам.

Сьогодні — Всесоюзний кому
ністичний суботник. Комсомольці 
цеху вирішили в цей день чотири 
години працювати безплатно на 
своїх робочих місцях, а ще чоти
ри — на прибиранні території за
воду. На суботник вийдуть в£і. 
Комсомольці, спадкоємці Велико
го почину, вважають за високу 
честь наслідувати приклад, який 
схвалив Ленін.

О. ЧУДников. 
секретар комсомольської орга
нізації трансформаторного цеху, 
м. Олександрія,

електромеханічний завод.

НА ВАХТІ—
ЧЕРВОІІОЗОРІВЦІ
• 60 робочих хвилин в рахунок урядо

вого завдання • П’ятирічку — до 22 квіт
ня 1970 року • Внесок кожного

ЩОДНЯ ПАРК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН У КОЛГОСПАХ поповнюють 
АГРЕГАТИ «ЧЕРВОНОЇ ЗІРКИ*. КОЛЕКТИВ ЗАВОДУ З ЧЕСТЮ ВИКОНУЄ УРЯДОВЕ 
ЗАВДАННЯ ПЛАН ПЕРШОГО КВАРТАЛУ ПЕРЕВИКОНАНО. КРАТНА ОТРИМАЛА В 
ЦЬОМУ РОЦІ ВІД ЧЕРВОНОЗОРІВЦІВ 21742 МАШИН.

УЖЕ З ПОЧАТКУ КВІТНЯ ДЛЯ ХЛІБОРОБІВ ВИГОТОВЛЕНО'БІЛЬШЕ 1.000 СІВАЛОК 
І ТУКОРОЗКИДАЧІВ У ЦЬОМУ НЕ ВІДСТАЄ КОМСОМОЛІ# І .МОЛОДЬ ЗАВОДУ.

ленінська година

Вона народилась у инсоких заводських це
хах. Боротьба за неї почалася в усіх комсо
мольсько-молодіжних колективах заводу. На
слідуючи приклад бригади токарів імен; 
50-річчя ВЛКСМ Лідії Черезової з механо
складального цеху М 2, молоді черпонозоріа- 
ці прагнуть тепер виконувати змінні завдання 
не за вісім, а за сім годин. Надпланова про
дукція. виготовлена за 60 зекономлених хви
лин. йде в рахунок урядового завдання.

Рахують свої ленінські години верстатники 
Павла Дорошенка (інструментальний цех), 
ріжчнки металу Бориса Москвіна (ковальсько- 
пресовий цех) та інші.

НАРОДЖУЮТЬСЯ ПРОПОЗИЦІЇ

Успішно змагаються між собою комсомоль
сько-молодіжні бригади формувальників Вік
тора Корсунова та Георгія Дудника і лнвар-

ного цеху ковкого чавуну. Враховуючи ленін
ську годину, ливарники переглянули свої зо
бов’язання і вирішили виконати завдання п’я
тирічки достроково, до 22 квітня 1970 року.

До цієї ж дати ними будуть впроваджені у 
виробництво вісім рацпропозиції!. Економічний 
ефект від них становитиме 20 тонн ковкого 
чавуну.

1 ОДИН У ПОЛІ ВОЇН

Ленінські години мають на своєму рахунку 
не тільки молодіжно-комсомольські колекти
ви. В спою робітничу біографію їх вписують 
сьогодні і окремі молоді, ливарники цеху ков
кого чавуну.

Високих виробничих показників досяглії 
комсомольці Микола Бардиж, Олександр Ко
вальчук та Микола Сафопов. Змінні завдання 
вони виконують па 130 — 140 процентів,

Учасники суботініка робітників і службовців радянських установ Єлнсаветграда по 
благоустрою міста після громадянської війни.

У першому ряду крайній ліворуч П. В. Уткіи, за ним у другому ряду — А. М. 
Шлапачук.с. ллєксєєв. 

працівник редакції багатотиражної га
зети «Червона зірка».

ВІДЛУННЯ 
ЧЕРВОНОГО ЗАСПІВУ
У кімнаті їх двоє — 

Василь Сузак та Кале
ник Олексійович Майбо- 
рода. Обидва — комсо
мольські активісти. 8а- 
силь нині очолює ком
сомольську орган і з а- 
цію Єлизаветградків- 
ського колгоспу «Дру
жба», а Каленик Олексі
йович — ватажок пер
шого комсомольського 
осередку в селі.

Поки Сузак показував 
нові експонати «Кімнати 
Слави», зійшлися комі
тетники. Гпочалася роз-

мова про діла, які ма
ють вирішити молоді 
хлібороби з квітні. Пе
ред тим, як висловити 
пропозиції щодо упо
рядкування сільських 
вулиць, Василь попро
сив Каленика Олексійо
вича згадати, як брали
ся за подібні справи 
його ровесники в дале
кі двадцяті роки.

Каленик Олексійович 
одразу про суботники, 
недільники. Був спогад 
про те, як він разом з 
Петром Лроскурою, Іза-

ном Цямруком, іншими 
сільськими ’ активістами 
гуртували навколо себе 
молодь, як зі старого 
попівського будинку об
ладнали перший сіль
ський клуб. І ще — про 
червоних сівачів. То 
були ударні загони юна
ків та дівчат, які з; нас
танням весняних польо
вих робіт вирушали да
леко в степ, працювали 
інколи цілу добу, щоб 
вчасно впоратися. Ком
сомольці Михайлівни та 
Єлизаветградки йшли

також на станцію Цибу-. 
льове, допомагали роз
вантажувати залізничні 
вагони. А влітку — нові 
діла: збиралися хлопці- 
косарі, дівчата-в’язаль- 
ниці і поспішали до сві
танку в степ, щоб допо
могти батькам якнай
швидше віджнивувати...

Встав Василь Сузак і 
мовив:

— І ми теж спробує-: 
мо пройти такими кро
ками.

Під час Всесоюзного 
суботника ЗО юнаків та 
дівчат розділяться на 
кілька груп. Молоді ме
ханізатори упорядкують 
своє містечко в степу: 
виставлять як слід всі 
механізми, зроблять 
майданчики для регу
лювання і вивірення сі

валок, комбайнів, жаток. 
З'явиться спортив ний 
майданчик. А біля будин
ку механізаторів—садок. 
У тваринників своя тур
бота — дівчата вибілять 
стіни в корівниках, а мо
лоді скотарі разом з 
колгоспними майстрами 
полагодять ясла, підло
гу, розчистять майдан, 
де буде літній табір. Ва
силь Сузак очолить гру
пу юнаків та дівчат, яка 
порядкуватиме в центрі 
села. Тут, біля сіль
ського Палацу культури 
змінить свій вигляд пло
ща, а центрі якої висо
чить пам’ятник В. І. Ле
ніну, з'являться алеї, 
клумби. -Неподалік — 
парк. Хлопці посадять 
молоді осокори. А на

вулиці, що прилягає до 
парку, упорядковувати
меться сільський буль
вар. Його прикрасою 
будуть ялини, тополі. 
Серед цієї краси — ве
личний монумент — па
м’ятник воїнам-земля- 
кам.

Сьогодні ті, хто став 
справжніми спадкоємця
ми творців червоного 
заспіву, приступають до 
діла. І перший слиза- 
ветградківський комсо
молець Каленик Олек
сійович Майборода, по
чувши голос молодого 
степовика, знову згадає 
свої юні літа.

N. ВІНЦЕВИМ.
с. Єлизавстградка 
Олександрійського рн- 

йому.
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• НАШ СУБОТНІЙ ГІСТЬ
Трохи стерлися в по

м'яті події тих років, але 
день першого суботника 
пам'ятаю й понині. Пра
цював я тоді в окруж
ному фінансовому відді
лі в Єлисаветграді. і ось 
одного разу голову на
шого партосередку Л. Г. 
Бару викликали на над
звичайне засідання. По
вернувшись через кілька 
годин, повідомив: «Мо
ва йшла про комуністич
ні суботники. Після ро
боти вирішимо, як бути».

А ще через день, 
озброївшись необхідним

ще й під дощем. А ран
ком завантажений поїзд 
вирушив у дорогу. На 
вагонах великими буква
ми було написано: 
«Смерть Колчаку!». Про
воджаючи состав, ми 
співали «Інтернаціонал».

І ось через 50 років я 
беру в руки пожовкле 
від часу фото. На ньому 
мої товариші — першімої товариші — перші 
заспівувачі доброї спра
ви — суботників. Сфо
тографувались ми 
випадково. Голова проф
спілки Я. Г. Шканд за
пропонував:

1
ТОДІ

Георгій ШЕВЧЕНКО

ЛЕНІН

ЗАВТРА'

И
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т ДЕНЬ ПОЕЗІЇ

НА КІРОВОГРАДЩИНІ

Что она поникла вместе с рожыо, 
Что мороз ее уже не ждет...
И казалось, что девчонка тоже
С песней людям сердце отдает!
г. Кировоград.

Руку 
і -
Ходім у світ: 
Ночуй. ЯК БСЮДИ 
Пахне березнем. 
Я подарую тобі 
Перстень
І серця
Весь блакитний 
Цвіт.

Виктор ГАНОЦКИИ

ПІЗНАЮ 
ТЕБЕ, 
МОЛОДА 
ЗМІНО

Є В ТОМУ ЩОСЬ СИМВОЛІЧНЕ, ЩО ПЕРШИМ КО
МУНІСТИЧНИЙ СУБОТНИК ВІДБУВСЯ У КВІТНІ, 
НАЧЕ ВІД ПРИРОДИ ДАНО БУЛО ЙОМУ РОЗВИВА
ТИСЯ, КВІТНУТИ, НАБИРАТИСЯ СИЛИ.

СЬОГОДНІ В ГОСТЯХ У «МОЛОДОГО КОМУНАРА» - 
УЧАСНИК ПЕРШОГО СУБОТНИКА В ЄЛИСЛВЕТГРА- 
Д1, НИНІ ПЕНСІОНЕР, ПОЗАШТАТНИЙ ЧЛЕН ПАР
ТІЙНОЇ КОМІСІЇ ПРИ ОБКОМІ КП УКРАЇНИ ПАВЛО 
ВАСИЛЬОВИЧ УТКІН. ВІН І РОЗПОВІДАЄ ПРО ТОЙ 
НЕЗАБУТНІЙ КВІТНЕВИЙ ДЕНЬ 1920 РОКУ.

...Обіймає син мене за шню.
Зав’язь сліп шукає помаленьку. 
Слухаю і вірити не смію:
— Татку, — Ленін,
— Татку, татку, — Ленін!
Догорає тихо вечір синій —
Все так добре,
Все так мило, доброчинно... 
Дивиться Ілліч на нас
З картини
Світлими, правдивими очима.
Треба ж мати добрі такі очі,
Щоб і діти серцем їх любили!
— Татку, — Ленін! —
В горлі аж лоскоче.
— Ленін, Ленін, хлопчику мій милий. 
Як тобі повім, моя Дитино,
Що для мене він —
Всечасна совість,
Що найперш для мене зін — 
Людина,
Сповнена безмежної любові. 
Пам'ятай ім’я це.
Пам’ятай!
Ленінцем,
Людиною зростай.
Хай для тебе
Буде слово Ленін
Вічно мудрим
1 завжди
Священним!

*

Нуржан ТАНІРБЕРГЕНОВ
студент Кіровоградського пед
інституту.

■і * *
Рядки ці знов для тебе написав, 
А тн пробач, що досі я мовчав. 
Але ж повинна знати тн, кохана, 
Що через тебе я поетом став. 
Рядки ці знов для тебе написав. 
Я жодне слово в серці не сховав. 
Лише одне, що п серці череї край. 
Тобі ні разу, мила, не сказав. 
Переклад з казахської. 
Григорий КОДА^ЕНКО

В ночном 
ДОЗОРЕ

Усвоил всяк — ничто не вечно, 
Все изменяется, течет
По руслу жизни быстротечной — 
Один сплошной круговорот.
Лишь каждый раз извечным курсов, 
Законы крыльями поправ,
Летят ключом, курлыча, гуси, 
Как современный звезлоплап.

Валерій ЮР'ЕВ

ЗЕЛЕНА ЖАЛОБА

Тонкой долькою лимона
С синезвездной зысоты. 
Смотрит месяц, как бессонный 
Нарушитель темноты.
Мы с ним как коллеги вроде, 
На одном посту стоим —
Я присматриваюсь «в оба»,

інвентарем, комуністи й 
комсомольці міста йшли 
до міського саду. Там 
розчищали майданчик 
для цивільного аеропор
ту. В неділю вантажили 
на залізничній станції
дрова і відправляли а 
Місто Знам'янку. Кожен 
з нас розумів, як потріб
ні такі суботники моло
дій Країні Рад.

Швидко зростала кіль
кість комуністичних су- 
ботників та число їх 
учасників у нашому краї. 
Якщо перший раз насад
жувати ліс у районі Зло
дійської балки вийшло 
60 чоловік, то через 
кілька днів було вже 
більше 200. До того ж, 
партійні суботники пере
творювались в масозі, 
тепер у них брали участі, 
безпартійні робітники.

Завдяки комуністичним 
суботникам у нашому 
місті на 1922 рік було 
відбудовано багато під
приємств, зокрема швей
на та взуттєва фабрики, 
водопровід, електростан
ція.

Пригадую один із су- 
ботників. Ми тоді на за
лізниці вантажили ваго
ни. Важко було. Працю
вали до пізнього вечора,

— Давайте, друзі, на 
згадку!

Ще й ще вдивляюся в 
обличчя своїх товаришів. 
Пізнаю А. Стоянова, 
В. Грязнова, А. Шлапа- 
чука, І. Розенштейна. Ба
гатьох уже немає... А з 
тими, хто живий, часто 
зустрічаємося, згадуємо 
дні своєї юності, перші 
суботники, в яких брали 
участь.

Мені вже 70 років. Та 
це нічого. Сьогодні, ко
ли минає 50 років з дня 
першого суботника, ра
зом з усіма вийду пра
цювати. Стану поруч з 
молодими на найвідпові
дальнішій ділянці, щоб 
ще раз пережити ра
дісне хвилювання від 
усвідомлення того, що 
ти в строю.

Коли я дизлюся на 
юнаків і дівчат, то від
чуваю себе таким, як і 
піввіку тому: веселим, 
бадьорим, молодим. Бо 
з кожній справі комсо
мольців 60-х рокіз я ба
чу кращі риси своїх ро
весників, бойовий запал 
і самовіддане служіння 
ідеям революції, за які 
ми йшли в бій, як; 
утверджували на кому
ністичних суботниках і з 
трудових буднях.

МОНОЛОГ 
ХЛІБОРОБА
Од землі 
починається мій родовід: 
1 діди, і батьки мої — 
рядові!
Я і сам — 
рядовий
з чересла до чепіги, 
од спекоти — рудий, 
захмелілий — 
од хліба.
Я слуга і владика 
своєї землі.
А на пальцях чомусь, — 
рядові мозолі.г.
Бачте, значить, на світі 
с різні владики.
І не кожен із них
може стати великим.
Я ж на плузі,
як гриб. — у пилюці рудий —

г

Ггі

Он глядит еще одним.
На посту мы каждой почыо 
Мирный сон земли храним. 
Утром с ним мы вместе СОЛНЦ) 
Светлый мир передадим.
Кремгэсовскнй район, 
с. Серебряное.

Валерій ГОНЧАРЕНКО

ПРО ВЕСІЛЛЯ...
[Ї7

ЗА ЛЕНІНСЬКИМ
ПРИНЦИПОМ
Науково-теоретична конференція 
літераторів Кіровоградщини
Вчора відбулася науково-теоретична

рів Кіровоградщини по праці В. І. Леніна «Паї • 
зація і парті/іііа література».

' Конференцію відкрила секретар обкому КП України 
Сухарепська. _

Учасники конференції заслухали Д°пов£’ м”„иЙв* України 
4сита, літературознавця, члена Спілки пне . у ; М1ІГ.
Д. Я. Шланакв - «Ленінське вчення про ^"Р’;УРУО‘ЦС7;„, 
тецтво. Сучасний літературно-мистецький «РоД-с • «_ч 
проректора Кіровоградського пвяІПСГ!,тугУОііе'цГа КІровоград- 
«В. і. Ленін і українська література», доцента К<ровоград 
ського педінституту ЛІ. г. Чм^та - «Ле «Моїоднй комунар» 
раїпська класика», редактора галети «молодій х 
В. О. Погрібного - «В. І. Ленін "₽о 1 Нродпість ^ітеодтурн. 
Народність як головна риса творчості 1 Р Д смотенчука 
ків», члена Спілки письменників У«Р®{ ,ипЛ';п^р„Т лонен- 
- «Принцип комуністичної партійності лператури»^лоне^ 
та Кіровоградського педінституту і. | про-
тура та сучасність», заступника завІДУючого відділом 
паганди і агітації обкому КП У|‘РВ',!,І1(Ь ’іллогічній бо- 
«Ролі, художньої літератури в сучасній Д

' В обюворенні виступили: студент ^'.^’“ц^^ькрайошіої 
Інституту м. Кодак, працівник та інші.
Газети «Наддніпрянська правда» В. Жура к м1сі(„

Важливу розмову про покликання, ве..нк> ір ' } вааа сЄк-
літератора у вихованні радянського иароД/ "'лсу*5 
І»етар обкому КП України Н. П. Сухаревська.

її Ах /Є
іиїйпочссніший рядовий! 
Я — великий.
Найвища посада — 
моя!
Наіімирніїиа професія — 
в мене,
бо родина моя — 
хліборобська сім’я 
що вирощує хліб 
Священний.

т. Кіроіюград.

Володимир ГАРБАР

МАМИНІ РУКИ
ТРИМАЮТЬ СВІТ
Мамині руки пахнуть землею, 
Травами і молочаєм.
Росами пахнуть руки і неї, 
Медом квіток гречаних.
В мами гарячі, тугі долоні 
Світяться МОЗОЛЯ'МЇІі
Мамині руки в жилочках льону, 
У золотистих плямах.
Мамині руки — ласки крпниия, 
Виповнена до краю.
Мамині руки — колос пшеничний. 
Світ на собі тримають.
с. Степанівна 
Олександрійського барону.

Татьяна БРАТЧЕНКО

В гулкий зал, игриво улыбаясь, 
Крепко микрофон зажав в руке, 
Девушка, старательно вихляясь. 
Пела на нерусском языке. 
Западной певице подражала: 
То шептала в микрофон едва, 
То, трясясь, восторженно ензжала 
ЕЙ самой неясные слова.
Вот покинула с улыбкой сцену 
И на «бис» не пожелала петь... 
Девушка выходит ей на смену, 
Вен рыжеволосая, как медь. 
Разлетелись стриженые волосы, 
Заблестели бирюзой глаза, 
И она звенящим чистым голосом 
Сразу весь околдовала зал. 
Не кричала, просто тихо пела, 
Что калина по ночам не спит, 
Всем дарила радость, как умела, 
А теперь одна во ржи грустит.

Мають пиши ги ми кіпцями 
Виграють руїш икм весільні.
А у мами, моєї мами. 
Осінь випила очі сипі.
Іскрометні квітчасті танці 
Перед вікнами вибухають
А у .мами нерпові пальці 
Безпорадно хустину бгають. 
Шафер мііі у стрічках пишається. 
Розсипає слова узорні.
А у мами уста здригаються 
І судомляться брови чорні.
Всі кімнати гудуть, як сотн. 
Мамо, мамо... не треба, мамо... 
Десь мій батько, можливо, всоте 
Перечитує телеграму.
Він тамує вагання муку. 
У самотній куток ховається. 
Повну чарку бере у Руку, 
Але чарка в руні здригається... 
Старости ж мої за столами 
Верховодять, як справжні мати. 
А у мами, моєї мами.
На щоках розцвітають маки.

Эдуард ЯРУШОК

НАДГРОБЬЯ
Плиты дышат цветочным • 
Хмелем,
Нс стареют они.
Не седеют.
И своих не меняют 
Мундиров.
Л зачем нм мундиры? 
Две шеренги 
Подвластны 
Орденов нм
И славы.
И не ждут
Встречи...
Хлопья снега падают
С веток.
Притаились они, как 
Разведка.
В них на радости нету, 
Ни страха.
Как джигиты в белых 
Папахах.
Л зачем им папакп?..

Кремгэс.

уставу, 
не надо

они с нами

Георгій ЩЕРБИНА

* ♦ ♦

На березі
Берези
Пахнуть березнем.
Пахтять березами 
Вітри.
А сонце вже 
Маиливпм перетнем 
До серця світиться 
Згори.
І сонсчко-жучок
В дрібнім накрапі 
Зненацька
Пада на щоку...
Весна.
Весна стоїть па рампі
У проліскоаому
Вінку/
Дай, люба,

і; -

ізвечора
Вбирала васильками синє покуття. 
Чепчиком вистилала.
Перевивала вітер
Квітом
Мати, 
Доки світ не іапах материнкою.
1 тоді — 
Глухо дзвони вварили. 
Мідні трубя озвалися.
Колами 
Завертілися зорі, 
Звився вогонь
Над пекучими обелісками...
— Це ж для тебе. Іваночку. 
Це ж для тебе, криля моє.
Наварила узвару з ірушок лісових ..
— А ходіть-но до мене, діду, 
Крихти змахніть з бороли.
Та випийте. 
Чарку випийте.
— А ти чого розревілась. Христе, 
Поправ віночок у його ізголов’ї, 
Та півниками обсади йому хату...
— Знаєш. Андрію, не ходи поза

городами. 
Не топчи стежку до порогу мого. 
Не треба... Все одно не піду за тебе. 
Може, сокіл мій ще прилине...
— Схилимо голови, товариші,

схилимо.
Перед його полум'яністю схилимо. 
Та й понесемо думи його.
Та й розподілим муки його!
— Заграйте, хлопці, в мого над

могилою.
Та не сумної.
Що душу скорулить крижиною. 
Заграйте них’ облюбовану 
Калину-малину.
Хай легко станс йому...
Мати
Стояла на квіті вранішнім. 
Блукала о хоромах туги, 
А понад нею — лих прапорів. 
Та її над кожним крилами галки 
В’ються дві темпі стрічки.
Мати
Поклала руки на голову неба
І — опустилися прапори,
1 — розгорнулися прапори. 
Мати
Жито трусила на них з подолу,
І зацвітало три поля...
Що на першому колос високий,
Що на другому колос виважений, 
Що на третьому буйна хвиля!
А на зеленому кладовищі 
Труби трубили вдруге.
— Знаєш. Оксано, буду ходити 

тіо.за городами.
Буду топтати стежку до твого двору... 
Маги
Йшла голубою межею,
А ?а нею три поля спливали маревом, 
I коли озирнулась —
В житі
Дрібненькі діти гралися в піжмудки.

Вячеслав СОКУРЕНКО

СОНЯШНИК
Спалахнуло веселе сонечко. 
Покотилося під обід. 
Лнхо-горечко, світла доленько. 
Розтривожився в хаті дід.
То нічого, що сипна терпне вся. 
Розболілася голова.
Пересядеться.
Перемелеться.
У людей ще й не те бува.
Ось устане дід потихесеньку
1 подвір'ячкові побреде. 
Обережненько, помалесеньку 
Дід до хвірточки підійде. 
Схилить і плову пал заіатою -

с«
Чн 
Як 
В’

/■

І*ШІ
ж лежатимеш на печі, 
під хатою пахне м’ятою.

ються кручені паничі.
Біля призьби, мов ті мандрівники. 
Що спочинуть — та й знову в путь. 
Розквокталися енні півники, 
Розспівалися — діда ждуть.
Ось устане дід.
Зараз збудеться.
Як же сонечко там саме.
Біль забудеться.
Перебудеться. 
Перемелеться.
Переме...
Тепле сонечко, щедре сопсчко 
Покотилося ген з обід.
Над загатою — жовтий соняшник. 
Жовтий соняшник — сивий ДІД. 
м. Кремгес.
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ОГЛЯДАЧ ТАРС А. РОМАНОВ БУВ У ЧИСЛІ ПЕР
ШИХ РАДЯНСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ. ЯКІ ПОЗНАЙО
МИЛИСЯ З НАШИМИ КОСМОНАВТАМИ. З АКАДЕ
МІКОМ С. П. КОРОЛЬОВИМ. У ПОЛІТВИДАВІ ВИХО
ДИТЬ КНИГА А. РОМАНОВА «КОНСТРУКТОР КОС
МІЧНИХ КОРАБЛІВ», ПРИСВЯЧЕНА С. П. КОРО- 
ЛЬОВУ. МИ ПРОПОНУЄМО УВАЗІ ЧИТАЧІВ КІЛЬКА 
СТОРІНОК з цієї книги.

Москва, Зоряний бульвар.

Алея Героїв.

» вено- 
•• ра академік Корольов при
йшов у цей тихий будиночок 
па космодромі, оточений то
полями, тільки тому, що від
чув біль в серці. Діставши із 
бокової кишені скляну тру
бочку, з якою ніколи не роз
лучався, вийняв таблетку 
лідолу, поклав під язик, 
роздягаючись, приліт на

П ІЗ НЬОГО квіткового 
" па акпломік Кпппльпг

un
tie 
ку-

крилися двері, Корольов і Го
лова Державної комісії зустрі
лися біля клумби. Помовчали. 
Нешвидко вийшли па вушку 
стежку, яка вела до шосе, і, 
рошовляючн, попрямували до 
великої будівлі, яка вилііілась 
неподалік.

Це — монтажний комплекс. 
В ньому проводиться стиковка 
ракети з космічним кораблем. 
Ввійшли в цех. Величезна ра
кета лежала ра спеціальній 
платформі. Зв'язка з п’яти 
двигунів з соплами, торці яких 
покриті жаростійким червону
ватії': сплавом, була спрямо
вана в бік металічних воріт. 
Підійшов заступник Коро.тьова 
Леонід Олександрович Воскре- 
сенський.

— Дозвольте доповісти. Сти
ковка ракети і космічного ко-

— Пера!
- Так.
Керівник групи ступив до 

ліжка Гагаріиа.
— Пора вставати.
Гагарін встав так швидко, 

ніби й не спав.
— Як спалося?
— Як учили, — засміявся 

льотчик.
...Освітлена сонцем на фоні 

голубуватого ранковою неба 
раксіа виглядає величезною. 
З землі темний вхідний люк 
у кабіну корабля здається не 
бііьшим від отвору в шпа
ківні.

Юрій Гагарін у повному кос
мічному спорядженні стоїть 
біля підніжжя ракети І допо
відав Голові Державної комі
сії про те, що готовий до по
льоту...

нале-

непагомість, І, можливо, щось 
іще, нам не відоме. Ви знає
те... Про цс ми багато разів 
говорили і все ж я хочу 
раз нагадати вам, що

що 
___ И В
завтрашньому польоті є, зви
чайно, певний риск. І не для 
пас теж не новина. — Вчений 
поклав руки па плечі Гагаріиа 
і якось незвичайно тепло пе
рейшовши на «ти», по-батькіп- 
ськи сказав: — Все може бу
ти, Юра, Але пам’ятай одне: 
всі сили нашого розуму бу
дуть зразу ж віддані тобі.

Сергій Павлович помовчав і, 
за звичкою трохи схиливши 
масивну голову в бік, довго 
дивився вдалину, потім неспо
дівано широко посміхнувся-

— Все буде добре! Я абсо
лютно ‘ *
- Я

ГОЛОВНИЙ ДЕНЬ його життя
шетку, хотів задрімати, але 
не міг. Все думав про одне -- 
про завтрашній день, може, 
головний в його житті.

Пригадалися недавні диску
сії. Треба летіти людині в 
космос чи не треба? Дискусії 
запеклі, різкі. І багато хто 
боявся цього першого кроку. 
А чи витримає людина пере
вантаження на старті, чи не 
здолає її невагомість у перші 
ж десять 
Правда, і 
тварини, але чи досить 
перевірки? А радіація?

— Вони праві кожний 
своєму, — подумав 
льов. — Але ж для 
зроблено все. І навіть більше. 
Сотні вчених вклали в підго
товку польоту розум, . талант, 
енергію і нерви.

Корольов підняв трубку те
лефона і набрав номер.

— Не спиш? Так. так я і 
думав. Який вже там сон. Не
забаром, п’ята... З задоволен
ням.

А через п’ять хпйлин майже 
одночасно в двох котеджах, 
які стоять майже поряд, еід-

. хвилин польоту? 
побували в космосі 

цієї

I по-
Коро- 

у спіху

раблз. закінчена. Через п’ять 
хвилин виїзд йа вихідну по
зицію.

— Молодці. Навіть шумг.ути 
ні на кого, — засміявся Сергій 
Павлович. — Ходімо за воро
та, — сказав він, показуючи в 
бік локомотива, де машиніст, 
висунувшись із вікна, чекав 
команди.

Металічні двері цеху без
шумно відкрились, і незвичай
ний.поїзд обережно рушив до 
пускового майданчика, де його 
чекали вчені, конструктори ра
кетних двигунів, систем уп
равління, члени Державної 
КОМІСІЇ. Г

...Пройшов день. Наступив 
ранок 12 квітня. Керівник гру
пи космонавтів і лікар, які 
готували льотчиків до першо
го космічного рейсу., всю ніч 
ІІС зімкнули очей. Аїв сусідній 
з ними кімнаті безтурботно 
рпалн ліворуч, біли'** стіни — 
Гагарін, праворуч — Титов. 
Неяскраве світло падало на 
круглий стіл, розкрійнії томик 
віршів Пушкіна, газети, квіт. 
Керівник групи поглинув на 
годинник. Стрілка наближала
ся до иів на шосту.«.

До скорої зустрічі!
Поіім ступив у ліфт, 

доставив його майже 
мічннй корабель.

Вийшовши з ліфта, 
Гагарін піднявся но металіч
ній драбині на площадку, з 
якої шлях тепер тільки один — 
через люк, у кабіну корабля.

...Вчора вони були тут, май
же на сорокамстровій висоті 
разом з Корольовпм. Довго 
стояли мовчки, кожний думаю
чи про своє.

Мовчанку перервав Сергій 
Павлович:

— Мабуть, з висоти Земля 
паша дуже гарна, — і, повер
нувшись до Гагаріиа, іінльио 
подивився йому в очі, .посміх
нувся. — Щасливчик! Першим 
її побачите з такої висоти. — 
Посмішка, ковзнувши по його 
обличчю, зникла, і в очах 
з’явився той дивний блиск, 
який за мить змінив їх вираз. 
Гагаріїг побачив неприховане 
душевне увнлювашія цієї п°- 
льової і грішачої' людини. Роз
мова зразу стала іншою.

— І старт, і політ не будуть 
ЛСГ|Щі>Щ. Вам, Юра,' належить 
витримати і перевантаження, і

ЯКИЙ 
В КОС-

Юрій

• і-

ДО РЕДАКЦІЇ зайшов житель Кіровограда К. 'Іернявськпй І попросив до
помогти.. взутися. Справа і. тому, пояснив він, що ось уже два роки, як. замо
вив фірмі «Взуття» чоботи (не риночпі, як кажуть спеціалісти. 46 розміру), та 
до цього часу звідти ні слуху, ні духу. Б секції «Віуття» ЦУМу теж лежіп). 
така ж заява вже більш як півроку. •

НАВЧИТЬ БІДА...
ГУЛ1ОРЕСЛА

Я взуття нашу чимале — 
Номер сорок сьомий.
І синок мій, щоб еи знали, 
Великан відомий.

Сорок шостий уже носить 
Гемонська дитина!
Скоро й більший він попросить, 
Бо росте ж хлопчииа.

Бігаа я в усі крамниці 
(Побіжиш, раз треба!), 
Дивувались продавщиці!
— Звідки ви? Із неба?

Сорок шостий? Перестаньте!
Сорок сьомий? Доле!
Не було таких гігантів,
Не було ніколи!

Скільки бігав я в майстерні — 
Зелененький гаю!

— Сорок сьомий? Ви химерні...
— Мо’ й таке. Не знаю...

Довго мучивсь я, сірома, 
Із-за ніг проклятих.
Часто думав несвідомо:

- «Винні мама й тато...»

Та терпець мені урвався, 
Пожалів себе я
І за шевство ревно взявся:
То строчу, то клею...

Там такі роблю баркаси
Для синка, для себе...
Дуже модні, в ногу з часом — 
Пошукати треба!

Й вам пошити? Сорок п’ятий?
Сорок виостий?.. Прошу!
Плата? Не беру я плати, 
Люди ви хороші.

Роман ПОПОВИЧ.

ХОЧ ЛИСТИ І НЕ БУЛО НАДРУКОВАНО
Інвалід першої групи Володимир 

Крижанівськпй з с. Гаївки Доброве- 
личківсьхого району придбав телеві
зор, але встановити його не міг. Він 
звернувся за допомогою до редакції. 
І ось вже надійшла відповіді, від го
ловного Іи&іера Кіровоградської ди
рекції мрй' радіотелевізій
ної м.е; ■ іго. Він гіо-
відомляє, щр ТІ-ІСйІЗОр ЕСТЗНОВЛСПІПІ
і працює нормально: Т

Про цідсуіність електричного ‘ос
вітлення писали нам жителі с. Орд- 
жонікідзе Гайвороиського району.

На наше прохання колгоспникам 
відповідає голова виконкому район
ної Ради депутатів трудящих Г. Звс- 
кова. «Село Орджопікідзе в цьому 
ропі буде повністю електрифікова
не», — повідомляє вона. А ось кол
госпникам артілі «Зоря комунізму» 
цього ж району доведеться дещо за
чекати. «По плану будівельно-мон
тажних робіт в колгоспі «Зоря кому
нізму» будівництво електромережі 
розпочнеться в 1970 р.». — відповідає 
редакції директор Ганворонської 
райелектромережі В. Науменко.

Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, аул. Луначарського, 36 Телефони: 
єеиретаоіаіу — 29-33-55. відділу пропаганди — 

29-35-57, решти відділів — 29-33-55.

Б К 00720. Індекс 01197.

переконаний п успіху! 
також, Сергію Павло

вичу! Я зроблю , псе, 
щоб виконати почес
не завдання, — пов
торив Гагарін слова, 
які він сказав зов
сім недавно при при
значенні його коман

диром корабля «Вос- 
ток»...

Нарешті Гагарін — 
площадці, де його вже не

провідний
на «і _
кав провідний конструктор, 
щоб допомогти сісти п кабіну 
Корабля. ЇІосгоя.іи. обнялись. 
І Гагарін ступив у люк.

А в ці хвилини С. П. Коро
льов спускався вузькими ка
м'яними сходами в підземний 
бункер, на командний пункт 
старту корабля. Трохи поза
ду — Голова і члени Держав
ної комісії.

Невелика кімната. Вздовж 
однієї з стін — апарати, захо
вані в зеленуваті металічні 
ящики. Незліченна кількість 
ііульсуючих вогників — черпо- 
ІШХ, жовтих, синіх, зелених. 
Цевеликнй пульт. На ньому 
серед інших, і знаменитії пус
кова кнопка' розміром у п’я
так. Біля пульту — черговий 
оператор. Справа від входу 
перископ, труби якого пихо- 
дять па поверхню. Як па ко
льоровій листівці, пся ракета 
з низу до верху.

...На командному пункті — 
академік Корольов, Леонід 
Олександрович Воскрссси- 
<Я>кнй — біля перископа. І

Оголошена півторагодинна 
готовність.

Сергій Павлович натиснув 
кнопку на телефонному пуль
ті. Спалахнув, замиготів, ніби 
зіроіка, синій вогник. Стиха 
зашумів мікрофон. Потім по
чувся голос:

— КОЦ слухає, черговий по 
зв’язху...

— Я «Заря», дайте першого.
В ту ж секунду почувся ясно 

і чітко, ніби з сусідньої кім
нати, голос керівника коорди
наційно-обчислювального 
РУ (КОЦ).

— Слухаю вас, Сергію 
помічу.

Співробітникам КОЦ 
жить проаналізувати інформа
цію, яка надійшла з корабля 
і, зокрема, телеметричні вимі
ри, співставити їх з даними 
попередніх розрахунків і по
казників, визначити, як пра
цює бортова апаратура. Але 
перш за все від них вимагає
ться уточнити параметри орбі
ти, на яку вийде «Восток». 
Все повинні знати і на землі, 
і в космосі. Космонавт після 
даних КОЦ звірить час з зем
лею, відкоректує свою навіга
ційну систему, визначить міс
це знаходження корабля над 
планетою.

— Дуже прошу иас, всі дані, 
навіть попередні, негайно ме
ні, — просить Корольов. Він 
знає, що йому все повідомлять 
і псе ж нагадує. В його пра
вилах — краще десять разів 
нагадати, ніж один раз забу
ти, — і особливо всі розрахун
ки на посадку «Востока». Ча
су — обмаль. Дуже прошу, — 
в голосі металічні нотки. Не 
вже вимога.

— Все буде зроблено точно 
за графіком,- — запевнив ака
деміка керівник коордіїпацій- 
но-обчислюпального центру.

— Дякую. Бажаю успіхів.
С. П. Корольов роз'єднався 

з КОЦ І відшукав очима сво
го заступника.

— Як наСтрій, Леоніде Олек
сандровичу? — спитав Коро
льов, уважно глянувши в очі 
колеги.

—. Прекрасний...
— А серце? Не болить?
— В такі години хіба серце 

може залишатися спокійним?
чергові оператори — біля апа- (ЗакіпчєппЯ в наступному 
ратів. •' ‘ ' г• ■ і . . номері).

■

— -

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, 13 квітня." Перша про

грама. 12.00 — Для . школярі»
«Священні місця нашої Батьків
щини». (К). 13.35 — Народний
контроль у ДІЇ. (К). 13.55 — Про
грама передач. (К). 11.00 — Клуб 
Хіначаїїдрівннкіа. (М)." 15.ОТ — Для 
школярів. «Спритні, сміливі, силь
ні». (Одеса). 15.40 — «Таємничий 
острів». Художній фільм. ,(К). 17.15
— «Гри мушкнтери». Вистава Мін
ського театру юних глядачів. (К): 
1‘! 15 — Наш сусід — Фінляндія». 
Вікторпяа. Заключний тур. (М), 
20 35 — Програма кольорового те- 
.іебачепня. (М). 22.05 — Камертон 
доброго настрою. (Дніпропет
ровськ).

ПОНЕДІЛОК, 14. Перша програ
ма. 16.00 — «Третяковська гале
рея» — докум. фільм. (Кіровоград). 
16.3С — До 100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна. «Цю .музику 
любив Ленін». Концерт. (Кірово
град). 17.05 — Наші оголошення. 
(Кіровоград). 17.10 — Рішення жовт- 
нового Пленуму ЦК КПРС — у дію. 
«Шлях до якості». (Львів). 17.40 — 
Телевісті. (К). 18.00 — Наші репор
тажі. (Кіровоград). 18.15 — Книжко
ва полиця. (Кіровоград). 18.30 — 
Ленінський університет мільйонів. 
Філософія «Правя В. І. Леніна 
«Матеріалізм і емпіріокритицизм» 
та ЇЇ роль у розпитку філософії. 
(М). 49.00 — Інформаційна нрогра- 
ма «Час». (М). 19.30 — Міжнародні 
змагання з важкої атлетики на приз 
«Дружби». (К). 21.30 — «Зустріч а 
містом молодості». РеОортаж про 
перебування Кіровоградської деле
гації в Башкирі! на святкуванні 
50-річного ювілею з дня заснування 
БАРСР. (Кіровоград). 22.00 - 
В. Бабляк — «Червоні маки».

ВІВТОРОК, 15. Перша пррграмаї 
10.00 — Тслсновнни. (М). .10.15 — 
«Актуальні проблеми економіки». 
Маршрутами п'ятирічки. (Волго
град). 10.45 — Телевізійний театр 
.мініатюр «ІЗ стільців». (М). 11.55 — 
Телевісгі. (К). 12,05— Міжнародні 
змагання з важкої атлетики на пріїз 
«Дружби». (К). 17.00 — Кіножурнал 
«Хочу все знати». (К). 17.10 — «Лю
дина і світ». (К). 17.40— До 100-річ- 
чя з дня народження В. І. Ленін.і 
«Слідами листів». (Луганськ). 13.00
— Мультфільм. (К). 18.10 — Тслевіс-
ті.’ (К). 18.30 — «Пропагандист*.
Тележурнал: (К). 19 00 — Фестиваль 
радянських і зарубіжних багатосе
рійних телевізійних фільмів. «Уг- . 
том-река». Прем’єра (І серія).
ІО.ЗО — Інформаційна програма. 
«Час». (М). 21.15 — Міжнародні '
змагання з важкої атлетики на 
приз «Дружби». (К). 22.00 — I. Тур
генев «Дим». Тслепнстава. (Кіро
воград).

«МОЛОДОЛ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гл'нкв, 2.
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’ ДО УВАГИ 1 •
ЛЮБИТЕЛІВ ПОЕЗІЇ
Завтра в приміщенні міського центрального 

лекторію засвітиться традиційний вогник облас
ного «Дня поезії». Виступатимуть молоді кірово
градські поети. На зустріч запрошуються всі 
шанувальники поетичного слова.

Початок зустрічі о 18 годині.

• ■ 1

Редактор Б. ПОГРІБНИЙ.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ 
кораблебудівний інститут 
ім. АДМІРАЛА С. О. МАКАРОВА

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА І КУРС З ТАКИХ СПЕ
ЦІАЛЬНОСТЕЙ;

суднобудування та ремонт суден;
обладнання і технологія зварювального виробництва; 
економіка і організація машинобудівної промисловості 

(спеціалізація — суднобудівна промисловість); 
турбобудування;
силове обладнання суден; 
двигуни внутрішнього згорання; 
електрообладнання суден.
Вступні екзамени проводяться з 1 по 20 серпня. Іногородні 

забезпечуються гуртожитком.
Заяви про вступ і документи (згідно правил прийому) 

надсилати на адресу, м. Миколаїв, вул, Скороходова, 5, 
тел. 70-94-27.

РЕКТОРАТ.

ЗНАМЯНСЬКИИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ 
ТЕХНІКУМ

НАБИРАЄ СЛУХАЧІВ
на підготовчі курси (заочні і стаціонарні) для осіб 
з освітою вісім і десять класів, які навчатимуться 
як з відривом, так і без відриту від виробництва.

ТЕХНІКУМ ГОТУЄ АГРОНОМІВ І БУХГАЛТЕ
РІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИ
ЄМСТВ. ■ 1 ,

На підготовчі курси приймаються особи обох ста
тей віком до 30 років (для заочників — без Ьб)>{е- 
жсиия віку). . ' і < , : і і

Вступники подають иа ім’я директора, такі• доку
менти: заяву, копію документа про освіту, завірену 
нотаріальною конторою або сільською Радою, авто
біографію, документ про внесення оплати за навчан
ня на курсах.

Вступник зараховується иа підготовчі курси після 
внесения ним в касу технікуму 10 карбопаншп (мож
на поштовим переказом).

Початок занять на курсах: 
для заочників — з 10 квітня; 
стаціонарно — з 20 квітня.
АДРЕСА ТЕХНІКУМУ: с. Шамівка Знам’яиеьного 

району. Кіровоградської області.


	1057-1p
	1057-2p
	1057-3p
	1057-4p

