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У ЦК ЛКСМ України

За механізаторські професії
Центральний Комітет ЛКСМ України прийняв постанову «Про 

Ініціативу комсомольської організації колгоспу «Дружба» Хмільни
цького району Вінницької області по організації масового походу 
молоді за оволодіння сільськогосподарськими технічними спеціаль
ностями».

І
І

ІММІОІЮРА 
стаїкіюго шш

На Третьому Всесоюзному з’їзді 
колгоспників, говориться в ній, 
особливо наголошувалося на необ
хідності дальшого підвищення ква
ліфікації трудівників села, система
тичного оволодіння ними досягнен
нями науки і техніки як найважли
вішої умови прискорення науково- 

технічного прогресу в сільському 
господарстві. У вирішенні цього за
гальнодержавного завдання важли
ву роль покликаний відіграти Ле
нінський комсомол.

Комсомольські організації, всі 
юнаки і дівчата республіки добре 
усвідомлюють, що вирішення пос
тавленого партією завдання вимагає 
значних зусиль, конкретної, повсяк
денної роботи кожного комсомоль
ського осередку, що це покладає 
на Ленінську Комуністичну Спілку 
Молоді величезну відповідальність 
перед партією і радянським наро
дом за успішне здійснення планів 
дальшого розвитку сільського гос
подарства. Першими в республіці 
на заклик розгортати сільськогос
подарський технічний всеобуч від
гукнулися комсомольці та молодь 

колгоспу «Дружба» Хмільницького 
району Вінницької області.

Комітет комсомолу артілі постій
но турбується про залучення юна

ків і дівчат до оволодіння сільсько
господарськими професіями. Із 
214 комсомольців колгоспу — 82 
мають технічні спеціальності, за 
рекомендацією комсомольської ор
ганізації 11 членів ВЛКСМ здобува
ють сільськогосподарську освіту у 
вищих і середніх спеціальних учбо
вих закладах за рахунок господар
ства, 15 опановують професією ме
ханізатора в сільських професійно- 
технічних училищах.

На комсомольських зборах 29 
листопада, обговорюючи матеріали 
та промову Л. І. Брежнєва на III 
Всесоюзному з'їзді колгоспників, 
визначили конкретні завдання по 
оволодінню і підвищенню технічних 
знань як основи дальших трудових 
досягнень, розвитку науково-тех
нічного прогресу, накреслили чітку 
програму дій по залученню юнаків 
і дівчат колгоспу до масового ово
лодіння технічними спеціальностя
ми.

Вся робота в комсомольській ор
ганізації колгоспу проводиться під 
девізом «Технічну спеціальність — 
кожному молодому трудівнику се
ла».

Надаючи важливого значення 
участі комсомольців і молоді рес
публіки у масовому поході за ово
лодіння сільськогосподарськими

технічними спеціальностями, ЦК 
ЛКСМ України схвалив ініціативу 
первинної комсомольської органі
зації колгоспу «Дружба» по органі
зації масового походу молоді за 
оволодіння сільськогосподарськи
ми технічними спеціальностями.

Обкоми, міськкоми, райкоми 
ЛКСМУ, комітети комсомолу пер
винних організацій зобов’язано 
забезпечити протягом грудня ц. р. 
широке обговорення на комсомоль
ських зборах, пленумах, активах 
промови Л. І. Брежнєва, матеріалів 
III Всесоюзного з’їзду колгоспників, 
всебічно підтримати патріотичну 
ініціативу комсомольської органі
зації колгфспу «Дружба» і визначи
ти конкретні завдання по підготов
ці кваліфікованих спеціалістів із 
сільської молоді.

Комсомольські організації по
винні виступати ініціаторами ство
рення на базі господарств, у шко
лах, при районних об’єднаннях і 
відділеннях «Сільгосптехніки» кур
сів, шкіл, навчальних комбінатів по 
вивченню молоддю техніки, постій
но турбуватись про забезпечення 
їх контингентом учнів, зміцнення їх 
матеріально-технічної бази, добива
тись, щоб молодь мала всі умови 
для успішного оволодіння професі
ями. Кращих юнаків і дівчат слід 
направляти за комсомольськими 
путівками для навчання в сільські 
професійно-технічні училища. До
магатися через керівників госпо
дарств трудовлаштування кожного 
юнака і дівчини по набутій спеці
альності.

ЦК ЛКСМ України висловив твер
ду впевненість, що комсомольці, 
всі юнаки і дівчата Радянської Ук
раїни, палко відгукнувшись на за
клик Комуністичної партії, широко 
розгорнуть рух за дальше піднесен
ня сільськогосподарського вироб
ництва.

Вся країна уважно слідкувала за роботою Третьо
го Всесоюзного з’їзду колгоспників. Він підвів під
сумки зробленого, намітив дальші шляхи розвитку, 
прийняв новий Примірний Статут колгоспу, ряд важ
ливих рішень.

Зараз у всіх ланках сільськогосподарського вироб
ництва жваво обговорюють підсумки з’їзду, наміча
ють конкретні плани дальшого розвитку сільсько

господарських служб, 
плани збільшення вироб
ництва продуктів рільни
цтва і тваринництва.

Аналіз свідчить, що 
господарства, які мають 
більш високу енерго
озброєність, раціональ
но використовують зем
лю і всі виробничі фон
ди, мають кращі еконо
мічні показники. Ось чо
му партія і уряд приді
ляють велику ува г у 

здійсненню програми технічного переозброєння, ме
ліорації і хімізації сільського господарства.

Виступаючи на з’їзді, Генеральний секретар ЦК 
КПРС Л. І. Брежнев підкреслив, що «треба домогти
ся такого становища, щоб техніка не стояла е че
канні кадрів, щоб справа хімізації і меліорації земель 
була в руках підготовлених людей». Л. І. Брежнєв 
наголосив, що «комсомол подасть колгоспам і рад
госпам неоціненну допомогу, якщо розгорне рух мо
лоді за оволодіння сільськими технічними професія
ми».

На заклик партії комсомольці і молодь села ви
рушають у масовий похід за оволодіння механіза
торськими професіями.

В СЬОГОДНІШНЬОМУ НОМЕРІ 
ЧИТАЙТЕ РОЗПОВІДЬ ПРО ТЕ, 
ЯК ВИХОВУЮТЬ
МОЛОДІ МЕХАНІЗАТОРСЬКІ 
КАДРИ
В КОЛГОСПІ «УКРАЇНА» 
ЗНАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

(2—3 стор.)

ЗУСТРІЧ КЕРІВНИКІВ
БРАТНІХ КРАЇН

3—4 грудня 1969 року в Москві відбулася зустріч 
партійних і державних керівників Народної Респуб
ліки Болгарії, Угорської Народної Республіки, Німе
цької Демократичної Республіки, Польської Народ
ної Республіки, Соціалістичної Республіки Румунії, 
Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Чехо
словацької Соціалістичної Республіки.

Учасники зустрічі обмінялись думками щодо ши
рокого кола проблем, зв’язаних із зміцненням миру і 
міжнародної безпеки. При цьому особливу увагу бу
ло приділено питанням гарантування безпеки у Єв
ропі.

Московська зустріч, яка підтвердила єдність погля
дів її, учасників, пройшла в обстановці дружби, зго
ди і товариського співробітництва.

ІДУТЬ КОМСОМОЛЬСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ

На організаційних пленумах
ПЕТРОВЕ, Відбулася ра

йонна комсомольська кон
ференція, На організацій
ному пленумі першим сек
ретарем райкому комсо
молу обрано Михайла Кор
жа, другим секретарем -— 
Ніну Мороз.

В роботі конференції взя
ли участь секретарі райкому 
Ьартії І. П. Кравченко, А, О. 
Маленко і В, Л. Захарченко 
та секретар обкому комсо
молу С. Й. Кулагіна.

ГАЙВОРОН. На організа
ційному пленумі, що від
бувся після районної, комсо
мольської конфер е н ц і ї, 
першим секретарем райко
му комсомолу обрано Во
лодимира Вансовича, дру
гим секретарем — Світ
лану Русаноиу.

В роботі районної конфе-

НА ЕКРАНАХ 
АЗЕРБАЙДЖАНУ — 
УКРАЇНА

БАКУ. ТслевізіІіннП фестиваль 
народів СРСР почався на екра
нах Азербайджану.

Дню Радянської Конституції 

була присвячена передача «Ве
ликий Закон», б якій розпові
далось про втілення в життя па 
Україні ленінських заповітів ін
тернаціоналізму, дружби і бра. 
терства народів. Телеглядачі по
знайомилися з документальним 
фільмом про токаря київського 
заводу «Арсенал», Героя Соціа
лістичної Праці Г. Царика, зро
били заочну подорож по містах 
України. Чудове мистецтво ук
раїнського народу представили 
провідні артисти республіки, Кі
ровоградський заслужений тан
цювальний колектив, Черка
ський народний хор.

(ТАРС).

ПОХОРОН
К. Є. ВОРОШИЛОВА

ренції взяли участь М. В. 
Гончар — перший секретар 
РК КП України, В. М. Яхни- 
ця — секретар райкому 
партії та М. Г, Гайдамака 
— секретар обкому комсо
молу.

НОВОУКРАЇНКА. В робо
ті районної комсомольсь
кої конференції взя л и 
участь М. Г. Чередник — 
перший секретар райкому 
партії, Ю, Г. Целих — секре
тар райкому партії та Б. С, 
Ясиновський завідуючий 
відділом комсомольських 
організацій обкому комсо
молу,

Першим секретарем рай
кому комсомолу обраний 
Володимир Головенко, дру
гим — Микола Мороз.

НОВГОРОДКА. Тут відбу-

лась районна комсомольсь
ка конференція. В її роботі 
взяли участь В. М. Білонож- 
ко — перший секретар рай
кому партії, О. О. Якушко
— другий секретар райкому 
партії та Т. П. Лащевська
— секретар обкому комсо
молу.

На організаційному пле
нумі першим секретарем 
райкому комсомолу обра
но Петра Хомутенка, дру
гим — Надію Компанієць.

УСТИНІВКА. На органі
заційному пленумі, що 
відбувся після районної 
комсомольської конферен
ції, першим секретарем 
райкому комсомолу обра
но Василя Корнійця, дру
гим — Сергія Григорщука.

В роботі конференції 
взяли участь Я. К. Григо
ренко — перший секретар 
РК КП України, І. О. Окови
тим — другий секретар 
РК КП України та секретар 
обкому комсомолу С. Й. 
Кулагіна.

Радянський народ, во
їни Збройних Сил СРСР, 
6 грудня провели в ос
танню путь Климента 
Єфремовича Ворошило- 
ва — видатного полко
водця, партійного і дер
жавного діяча. Ім’я К. Є. 
Ворошилова, вірного уч
ня і соратника В. І. Ле
ніна, безмежно дороге і 
близьке кожній радян
ській людині, трудя
щим братніх соціаліс
тичних країн.

...Запорошений снігом 
грудневий ранок. Як і 
напередодні, тися ч і 
москвичів прийшли в 
Будинок сп'лок, де вста
новлено труну з тілом 
покійного.

Лине тр-іурна музика. 
Перед труною прохо
дять делегації від заво
дів, фабрик, будов сто
лиці, представники пар
тійних, радянсь к и х, 
профспілкових і громад
ських організацій, пред
ставники іноземних дер
жав.

Навколо постаменте 
безліч вінків комуністо
ві і бійцеві, людині, яка 
присвятила все своє жит
тя справі революційної 
боротьби робітничого 
класу, зміцненню обо
ронної могутності ра
дянської держави, будів
ництву соціалізму І ко
мунізму в нашій країні.

Міняються зміни по
чесної варти.

13 година. В останню 
почесну варту стають ке
рівники КПРС і Радянсь
кого уряду.

Під звуки траурного 
маршу труну з тілом 
К, Є. Ворошилова вино
сять з Будинку спілок і 
встановлюють на артиле
рійський лафет. Кортеж 
прямує на Красну пло
щу.

За труною йдуть рідні 
і близькі покійного, ке
рівники Комуністичної 
партії і Радянського уря
ду, маршали Радянсько
го Союзу і родів військ, 
генерали й адмірали, 
партійні та державні ді
ячі.

На Красній площі від
бувся траурний мітинг з 
участю . трудящих Моск
ви, делегацій міст і об
ластей, представників 
братніх соціалістичних 
країн.

На трибуні Мавзолею 
були товариші Л.І. Бреж
нєв, Г. І. Воронов, А. П. 
Кириленко, О. М. Коси- 
гін, К. Т. Мазуров, А. Я. 
Пельше, М. В. Підгорний, 
Д. С. Полянський, М. А. 
Суслов, О. М. Шелепін, 
Ю. В. Андропов, В. В. 
Гришин, Д. Ф. Устинов, 
І. В. Капітонов, К. Ф. Ка
тушев, Ф. Д. Кулаков, 
Б. М. Пономарьов, чле
ни урядової комісії по 
організації похорону.

Тут же Голова Прези
дії Угорської Народної 
Республіки Пал Лошон- 
ці, Голова Державної 
Ради Польсь к о ї На
родної Республіки Мар
шал Польщі Маріан Спи- 
хальський, Голова уря
ду Чехословацької Соці

алістичної Республіки І 
Олдржих Чернік.

За дорученням Цент- | 
рального Комітету КПРС, 
Президії Верховної Ра
ди СРСР і Ради Мініст
рів СРСР траурний мі- І 
тинг, присвячений світ
лій пам’яті Климента 
Єфремовича Ворошило
ва, відкрив член По- 
літбюро ЦК КПРС, Го
лова Президії Верхов
ної Ради СРСР М. В, 
Підгорний.

З промовами висту
пили кандидат у члени 
Політбюро ЦК КПРС, 
перший секретар Мос
ковського міського ко
мітету КПРС В. В. Гри
шин, міністр оборони 
СРСР, Маршал Радян
ського Союзу А. А. 
Гречко і від трудящих 
міста Луганська і Луган
ської області — стру
гальник тепловозобудів
ного заводу імені Жовт
невої революції, Герой 
Соціалістичної Праці 
О. П. Козаченко.

Під залпи артилерій
ського салюту труну з 
тілом К. Є. Ворошилова 
було опущено в могилу 
біля Кремлівської стіни. 
Звучить Гімн Радянсько
го Союзу.

Віддаючи останню вій
ськову шану вірному си
нові Радянської Бать
ківщини, перед Мавзо
леєм пройшли військові 
підрозділи, слухачі вій
ськових академій, кур
санти військових учи
лищ.

(ТАРС).
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багато хлопшз приходять е л 

- Після мікол»*щчалоться традиції. Сшш йд;
ду. Безумовно- , мехаиіза,орал.п > .і. у кого в батьків? т“ста‘°ТЛорі«. І в hbomj заслуга кой 
не було Ч'ХЯ”р колгоспу. Зустрічі з ветеранам 
організації иі«!д .‘-.у, — ось з чого почте» про 
п трактор»- ' ' професії хлібодара.
бон до зск.-и ’.Ллоягаді перший рік працює т 

Зараз у на.А В-ссланьио. Старається хло 
комсомолец. Може інколи іяакь бракує,
роботою ЯДоі’оЛ,₽т»еР У иис JJ₽auw*w* курси 
житс. Кожній п тебе третій к :ас. готуй«
кваліфікацї. __ здавай на перший иск.
другий, 6 дрУ* и „і лвипі-ення кваліфіканіі — ие, 

Турбота пР<» .‘.„іп іеяня кадрів. Колі; лодик; 
турбота про ^‘ перспективу росту, тоді й прлі 
молода, ба>іить ,, не виникає, щоб зміняти п 
тоді в неї і дУмКИ

кол-

лав

що цією технікою ВОЛОДІЮТЬ

і

Ha 
Таня 
Валя

в серці — ра- 
Видно більше

танцювальному
Артемов, Та- 

I Ситник, Валя 
всі інші учас- 
ходять іменин-

знасш, чим 
людина, 

захоплюєть- 
працювати

випускники Олек- 
Віктор Лисов, Ва- 
Олександр Коліс- 

Володи-

КІЛЬКА РОКІВ ПІДРЯД КОМСОМОЛЬСЬКУ ОРГАН ІЗАЩЮ 
КОЛГОСПУ «УКРАЇНА* ОЧОЛЮЄ ІВАН КУКСА. З ДОЗВОЛУ 
АВТОРА ВМІЩУЄМО НОТАТКИ З НОГО ЗАПИСНИКА.

Ткаченко,
Станіслав Вихров,

Андреев, Леонід Дмитрієв, Ле- 
Назаров, Тамара Сігунова, Та-

РІК 1969-й
20 лютого. Обговорили питання 

на зборах про авангардну роль

ПТФ — <е ртахотоварна фабри- Пе 

благаними чергОВИИ'

РІК 1966-й

Зеп.Л,’1Ход,,-,о. — посміхається
були вельми «неслух

н; 
квадрат, 
пало.

— І ЯК
— Ді жо до'^клнся квадрат»? —

Років шість-сім тому колгосп «Україна» Зна- 
м’янського району був відомим, як господарство, 
що одним з перших в області почало запровад
жувати внутрішньогосподарський розрахунок на 
всіх ділянках колгоспного виробництва. Не раз 
приїжджали сюди за досвідом, не раз голова 
колгоспу Микола Миколайович Добровольським 
виїздив в інші господарства, щоб дати добру 
пораду.

Згодом сюди почали навідуватися, щоб запози
чити досвід використання техніки як в рільни
цтві, так і в тваринництві. І це теж закономірно. 
Адже там, де починають рахувати карбованці за
трат і собівартості, проценти рентабельності кож
ної галузі, там, безумовно, дбають і про енерго
озброєність праці.

Не вдаючись в деталі, хочеться наголосити, що сила 
сталевого крила колгоспу, чи то тракторного парку з 
1095 кінських сил у 1965 році зросла до 1333 кінських сил 
в 1908-му. І характерно, що із збільшенням кількості 
тракторів не тільки не знизився, а, навпаки, підвищився 
за цей час виробіток на іб-сіїльний трактор з 670 гектаріи 
м’якої оранки до 745 гектарів. Цс в середньому по кол
госпу. Ці цифри — чи не найкраща характеристика зрос
лої майстерності механізаторів.

Коли в колгоспі ще тільки почали впроваджувати па 
• фермах доїльні, апарати «ДА^З-М», то скептики говорили, 
що продуктивність дійного стада знизиться. Потім на 
зміну «ДА-З-Гн» прийшли більш досконалі «імпульси». 
Дехто пророкував ще більше зниження продуктивності. А 
вийшло все навпаки. Надій ,молока на корову з 2100 кіло
грамів у 1965 році підвищився до 2673 у 1968-му. Відповід
но зросло виробництво молока на 100 гектарів угідь з 315 
до 339 центнерів.

Значно зросла електро- 
озброєність колгоспного 
виробництва за цей час. 
Якщо в 1965 році на ви
робничі потреби було за
трачено 553,3 тисячі кіло
ват-годин електроенергії, 
то в l96S-My — вже 1301,3 
тисячі. Більш, ніж в два 
рази зросла потреба в 
електроенергії. Вважай
те, іцо майже на стільки і 
зменшилися затрати руч
ної праці.

Такі статистичні дані. 
І якщо нони відрадні, то 
не лише тому, що техніка 
надходить в колгосп все 
більш досконала, а й тому, 
підготовлені люди.

Для трактористів, комбайнерів, шоферів — тут кожною 
тижня заняття по підиищспню класності. На молочно-то
варних фермах, па птахофабриці — щотижня зоозаияття, 
це вивчають як зоотехнічні правила догляду за тварина
ми, так і правила експлуатації і догляду за технікою.

У колгоспі майже кожний комсомолець воло
діє однією чи іі двома механізаторськими профе
сіями — тракториста, комбайнера, слюсаря-елект- 
рика чи слюсаря-монтажника, майстра машинно
го доїння.

Поповнюється сім’я механізаторів *в основному 
за рахунок молоді, випускників місцевих шкіл. 
Монтажна бригада на птахотоварній фабриці 
тут виключно складається з комсомольців' і мо
лоді.

Лише за останні два роки в колгоспну сім’ю 
влилося близько тридцяти випускників. Традиції 
батьків, можливість здобути бажану професію, 
розвивати далі свої спортивні здібності (для цьо
го в колгоспі є матеріальна база), художні та
ланти — ось що в колгосп веде випускників. А 
крім цього — ще постійні зустрічі з ветеранами, 
екскурсії в колгосп, вивчення сільськогосподар
ської техніки в школі, де і народжується любов 
до цієї техніки і до землі.

Ті з молодих, хто вирішив назавжди поєднати 
свою долю із землею, завжди знаходять постійну 
підтримку комітету комсомолу, партійної органі
зації і правління колгоспу. За рекомендацією 
комсомольської організації кращих молодих ви
робничників правління колгоспу направляє на 
навчання в профтехучилища, технікуми, вищі уч
бові заклади. В цьому році, наприклад, шестеро 
молодих колгоспників оволодівають спеціальніс
тю механізатора в технічних училищах, троє — в 
технікумі. Є два колгоспних стипендіати в інсти
тутах.

Сила сталевого плеча колгоспу — п доскона
лій техніці, опора — в кадрах. Про них — особ
лива турбота.

yüiaefA

Листопад. Обрали секретарем 
комсомольської організації. Важко 
сказати, чого більше “ ;
дості чи неспокою, 
неспокою.

Грудень. Сьогодні 
у Володимира Губи,

побував дома 
Володя захоп

люється волейболом, в армії одер
жав перший розряд. Згодився вис
тупати в нашій команді. Перед цим 
побував дома в Ярини Олінцевич, 
Анатолія Степа
нова, Полі н и 
Савельевой Ле
оніда Зайцева, 
Наташі Ніколюк.
Коли 
живе 
чим 
ся, 
легше, легше, як 
кажуть, підібра
ти ключі до сер
ця, домогтися 
активності в ком
сомольській роботі.

РІК 1967-Й
Березень. Прийняли до 

ВЛКСМ шофера Івана Сафронова. 
Росте організація. Все більше при
ходить молодих з заявою, яка почи
нається словами: «Прошу прийня
ти...»

Квітень. Організовано комсомоль
ську групу на другому відділенні. 
Всі — Іра Глінцевич, Тадеуш Лит
вин, Наташа Ніколюи, Поліна Са
вельева — одноголосно обрали 
групоргом Валю Карнаух, тракто
ристку.

Серпень. Жнива в розпалі. Всі — 
в полі. Провели комсомольські збо
ри, перед кожним комсомольцем 
поставлено конкретне завдання по 
збиранню врожаю.

Вересень. Готую звітну доповідь. 
Є чим похвалитися. Кількість комсо
мольців зросла наполовину. Ство
рено чотири комсомольські групи.

Грудень. На зборах взяли індиві
дуальні соціалістичні зобов’язання 
до 50-річчя ВЛКСМ. Найбільш висо
кі — у шофера Івана Сафронова і 
в трактористів Тадеуша Литвина, 
Дмитра Матвеева.

РІК 1968-й
Травень. Повернулися з армії Ле

онід Мостовий і Леонід Шульга. 
Стали на комсомольський облік. 
Пішли працювати слюсарями на 
ПТФ. А Миколу Суржика провели в 
армію. Урочисто, всім селом, в Бу
динку культури. Секретар парткому 
Андрій Денисович Іванов вручив 
винуватцю торжества подарунок.

Червень. Володимир Губа, Мико
ла Артемов, Леонід Шульга та ін
ші — всього близько ЗО чоловік 
комсомольців і молоді побували 
на екскурсії в Світловодську. Треба 
частіше проводити подібні «вилаз
ки», вчитися культурно проводити 
дозвілля. Тоді і працюється краще.

Липень. В механізаторській сім’ї 
поповнення: прийшли після десяти-

річки Микола Володимиров, Сашко 
Євплов, Микола працює разом з 
батьком причіплювачем, Сашка на
правили в училище механізації. 
Всього чотирнадцять випускників 
вирішили зв'язати свою долю з 
госпом.

Серпень. Знову поповнення, 
цей раз на ПТФ. Випускники 
Іванова, Мотря Жураковська,
Мостова, Олександр Половинко са
мі попросили, щоб їх направили на 
птахофабрику. На птахоферму нав-

Нотатки секретаря комсомольської 
організації колгоспу Івана Кукси

ряд чи самі просилися б. А на фаб
рику — із задоволенням. І суть не 
просто в назві. А в оснащенні. 
Фабрика є фабрика. Працювати на 
фермі можна й без десятирічки. А 
на фабриці без знань не впораєшся 
із механізмами.

2 жовтня. Відбулися звітно-вибор
ні комсомольські збори. Знову об
рали секретарем. Але і мені теж 
дісталося добряче. Микола Арте
мов критикував за те, що мало тур
бувалися про дозвілля комсомоль
ців. Володя Грунтов — що футболь
на команда грала не на повну си
лу. Бід Тасі Іванової дісталося за 
слабкий ріст рядів ВЛКСМ. Наголо
шували, що треба конкретно зайня
тися питанням підвищення кваліфі
кації кожного комсомольця.

27 жовтня. В Будинку культури — 
урочисті збори, присвячені 50-річ- 
чю ВЛКСМ. Поряд з комсомольця
ми помічаю ветеранів колгоспного 
виробництва, комуністів. Всі — свят
кові. Дружними оплесками вітають 
комсомольську групу ПТФ, яка до 
свого свята прийшла з високими 
виробничими показниками і наго
роджена радіоприймачем. Сумлін
ність механізаторів Володимира Гу
би, Тадеуша, Литвина, Валентини 
Карнаух, доярки Ірини Олінцевич, 
слюсаря-електрика Леоніда Шуль
ги відзначена грамотами міськкому 
комсомолу.

22 листопада. На загально-кол
госпних комсомольських зборах 
розглянули питання про рішення 
жовтневого Пленуму ЦК КПРС і 
завдання комсомольської органі
зації. По-діловому виступили Вален
тина Яковенко, Таїса Іванова і ба
гато інших. Намітили конкретні за
ходи для підвищення продуктивнос
ті праці і зниження собівартості 
продукції.

комсомольців на виробництві. Вис
тупили Леонід Мостовий, Валентина 
Карнаух. Насторожує те, що ряд 
комсомольців відмовчується на 
зборах.

Березень. Створено чотири ком
сомольсько-молодіжні механізовані 
ланки по вирощенню цукрових бу
ряків г кукурудзи. До них ввійшли 
кращі комсомольці — Василь Бо
розна, Валя Карнаух, Тадеуш Лит
вин, Олександр Євков.

Квітень, Одержав листа від Воло
димира Сизоненка. Після школи він 
працював причіплювачем. Тепер — 

артилерист. Фо
то надісл а в. 
Бравий солдат.

V А Дякує за спор-
" А тивний гарт.

£■ 16 серпня. На
■ ДііІЬ засіданні коміте

ту комсомолу 
розглянули зая
ву Володимира 
Романенка про 
направлення йо
го на навчання з 
Олександрі# с ь- 

ке СПТУ. Рекомендували правлін
ню колгоспу направити Романенка 
навчатися.

Липень. Стали на комсомольський 
облік недавні 
сандр Лісовий, 
силь 
ник, 
мир 
онід 
мара Заєць. Володимира Андреева, 
Віктора Лисова та Леоніда Назаро
ва відразу направили навчатися на 
механізатора широкого профілю.

24 листопада. Хоровий колектив 
колгоспу на районному фестивалі 
на честь 100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна здобув диплом 
першого ступеня. Перше місце при
суджено і нашому 
колективові. Микола 
мара Тристан, Надія 
Пригорницька, як і 
пики самодіяльності, 
никами.

26 листопада. Передовики і вете
рани колгоспного виробництва І. О. 
Жук, Н. О. Сотниченко, Л. Є. Івано
ва, А. І. Артемова, Д. П. Володими- 
ров зустрілися з школярами СШ 
№ 3. Про свою роботу розповіли, 
про перспективи розвитку колгоспу. 
Такі зустрічі стали традиційними, во
ни допомагають молоді вибрати 
професію до душі.

З грудня. В колгоспі жваво обго
ворюють підсумки Третього Всесо
юзного з’їзду колгоспників. На ком
сомольському комітеті обговорили 
питання про участь комсомольської 
організації в підготовці механіза
торських кадрів. Вирішили про
вести збори з порядком денним; 
«Як ми підвищуємо свою кваліфі
кацію».

Разом з правлінням колгоспу тре
ба визначити потребу в механіза
торських кадрах на найближчі ро
ки, скласти конкретний план їх під
готовки.

0. П. колгоспу;
старший інжеяеи

. ферм почали по-справжмьоя
— Мехай.іашу починали з доїльних апараті 

років п’ять ’ТОМУ- відділєііні колгоспу працює 
Тепер на третьою у __ два- Починаемо монтаж 
єн», на четвеР'го^1снИІ.
на другому ніДЛ’ мехянізації иа фермі з’яви 
Із впроваїжснн» |_електр„ки , їх дванадцять 

сади. Це *•< с;іи’ 1 --------------- — . ..

DOHA щойно прийшла з роботи. Звичним рухом рочкязала 
хустку, скинула фуфайку і роззула зашкарублі важкі чобо

ти. 1 підразу ніби стала меншою.
А через кілька хвилин о плиті радісно загуготіло жовте по

лум’я. облизуючи тонкими язиками дрова.
Лідія Єюрівна підкидав кілька брикегин і сідає до вікна, кла

дучи на лутку спої натруджені руки. Льоня (син її), мабуть, за
тримався в тракторній бригаді. Отже, чекати його доведеться ще 
годину, а, може, і більше.

Вечір заштриховує вікно фіолетовими сутінками. Жінка зітхає 
І на мить замріюється. Нараз в її нам’яті зринають поетичні 
теплі рядки:

Дим-діімок од машин,
Мов дівочі літа.
Не той тепер Миргород,
Хорол-річка не та...
Де вона їх чула? Здається. Льоня вчив цей вірш в якомусь 

класі. Ні, не те. А в пам’яті настирливо:
Я ж на курси трактористів...
Так, так. цс було в 1938 році. Вона, дівчяпа-їздовнн, несміливо 

переступаючи -з попі на ногу, зупинилась перед механіком 
Дмитріоської МТС С. С. Рацом.

— Ти що, дівчино, обід мені принесла? — помітивши в Тї руках 
вузлик, посміхнувся Степан Сергійович.

— Ні, дядьку. Хочу вчитися на трактористку.
—• Он воно що.
Обличчя механіка відразу посерйозпішало:
— Це добре: А звуть мене Степан Сергійович...
Три місяці Ліда І паноаа вивчала «норов» і «характер» сталево

го коня. Тут же її прийняли в комсомол.
А потім вже в Диківці, куди її направили працювати, в перший 

же день бригадир М. Г. Бургас недовірливим поглядом зміряв Тї 
тоненьку постать і прямо запитав:

—• А що ти. дитинча, вмієш робити?
— Водити «ХТЗ».
-~ Та ну? — здивовано підвів брови бригадир, — побачимо, 

побачимо.
І що ж, довелось йому ще раз здивуватись. Цс тоді, коли дів

чата (їх було вісім} створили свою комсомольську бригаду на 
чолі із Люооо ю Бургас. Дівчата настільки були дружні і завзяті, 
що- їхні «ХТЗ», здається, на крилах вирушали в поле. Але рап
том... почалася війна...

— Я трохи припізнився. Завтра комсомольські збори» тож за
біг на хвилинку до Івана Кукси. Треба підготуватись до виступу, 
Леонід, високий, кремезний, засукує рукава сорочки, щоб вмн* 
тися.

— Та нічого, — мати посміхається, — я теж тільки ввійшла. 
Сьогодиі вже закінчила ремонтувати задній міст.

— А що залишилось?
— Мотор...
Вечір повноправним господарем обійшов господу і сів за стіл-

Ч0ЖК Леонід став саме механізатором? Пішов по шляху ма* 
тс-рі. Так. З раннього дитинства він звик бачити її за внже* 

лями трактора, і нерідко хлопчаком з заздрістю слідкував, як 
велика залізна машина слухняно підкоряється рукам Лідії Єг°.* 
рівня. Іноді йому дозволяли навіть підтягпути гайку, або пома
цати за важелі.

А якось він потайки сів у кабіну «ХТЗ» ї...поїхав прямо на 
скирту соломи. Щоправда, мати вчасно встигла прийти на Д°п^’ 
могу. Проте цс йе збило оскому. Потяг до техніки не ПріПУпНВСЯ 
з роками, а, навпаки, полонив Леоніда Іванова. І тому вія не 
роздумував, яку дорогу вибирати в житті.
„ БУДУ механізатором, — сказав матері і в тому ж 1965 Р°Я’- 
успішно закінчив Знам’якську школу механізації.

з™»« врягадайїм» В.
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помІчш$Рнгада тРакт®Р’«и бригади № 4, 
помічній п р45 поку.

механізатор3 3 '
— пісна лати багато 5ЛОПЦІ» «рнходять в нашу брига- 

IV БеАмпІ- позначаються традиції. Сини йдуть‘шляхом 
'батьків Та 'іСХаН1{іаТ0₽:ІЯН ‘ Т> у кого в «Ьсолн
не «у» ї■ 1 “ ««’МУ. «с-’Уга комсомольських

О<3аоа°з Тщ!І«“*т2ді ₽*■ працює трактористом
ком^омол'ец? Ь’Г'« &«ого 
роботою зщв* 
жито. Кожнії 
кваліфікації. Я*® 
другий, є друг«»

Турбота із» п’ 

-Утом ?!!'.,рост!’ то»1 » "»««ТО ?»“ ї неї її««” « . ........~ "~“Т

^іні. Може інколи знань бравує. Але де па- 
•іеп^Р У нас працюють курс» підвищення 

ЧкГЛО в тебе третій клас, готуйся, здавай на 
•( - здавай на перший клас.
пцвишенни кваліфікації _ це. водночас І 

)2,ріилеяня кадрів. Коли людина, тим паче 
~.« -““з КращЄі 

не виникає, щоб змінити професію.

о. п. карандея«
старшин інженер ко.поспу.

— Мехапійіії» Ф^'1 почалн по-справжньому займатися 
років’ п'ять течу. Починали з доїльних апаратів «ДА-З-М». 
Тепер на третю’’) відділенні колгоспу працює три «Імпуль
си». на чет#;”-"4’ ~ д’а' Почи,|аємо монтаж «Імпульсу» 
НЛ ДРУГОМV ’Із впрова’-гвн””4 механізації' на фермі з’явилися: нові по
сади. Це .'^■■>хіР|'елсктР|№н » їх Дванадцять чоловік на

ПТф_ пгахотоварна фабри
ка. Як на ножні* фабриці, тут ₽ 
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Батьків 
ські 
і свої
стежки

СЛОВО 
ДОСВІДЧЕНИХ 
ПРО ПІДГОТОВКУ
КАДРІВ

Перш, ніж попасти на фабрику, 
нам довелося трохи зачекати, по- 

чергова, на цей раз комсомол- 
° її ( член виконко- 
районно? Ради депутатів тру

дящих, винесла білосніжні 
халати. Зачекала, поки ми 
їх одягнули і продезинфіку
вали взуття, а потім 
люб'язно запросила 
фабрику.

Фабрика — це 14 гекта
рів площі, цегляні примі- 

ЙКИ

на Валя Мостова, 
му

ФОТО

РЕПОРТАЖ

вже 
на

щення пташників, шовкови
ця біля них, високі загоро
ди із сітки, через всю те
риторію — асфальтова до
рога, обсаджена ялинками. 
Як і на кожній фабриці, тут 
є душова і їдальня.

Саме була обідня перер
ва. Пообідавши, всі зібра
лися разом. Керуючий фаб
рикою Петро Андрійович 
Іванов потягнувся за свіжи
ми газетами. І виникла не
вимушена розмова про 
з’їзд колгоспників, про но
вий Примірний Статут кол
госпу,

Через якихось хвилин 
двадцять всі були на робо
чих місцях. Ґрупкомсорг Ле
онід Шульга і комсомолець 
Леонід Мостовий (фото лі
воруч) продовжували мон
таж обладнання в новому 
корпусі. Там же працювали 
і їх колеги по професії — 
слюсарі - монтажники та 
слюсарі-електрики Олек
сандр Половинка, Генна- 
дій Машковський та інші.
. На фабриці механізова
но як подачу кормів птиці,

_  иі
квадро *8н'!°лпло, — посміхається Леонід, — не виходив 
пало, були вельми «неслухняними». Падали де ік>-

—• І Ні то» _
. д-4< “ • довилися квадрата? — запитую.

просн.'н Махнули рукою на свою- чоловічу гордість і по-
згодом^/.’йгти бригадира Івана Васильовича Нікітіна. Ну. а 
, гаразд.І. Д*иі> > .

цьому ійі’’-іЛС,еРНІСТЬ приходила непомітно, як зрілість. Уже в 
ванні >я.’ > напариваем Тадеушем Литвином на. скирту*
з честЛ^Ч" змінні норми на 115 — 120 процентів. Крім того.

Л , ***) ТрИМ.'їлі» попитоїтпий НпигазіІЯЙ вимпел...
З лі. 

вулиці 
ди, д 
ДО неї 
їть її

ла непомітно, як зрілість. Уже a

ЗМІННІ норми на 115 — 120 процентів. Крім того, 
ірямалн перехідний, бригадний вимпел...

Пить дерев’яна хвіртка, пропускаючи Леоніда і 
аяУ. які поспішають до своїх агрегатів, На розі 
Знаються. Леонід спішить до тракторної брига* 

, ють ремонтувати причіпну техніку. А мати *-3 
* Майстерні, де, ях хворий на огляді в лгнаря, сто- 
мииіів «Беларусь».

. дк"* Лідіє ЄгорГвно!
Вояа£** ₽І,"<У, хлопці!

міщен^у^) я усЬ|а В(таеты:я j йде довгим і широким при- 
Невя|2 крізь високі вікна ллється сизий світанок.

жінка Cjfchy. Не по роках радива, ось уже тридцять років 
ЯК В0Н(; .,Ь*-ЮЛ0ВІЧІЙ» професії. 1, можливо, не всі знают , 
копавц і*’’*!' Ягрехавувала запчастини для свого «ХТЗ», за- 
го могрц. *гч-по. Як першої післявоєнної весни вивела спо 
ньому,да широкий артільний лан ’ проклала на 

— війною, життєдайну глибоку борозну.
рівна, •- ,й ВіРу десятків років, — примружується Лідія Єю* 

—т-зк!й техніці як у нас, все співало б у руках.

молочно-товарних фермах, і на кожному відділенні — тех- 
ніки-механікн.

в„ наступному році плануємо придбати кормороздавачі, 
щоо ще полегшити працю тваринників.

Звичайно, в першу чергу до механізаторських професій 
залучаємо молодих. Комсомольська організація часто влаш
товує зустрічі ветеранів колгоспу з школярами, таким чи
ном допомагаючи шкільній молоді в профтехорієнтації. 
За рекомендацією комітету комсомолу кращих молодих ви
робничників колгосп посилає на навчання. Зокрема зараз 
в училищах механізації навчається шість чоловік, троє «— в 
технікумі механізації. Володимир Плохий і Василь Грица- 
єнко за рахунок колгоспу здобувають спеціальність в інсти
тутах.

Є. П. СТЕПАНЕНКО,
зоотехнік колгоспу, заслужений зоотехнік УРСР:

— З впровадженням механізації молодь охочіше йде пра
цювати не лише ц рільництво, а й у тваринництво. 1 не 
тільки тому, що стало легше працювати, а й тому, що 
змінився характер роботи. Близько двадцяти доярок оволо
діли майстерністю машинного доїння на спеціальних курсах 
при Дмитрівській сільськогосподарській школі. Гм присвоє
но звання майстра машинного доїння першого та другого 
розрядів. Оплата праці поставлена в залежність від розряду. 
Майстер машинного доїння першого розряду одержує на 10, 
а другого — на 5 процентів більше, ніж доярка, яка не 
мав розряду. Цс теж в деякій мірі спонукає вчитися.

На комсомольських зборах нерідко йде мова про тс, як 
вчаться молоді, як оволодівають спеціальністю, що теж 
має неабияке значення для фахового зростання.

яєць. До
на кнопку, 
понесе до 

де- 
право-

так і збирання 
сить натиснути 
як транспортер 
спеціального столика 
сятки яєць (фото
руч). Близько трьох мільйо
нів яєць пройшло в ниніш
ньому році по цих транс
портерах. Понад 2 мільйо
ни 650 тисяч яєць продано 
державі. Виробництво яєць 
на 100 гектарів посівів зер-

нових культур зросло з 5,6 
тисячі у 1965 році до 65,5 
тисячі штук в 1968 році.

Механізми вимагають не 
просто уваги. Обладнання 
«Промисловий-2» і «Про
мисловий-!», як і обладнан
ня для вирощування молод
няка, хоч і не складне в 
експлуатації, але вимагає 
певних знань. Досить сказа
ти, що в кожному з корпу
сів встановлено по тринад
цять — п’ятнадцять елек
тромоторів, що приводять в дію 
різні транспортери, систему охо
лодження і нагрівання повітря.

— У нас робота, така, що треба 
знати техніку, — каже Леонід 
Мостовий. — Без спеціальної під
готовки ніяк не можна. Леонід 
Шульга в армії закінчив шестимі
сячні курси електромонтерів, Ген- 
надій Машковський вчився на 
слюсаря-наладчика на піврічних 

''курсах в Новгородці. Там же здо
був професію наладчика і Мико
ла Горб, і теж за рахунок колгос
пу.

Вчаться хлопці і сьогодні. І не 
лише вони. Всі вчаться на фабриці.

Кожної п’ятниці тут відбуваються 
заняття по зоотехмінімуму і пра
вилах експлуатації техніки.

— Охоче йдуть сюди молоді? — 
запитуємо в хлопців.

— Ви ж бачите, що на фабриці 
в основному всі молоді, комсо
мольська група налічує шість чо
ловік, — відповідає Микола Горб 
і додає: — Недавно демобілізу
вався з армії Анатолій Мостовий, 
цими днями повернеться і Мико
ла Волошин. Думаємо їх теж загі
тувати до себе.

в. цвях. 
В. КОВПАК, 

спецкори «Молодого комуна
ра».

Адже зараз працювати легко. Здебільшого все виконують .меха
нізми. Ви знаєте, яку полегкість дає кран-балка, що у нашій май
стерні? Не ж незамінимнй помічник при переносці важких де
талей.

Справді, майстерня більш всього скидається на просторий за
водський цех.

Скромна, з тонними зморшками на змарнілому обличчі, Лідія 
Єгорівна світиться якоюсь тихзю і світлою радістю. На перший 
погляд в ній важко впізнати заслуженого механізатора сільсько
го господарства Української РСР, учасника Всесоюзної сільсько
господарської виставки в Москві в 1965 році, чудову трудівпицю, 
яку уряд нагородив двома медалями «За трудову доблесть».

1 стають зрозумілішими її слова про те. щоб скинути пару де- 
сяткіи років, коли згадуєш той факт, що Л. Є. Іванова нсодиора- 
вово зараховувалась до районного і обласного жюрі на змаганнях 
на кращого орача.

А в цьому році не витерпіла і схотіла помірятись майстерністю 
з молодими орачами. Але, на жаль, хвороба цьому перешкодила. 
ЦІЛИЙ день будинок видивлле вулицю своїми трохи смутлнпи* 

ми очима, очікуючи господарів. На обід войи не приходять, 
Нема в цьому потреби, тому що для механізаторів колгоспні ку
харі спеціально готують поживні борщі і солодкі компоти.

Зате іноді в світлині весело проміниться електрична лампочка, 
вихлюпуючи на стелю яскраве сяйво. Тоді Льоня відсовує вбік 
посібник С. Ю. ІОфінова і О. О. Цирика «Використання авто
мобілів і тракторів на транспортних роботах в сільському гос
подарстві» та підручники для одинад ця того кла* 
су (він ходить у вечірню школу) і підсовує матері пачку 
фотознімків. В цьому році Льоня їздив по туристській путівці в 
Прибалтійські республіки. Отже, вражень набрав стільки, що

її
ВЕЛИЧНІСТЬ—
ТЕХНІКА

Скільки робить стисків руками 
доярка під час доїння? Десь близь
ко 900. Якщо цю цифру помножити 
на дні, а потім на довгі роки, які від
дали фермі старі жінки, то число 
вийде вельми переконливої вели
чини.

На нашій фермі вручну не доять. 
Корів «обслуговують» апарати «ДА- 
З-М». Це старі механічні руки і то
му у наших корівниках не б’сться 
в поліетиленових жилах молокопро
воду біла і пахуча рідина.

Приміщення ферми надто старі за 
своєю конструкцією, щоб поставити 
новинки техніки.

Мені особисто хотілось би стати 
на захист апарата «ДА-З-М». І ось 
чому. Це надійні і добрі механічні 
руки. Саме дофзі. Вони можуть бути 
справжніми помічниками навіть ма- 
лодосвідченій доярці, чого вже не 
скажеш про «імпульси», з якими 
зуміють працювати лише висококва
ліфіковані майстри машинного доїн
ня.

Звичайно, з цими апаратами важ
ко змагатись «ДА-З-М» і тому, на
весні четвертий корівник ми облад
наємо для «імпульсів». Зараз на мо
лочних ферма* професія слюсаря- 
наладчика апаратіз стала такою ж 
звичайною, як і доярки.

І це не дивно. Під їхнім контро
лем працюють гноєочисні транспор
тери, кормороздавачі тощо...

Транспортер «ТСМ-З-Б». Він, як 
невтомний господар, трудиться в ко
рівнику. Проте і частенько виходить 
із ладу, і тоді йому на допомогу 
приходимо ми — слюсарі-налад- 
чики.

Безумовно, є в нас і свої трудно
щі. Наприклад, в цьому році нам 
під майстерню відвели хороше при
міщення, скоро в ньому встановимо 
наждак для зачистки інструментів, 
свердлувальний верстат. Отже, мож
на працювати. Але іноді нам не ви
стачає запчастин. І тоді ми з цього 
становища виходимо дуже «просто». 
Знімаємо потрібні деталі з нових 
апаратів і вмонтовуємо їх на місце 
зіпсованих...

І все ж про свою ферму хоче
ться говорити з гордістю. Особливо, 
коли думаєш про її завтрашній день.

Адже в недалекому майбутньому 
на її території буде споруджено 
три нових корпуси під корівники, де 
будуть працювати найновіші доїльні 
апарати.

А ще дуже відрадно те, що завт
ра, мабуть, ніде не буде такої мо
лочної ферми, де б не працювала її 
величність — техніка.

Є. ВОРОБПОВ, 
слюсар - наладчик другого від
ділення. студент-заочник Київ
ської сільськогосподарської ака
демії.

одного вечора, щоб їх оповісти буде замало. Між іншим, путівку 
оплатив колгосп за свої кошти.

В такі хвилини можна поділятись планами і задумами.
— Мамо, цікаво, чи поступлю я в наступному році в сільсько

господарський технікум?
.— Поступиш, якщо школу закінчиш.
— Закінчу. Ось поставимо спого «МТЗ» на ремонт і годі жод

ного уроку не пропущу...
Він осікається. Адже, що гріха таїти, пропустив кілька занять. 

Причина була поважна. Якомога скоріше хотіли закінчити ре
монт культиватора і тому кілька днів до пізнього вечора затри
мувався на тракторному стані, гасаючи то в «узіпо, то а слю
сарню...

Вони живуть тільки вдвох. Оце 1 пся їхня сім’я. Син матір не 
викликає на соцзмагаиня. Не через тс, що вона в роках, а з тієї 
причини, що, мабуть, ще ранувато йому викликати на поєдинок 
такого досвідченого механізатора.

Ніч задула оранжеві погники по селу і з кришталевим дзвоном 
розсипала зорі у морозному повітрі. В їхньому мерехтливому світ
лі тоненькою стрічкою просвічується вузенька стежка від хвірт
ки садиби Іванових до широкої, вкатаної довгими роками, доро
ги. На цю дорогу, що веде десь аж до обрію, проклала свій слід 
Лідія Єгорівна. Добрий слід, який пересипаний високими горами 
.золотих злитків хліба.

Цей слід торує ппепнево її син Леонід.
Так почалася династія сім’ї Іванових...

• В. ГОНЧАРЕНКО,
спецкор «Молодого комунара».

Фото В. Ковпака.
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З Моснви, Риги, Нишинева
Сотні любителів мисте

цтва ознайомилися вже з 
експонатами пересувної ви
ставки творів радянських 
художників (живопис, 
скульптура, графіка), що 
розгорнута в приміщенні Кі
ровоградської картинної га
лереї.

Увагу присутніх в першу чер
гу привертають роботи відомих 
майстрів живопису заслужених 
художників РРФСР братів 
Л. П. та С. П. Ткачових («Між 
боями»), серія пейзажів на
родного художника СРСР С. В. 
Герасимова, полотна Л. В. Ка- 
бачнка («В дорозі», «Від свого 
двору»), скульптурні портрети 
народного художника РРФСР 
В. Є. Ції гал я та заслуженого 
діяча мистецтв РРФСР С. Д. 
Лебедеве!', ліногравюра заслу

женого художника СРСР В. Г, 
Щеглова «В. І. Ленін».

Широко представлені на 
виставці роботи молодих ав
торів. Ряд з них був пред
ставлений на молодіжних 
виставках образотворчого 
мистецтва і мали там заслу
жений успіх. Насамперед це 
графіка В. Р. Васильєва, який 
представив серію робіт про 
народних умільців Якутії, 
полотно М. Є. Кажоциня. 
(Рига) «Далекі паруси», 
скульптура Ю. В. Баранчука 
(Кишинів) «Сім’я».

Виставка діятиме ще де
кілька тижнів.

10, ЛІ ВАШ НИКОВ.

На фото: о залі виставки (лі
воруч), репродукція з картини 
М. Кажоциня «Далекі паруси», 
що експонуються па виставці.

Фото автора.

ДЛЯ ТВОГО ПОЛІТИЧНОГО

ГАРТУ

До Кіровоградського ма
газину «Політична книга» 
надійшли в продаж видан
ня:

В. І. ЛЕНІН. «З чого поча
ти?». «Партійна організа
ція і* партійна література». 
Політвидав, 7 коп.

8. О. КАРПІНСЬКИЙ «Во
лодимир Ілліч Ленін — 
вождь, товариш, людина». 
Політвидав України. 10 коп.

М. І. УЛЬЯНОВА «Про Ле
ніна». Політвидав України, 
20 коп.
«Міжнародна Нарада ко
муністичних і робітничих 
партій». Політвидав Украї
ни. 49 коп.

«Документы ЦК ВЛКСМ». 
,1968. «Молодая гвардия». 
68 коп.

мама і сестра, друзі-комсо-

■

ПЕРЕМОЖЦІ 
ТВОРЧОГО 
КОНКУРСУ
П’ять місяців тривав 

конкурс журналістів і 
поліграфістів районів на 
краще художньо-техніч
не оформлення і полі
графічне виконан н я 
міськрайонних і район
них газет та бланкової 
продукції. Його про
водили обласне управ
ління по пресі та облас
не правління науково- 
технічного товариства 
поліграфії і видав іицтв.

Жюрі підбило підсум
ки змагання. Перемож
цями * конкурсу стали 
колективи редакцій і 
друкарень Кіровоград
ського, Вільшанського 
та Бобринецького райо
нів. Вони 
грамотами 
грошовими 
Жюрі відзначило актив
ну участь у конкурсі і 
добру роботу журналіс
тів і поліграфістів Ма- 
ловисківського, Онуф- 
ріївського та Ульянов
ського районів.

П. МАРЧЕНКО.

нагороджені 
і відзначені 

преміями.

f'1 ЬОГОДНІ йому було б більше сорока. А в 
пам’яті матері та сестер вій залишився зов

сім юшім — трохи гарячкуватий, і а завжди доб
рий, чуйний, лагідний. Пам'ять рідних надійно 
зберігає спогад про той останній день, коли Коля 
йшов у армію, па фронт.

. .Проводжали Колю ного 
мольці, яких війна зробила 
набагато старшими своїх 
юнацьких років. Військовий 
ешелон все стояв і стояв, 
ніби її не чекали ного на 
фронті, ніби й не поспішала 
запальна юнь у вир боїв з 
ненависним ворогом.

— От розіб’ємо фашистів, 
і знову повернусь па за
вод у рідний Мурманськ. — 
впевнено заспокоював маму 
Микола. — А з фронту .зій
ти писатиму, щоб не суму
вали.

І тільки вночі військовий 
ешелон рушив. Коля, обняв
ши матір і сестру, вже на ходу скочив до теплушки, де 
його підхопили дужі руки солдатів. Bin іце встиг пома
хати шапкою-вуїнанкою, вегиг щось крикнути заспокій
ливе... І ис знав, мабуть, не вчував, що це буде вос
таннє в житті, що більше пій вже ніколи не побачить 
ні рідного обличчя магері, пі сестри. ці суворо місто 
Мурманськ... Це була остання зустріч-прощаївіп. Бо 
комсомолець Микола Артемов загинув у бою вісімиад- 
цятнлітіїім. Таким пій і залишився назавжди для всіх, 
хто ного знав у. житті, таким він і крокує, мов живий, 
з молодим сучасним иоколіпііям...

...Взимку 1944 року запеклі бої розгорілись під 
селом Тишківкою Ново.миргородського “району. 
Фашисти кидали сюди все нові й нові сили, праг
нучи будь-якою ціною пробитись на допомогу 
оточеним дивізіям в районі Корсупь-Шевчеиків- 
ського. Та радянські воїни-гвардіниі стояли на 
смерть, не відступали ні па крок. Палало село, 
йшли запеклі бої за кожну вулицю, кожен буди
нок.

Фашисти кинули па сміливців багато танків і 
самохідок. Здавалось, ніщо вже не зможе стри
мати натиск ворога, що закувався в броню. 1 
тоді пролупав голос командира:

— Комуністи і комсомольці, вперед! Не про
пустимо ворожі танки! Смерть фашистам!

Комсомолець Микола Артемов, міцно притиснувши до 
ірудей дві зв'язки гранат, поповз разом з іншими смі
ливцями навстріч броньованим потворам. Не вперше 
гвардійцям ділились у вічі самої смерті. Це вони по
бороли її, формуючи сивий Дніпро, вибиваючи фашис
тів з українських міст і сіл. І він. юний сип славного 
російського народу, пліч-о-пліч з бойовими побратимами 
знову йшов на смертельний поєдинок. Ось передні ряди 
гвардійців уже підхопились, і в танки полетіли зв’язки 
гранат. Запалало дві машини, потім і грегя... Фашисти 
не чекали такого опору, пони замешкались. І тут нові й 
нові зв’язки гранат полетіли 
пулися назад...

Та перемога в цім бою 
кою. Загинули країні з 
комсомольці, і серед них 
Увечері гвардійці з почестями 
братимів, які загинули смертю 
рівному бою.

...Минули роки, відшуміли не раз весняні грози. 
У центрі села ІИИ1КІВКИ — дві великих брат

ських могили. Тут вічним сном спочивають близь-

під гусениці. Танки іювср-

дісталась дорогою ці- 
кращпх — комуністи і 

був Микола Артемов, 
ховали своїх по- 
хоробрнх у 1ІС-

ко 800 відважних радянських воїнів, 
полум’яніють, паче кров полеглих у 
квіти, завжди ласкаво шумлять своїм 
рева, ніби оберігаючи сон героїв. Хто ж вони, ці 
сміливці, ким були, як росли, про що мріяли?

— Наші «червоні слідопити* вже чимало' зробили, 
щоб воскресити мужні образи героїв-воїпів, — розпові-

шчно

І завжди 
бою, живі 
віттям де-

ВІСІМНАДЦЯ
ТИЛГПЖ
дає директор І іішківсьііої восьмирічки орденоносець 
К. Л. Чернуха. — Піонери послали сотні листів у. різні 
куточки країни, зуміли розшукати рідних і близьких ба
гатьох воїнів, і наш куток бойової слави поповнився 
новими цікавими документами.

«Нема безіменних героїв! Ніхто по забутий, ніщо 
забуто!» — ось девіз «червових слідопитів». Вони, 
юні ентузіасти, прагнуть, щоб 
жне ім’я, навічно впкарбувапе 
ськнх могил.

Про Миколу Артемова, 
сомольця, розповіли дітям 
боїв, його рідна сестра Поліна Павлівна Артемо
ва, яка й інші живе в далекому Мурманську, 
працює оператором машинно-лічильної станції. 
Сестра надіслала піонерам фотопортрет Миколи, 
і тепер діти щоранку зустрічаються з воїном у 
кутку бонової слави.

«Велике вам спасибі, дорогі наші юні друзі, — 
пише Поліна Артемова піонерам. — Адже ми з 
мамою довгий час не знали, де саме похований 
Коля, чи доглянута ного могила. Спасибі вам, 
юні ленінці, за те, що так свято оберігаєте па
м’ять про воїнів, що гак дбайливо доглядаєте їх 
могили. Робите ви цим дуже велику й корисну 
справу, і люди завжди вам будуть вдячні за цс...»

У шкільному кутку бойоиої сланії з’явились нові мате
ріали про життя і подвиг комсомольця-гвардійця. Про 
дитячі і юнацькі роки Миколи Артемова сповістила йо
го сестра.

'«Після семи «.засів. — пише вона, — Коли закінчив 
школу ФЗУ, а потім працював токарем. Батько наш но
мер іце молодим, а пас у матері на руках лишилось 
четверо — і найстарший Коля. От він і допомагав ма
мі, був у сім’ї за господаря. Особливо ж уважним був 
до мами, у всьому їй допомагав. А коли прийшов строк 
— Коля без вагань гішоп на фронт, теж бився хоробро, 
мужньо...»

По крупинці збирають «червоні слідопити» все 
воїнів-героїв. І, мов 

і образи мужніх, ис-

ФУТБОЛЬНИМ чемпіонат країни 1969 
року фінішував, підведені його під

сумки. За традиціями, знайшли своїх 
претендентів призи, встановлені спор
тивними організаціями, редакціями га
зет і журналів.

Приз Комітету по фізкультурі і спор
ту при Раді ЛТіністрів СРСР присудже
ний дублюючому складу команди 
«Шахтар» (Донецьк).

Приз «За волю до перемоги», вста
новлений редакцією газети «Советская 
Россия». — команді московського «Ди
намо». яка в холі трьох матчів спочат
ку програвала, але в результаті доби
лась перемоги.

Прнз імені І . І. Федотова, запровад
жений Центральним спортивним клубом 
Армії, — команді «Спартак» (Москва), 
яка, як і рік тому, забила найбільше 
м’ячів.

Якщо ви хочете одержувати 
обласну молодіжну газету. 
«Молодий комунар» із січня 
наступного року, передплату 
слід оформити зараз. Якщо ви 
це зробите пізніше — на по
чатку нового року, то «Молф 
дий комунар» надходитнме 
лише з лютого.

Молодіжне видання — про 
вас і для вас, юнаки і дівчата!

Передплатна ціна:
на рік — 2 крб. 40 коп.
на півроку — 1 крб. 20 коп. 
на 3 місячі 60 коп

МОЛОДІ

ще яскравіше засяяло но
на чавунних плитах брат-

відважного воїна-ком- 
фронтовикп, учасники

нові й нові матеріали про і 
живі, постають перед дітьми 
забутніх...

І. РОМАНЕНКО, 
працівник редакції 
райгазети «Червона 
зірка».
м. Новом нргород.

ПРИЗИ ВЕЛИКОГО ФУТБОЛА
Приз Федерації футбола СРСР — ос

новному і дублюючому складам коман
ди «Динамо» (Київ), які набрали най
більшу кількість очок.

Приз щотижневика «Футбол-хокей» — 
команді «Динамо» (Київ), яка одержа
ла п’ять перемог з великим рахунком.

Приз журналу «Старт» (Україна) — 
команді «Спартак» (Москва) — за кра
щу різницю забитих і пропущених 
м’ячів у турнірі команд, які завойову
вали місця з 1-го по 14-е.

«Приз справедливої гри», запровад
жений газетою «Советский спорт». — 
команді «Уралмаш» (Снердловськ). яка 
в ході чемпіонату країни одержала 
всього одне попередження під суддів.

«Приз агресивного гостя», встаїїовлс-

ний київською газетою «Комсомольское 
знамя», — команді «Спартак» (Моск
ва), яка найбільш вдало проводила ігри 
на полях суперників.

Приз «Честь прапора», який вперше 
запроваджений молодіжною газетою 
«Ленинская смена» (Казахстан). — 
команді «Динамо» (Київ), яка делегу
вала найбільше число гравців (6) у ря
ди збірної СРСР.

Приз журналу «Огоиек» — кращому 
воротареві сезону — Євгену Рудакову, 
який успішно проводив матчі за коман
ду «Динамо» (Київ) І збірну СРСР.

А хто ж одержить приз газети 
«Труд»? Ім’я кращого бомбардира ре
дакція пазове трохи пізніше.

(ТАРС).

@ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК, » грудня. Перша 

програма. 10.05 — Кіножурнал 
та художній фільм «Особлива 
думка». (Кіровоград). 11.35 — 
»Шкільний екран». Фізика для 
учнів 10 класу. «Магнітні влас
тивості речовин». (К). 17.00 
Новини. 
100-річчя

«МОЛОДОП КОММУНАР» — орган Киропоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

м. Кіровоград, суп. Луначарсьиого, 36. 
Телефони: відповідального секретар»/— 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі м. Кіровоград, вул. Глііікп. 2.

(М). 17.15 — До
з дня народження 

В. І. Леніна, «Ленін і Ук
раїна». (Донецьк). 18.00 — 
Кіножурнал та художній фільм 
«Особлива думка». (Кірово
град). 19.30 — Концерт україн
ської радянської пісні. (К). 
22.00 — «Література і сучас
ність». (К). 23.00 — С. Голова- 
пінський. '«Тополя на тому 
березі». Друга частина виста
ви «Легенда срібної підкови». 
(Запоріжжя). 00.15 — Телсвіс- 
ті. (К).

Друга програма. 18.00 — 
«Старт-69». (Луганськ). 18.30 — 
«Ленінський університет міль
йонів». (М). 19.00 — -«Піонер
ська Ленініана». (Львів).

СЕРЕДА,. 10 грудня. Перша 
програма. 12.00 — Кіножурнал 
та художній фільм »Помилка 
Опоре де Бальзака». (Кірово-

град). 18.1.Э —> «По ленінських 
місцях». (Кіровоград). 18.30 — 
»Розум, честі, і совість нашої 
СІІОХІ:». .«В. І. Ленін про роль 
партії в культурній ревойДО- 
ції». (М). 19.00 — Яи МарІІН. 
»Дозвольте подарувати вїм
1000 марок». Прем'єра теле
спектаклю. (М). 20.00 — В
ефірі «Молодість». Репортаж 
будівництва Меморіаль погд
центру в Ульяновську. (Улья« 
повськ). 20.30 — Програма 
«Час», (М). 21.15 — Програма
українського телебачення «Смак 
землі». ЛІтерйтурно-художня 
композиція. (К). 22.15 — Ху
дожній фільм -«Помилка Опо
ре де Бальзака». (Кірово
град).

ЧЕТВЕР, II грудня. Перша 
програма. 12.00 — Кіпожуриад 
та художній фільм «Дівчина з 
характером». (Кіровоград). 
17.25 — «Ми котпта-поварята», 
(Кіровоград), 
вісті. (К). 
школярів.
Тележурнал. (М). 18.30 «Ле
нінський університет міль
йонів». Діалектичний мате
ріалізм. '«Матерія і свідомість». 
(М) . 19.00 — Кіножурнал та 
художній фільм «Дівчина з ха
рактером». (Кіровоград). 20.30 

Наші оголошення. (Кірово
град). 20.35 — Концерт сучест- 
ру угорських народних Щетру- 
ментів. (Ужгород). 
Міжнародний огляд.

(Кіровоград).
17.40 —’Теле’ 

18.00 •— Для
«Спортивна юність». 

... (М). 18.30
університет

Діалектичний

21.45 —
22.15 Л

Естрадний концерт. (Львів)', 
22 45 — »Грані мрії». Телена»
рис. (К). 23.00 -— Гелсвісті (К).:
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