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Хай живе Ленінський 
комсомол— вірний поміч
ник і резерв Комуністич
ної партії, передовий загін 
молодих будівників кому
нізму!

(Із Закликів ЦК КПРС до 
53*ї річниці Великого Жовт
ня)«

РОБІТНИКИ, ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ’ ПРАЦІВНИКИ І СЛУЖБОВЦІ М п 
ГОЛОВКІВСЬКОГО ВУГЛЕРОЗРІЗУ КОМБІНАТУ «ОЛЕКСАНДРІЯВУ- Д Д 

ГІЛЛЯ» ВИСТУПИЛИ ІНІЦІАТОРАМИ ЗМАГАННЯ ЗА ГІДНУ ЗУСТРІЧ 

XXIV З’ЇЗДУ КПРС. НА ЧЕСТЬ З'ЇЗДУ ГІРНИКИ ЗОБОВ'ЯЗАЛИСЯ ВИ
ДОБУТИ ПОНАД ПЛАН З ПОЧАТКУ 1970 РОКУ 106 ТИСЯЧ ТОНН ВУ- 
ГІЛЛЯ, ПІДВИЩИТИ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ НА 5 ПРОЦЕНТІВ, ДО
МОГТИСЬ НАДПЛАНОВОЇ ЕКОНОМІЇ ЗА РАХУНОК ЗНИЖЕННЯ СО
БІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 25 ТИСЯЧ КАРБОВАНЦІВ, ЗЕКОНОМИТИ 

МІЛЬЙОН КІЛОВАТГОДИН ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ВПРОВАДИТИ РАЦІО
НАЛІЗАТОРСЬКІ ПРОПОЗИЦІЇ З ЗАГАЛЬНИМ ЕКОНОМІЧНИМ 

ЕФЕКТОМ 100 ТИСЯЧ КАРБОВАНЦІВ.

ПА Головківському вуглерозрізі пра- 
“ цюе багато молоді. Наш кореспон
дент зустрівся з секретарем комітету 
комсомолу вуглерозрізу Миколою Но- 
віковим.

— На нашому вуглерозрізі, — розпові
дає Микола, — працює близько 60 ком
сомольців. Цс робітники різних профе
сій: електрослюсарі, електрозварники, 
машиністи гірничотранспортувальиих 
машин 1 механізмів, помічники маши
ністів електровоза.

Лін з ентузіазмом зустріли звістку 
про XXIV з’їзд нашої партії і разом з 
усім колективом вуглерозрізу включи
лись у соціалістичне змагання на честь 
з’їзду. Окрім зобов’язання по вуглероз
різу в цілому, у виконанні якого комсо
мольці беруть безпосередню участь, па 
комсомольських зборах прийняті зобо
в’язання комсомольської організації. 
Вони передбачають такі пункти, як 
навчання молоді, участь комсомоль
ців у художній самодіяльності, посилен
ня виховної роботи серед молоді з пи
тань комуністичного ставлення до праці 
ІО-°кого З МОЛОДІ ВИ МОЖЕТЕ 
НАЗВАТИ ЯК КРАЩИХ РОБІТНИКІВ 
РОЗРІЗУ?

— На це питання відповісти не так 
просто, тому що, в основному, вся мо
лодь працює добре і до дня відкриття 
з.’їзду думаємо домогтися підвищення 
продуктивності праці па 5 процентів. 
Назву закоханого в техніку електро
слюсаря Дмитра Горностаєва, якому до
віряють найвідповідальніші ділянки ро
боти, слюсаря Олександра Лїаркова, 

особистим

Готуючись до XXIV з’їзду КПРС, ком
сомольці заводу тракторних гідроагре
гатів вирішили виготовити і реалізувати 
продукції понад план на 230 тисяч кар
бованців, зекономити за рік 25 тонн 
кольорових металів.

Ударно трудиться комсомольсько-мо
лодіжний цех № 29. Він випускає, нову 
продукцію — гідронасоси НШ 67-98. 
Багато робітників працюють вже в раху
нок 1971 року.

Робітники з комсомольсько-молодіж
ної бригади Миколи Латушкіна (цех 
№ 1 по обробці валика) виконують нор
ми на 125 процентів, здають продукцію 
лише високої якості. Шліфувальники 
Віктор Грабаренко, Раїса Перекосова, 
токар Володимир Кочубей і інші працю-

ють з особистим клеймом. Десять чле
нів бригади вибороли звання ударника 
комуністичної праці.

Комсомольці заводу взяли на себе 
турботи по вихованню молодих робіт
ників і підлітків. Недавно був проведе
ний рейд по виявленню того, як молоді 
робітники виконують виробничі норми, 
чи доцільно використовують свій робо
чий час, чи немає порушень юридичних 
законів для підлітків з боку адміністра
ції.

На честь з’їзду оголошено ленінський 
прийом у комсомол. На останніх збо
рах ряди комсомолу поповнило п’ять 
робітників.

юридичних

Л. ФРОНТОВА.

: •з• І ■
! і ■

клеймом

Наталку Полійчук, Миколу Вітюгопа, 
Васили Глущенка. Хоч, повторюю, пра
цюють добре всі, І той, хто сьогодні по
переду, не гарантований, що назавтра 
його не залишить позаду товариш,

— У ЗОБОВ’ЯЗАННІ КОМСОМОЛЬ
СЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕДБАЧЕНО 
ПІДВИЩИТИ КВАЛІФІКАЦІЮ ШЛЯ- 
ХОЛІ НАВЧАННЯ НА РІЗНИХ КУР
САХ, ОВОЛОДІТИ СУМІЖНИМИ 
ПРОФЕСІЯМИ. як ВИКОНУЄТЬСЯ 
ЦЕЙ ПУНКТ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ?

— На сьогодні сімнадцять комсо
мольців навчаються на курсах підви
щення кваліфікації з спеціальностей 
електрослюсар і машиніст гірничотран- 
спортувальних машин і механізмів. Від
криваються курен машиністів електро
возів. Учнів вже набрано, в основному, 
за рахунок молоді. Крім того, молодь 
навчається в школах передового досві
ду. Так, на розкривній дільниці № 1 вся 
молодь відвідує школу, занят
тя в якій ведуть інженер по НОПу 
Є, П. Рак, машиніст екскаватора, ка
валер ордена Леніна В. Т. Фссун та 
інші досвідчені спеціалісти. Найближ
чим часом відкриються школи передо
вого досвіду на інших дільницях та в 
цехах. А досвід переймати є в кого. 
Досить назвати зміну Героя Соціалі
стичної Праці М. Т. Чирви з видобув
ної дільниці, машиніста екскаватора, 
кавалера ордена Леніна Г. Д. Білола- 
поткова, машиніста відвального 
комплексу Д. П. Білозуба.

— ЯК КОМСОМОЛЬЦІ ВУГЛЕРОЗ
РІЗУ БОРЮТЬСЯ ЗА ЕКОНОМІЮ

ІВЕВДОМ-
до сивої

СКРОНІ
ІНТЕРВ’Ю 3 ІНІЦІАТОРАМИ 
ПЕРЕДЗ’ЇЗДІВСЬКОГО 
ЗМАГАННЯ

ТА БЕРЕЖЛИВІСТЬ НА ВИРОБНИ
ЦТВІ?

— Перш за все, прагнуть працювати 
•гак, щоб заощаджувати електроенер
гію, інструмент та матеріали. Майже 
кожен вже підрахував, на чому саме 
і скільки він зможе заощадити кош
тів державі в передз’їздівські дні. 
З другого боку, хочу зупинитись на ро
боті штабу «Комсомольського прожек
тора», яким до недавнього часу керу
вав Григорій Цеско, а зараз Валя Ко
лесник, Вже протягом кількох років 
двічі на місяць «прожектористи» здій
снюють рейди на дільниці. Ох, і ді
стається ж потім безгосподарникам. 
Мало того, що в газеті висміють, а й 
обов’язково матимуть адміністратив
ні стягнення. Авторитет «Прожектора» 
на вуглерозрізі нині такий великий, 
що деякі працівники бояться його 
більше будь якої комісії. Завдяки 
«прожектористам» вуглерозріз заоща
див немало коштів. Вважаю, що це 
внесок комсомольців у боротьбі за 
економію та бережливість на вироб
ництві.
- ЯК ПРОЙШОВ ЛЕНІНСЬКИЙ 

ЗАЛІК НА ВУГЛЕРОЗРІЗІ?
— Леніськнй залік склали успішно 

всі комсомольці. Закінчився залік за
гальним суботннком та бадьорою ком
сомольською піснею.

м. Олександрія.
Головківський вуглерозріз ком

бінату «Олександріявугілля».

КІРОВОГРАД. Завод «Червона зірка» по. 
чав випускати нову універсальну зернотуко- 
ву сівалку СЗ-3,6. Вона призначена для сівби 
зернових, зернобобових та інших культур. 
На ній можна встановити також пристосу
вання для сівби рису, льону, сої. Нова сі
валка може працювати з швидкістю до 
15 кілометрів на годину.

На фото: нова сівалка С3-3,6. На перед
ньому плані — бригадир слюсарів експери
ментального цеху Віктор Харитонович МУ
ЛІ И ГА.

Фото К. ДУДЧЕНКА. 
(Фотохроніка РАТАУ).

ВИМОГА
РАДЯНСЬКИХ 
АВІАЇІРАЦІВННКІВ

Центральний комітет 
профспілки авіапраців- 
ників виступив з заявою, 
в якій висловлює глибо
ке обурення бандитсь
ким нападом на радян
ський літак «АН-24».

На своїх зборах і мі
тингах, говориться у за
яві, авіапрацівнйки ви
магають видачі і суворо
го покарання підлих

кримінальників. На сові
сті злочинців убивство 
відважної комсомолку 
Наді Курченко, на їх ру
ках кров наших товари
шів.

ЦК профспілки від 
імені льотчиків, інжене
рів, техніків, усіх авіа
ційних працівників звер
тається до уряду Туреч
чини з вимогою негай
но видати злочинців ра
дянському правосуддю.

Бандити повинні стати 
перед радянським су
дом, заявляють авіапра- 
цівники СРСР,

(ТАРС).

• СТАРТИ V ОБЛАСНОЇ

БЕЗ НАПРУГИ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
іідбулись легкоатлетичні зма- 
сті. іцо входять до заліку V І 
Гайвороні найвищу майстер- 'І Я і 
цеві спортсмени. В Новоар- l'^-w І

Ще на трьох стадіонах відбулись легкоатлетичні зма
гання територіальної першості, 
обласної спартакіади. В Г . 
ність продемонстрували місцеві спортсмени. _ _____г ,
Хангельській зоні найсильнішимн були представники ' 
Добровелнчкіоського району.

Але призові місця не принесли бажаних результатів, II 
яких чекали організатори цих поєдинків. Нерідко легко- | 
атлети лиш на окремих дистанціях приносили залікові І 
очки своїм ко.маидам, що свідчить про низький рівень їх ,1 
підготовки. Саме цей факт можна було констатувати нг І 
змаганнях, що закінчились в Олександрії. Тутокрем. 11 
спортсмени Онуфріївни та Світловодська наиіть не змо
гли виконати вищих розрядних нормативів.

ТІлькн-но Юрій Ревенко, старший викладач кефедри 
спорту факультету фізвнховання педінституту за
кінчив заняття з першокурсниками. 1 вже після короткої 
перерви він кличе на стадіон кращих легкоатлетів вузу. 
Студенти навчально-тренувального відділення прийшли на 
останню репетицію перед відповідальними поєдинками.

Фото Г. ТОЛОКА.

• ШАХИ

„ДНІПРО”
НЕ ВТРАЧАЄ
ПОЗИЦІЙ

В Кіровограді закінчились 
змагання на першість об
ласної ради ДСТ «Аван

гард». В них взяли участь 
вісім профспілкових команд. 
В складі кожної — 4 шахі
сти і одна шахістка. Після 
напруженої боротьби пере
можцями стали представни
ки колективу фізкультури 
«Дніпро» з Світловодська. 
Друга сходинка у шахістів 
світловодської «Чайки», на 
третьому місці мебльовики 
Кіровограда.

Г. ДУБІВКА.
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У минулому номері газети ми повідом
ляли про всесоюзні змагання орачів. Сьо
годні пропонуємо репортаж про ці зма
гання.

РЕПОРТАЖ
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ОСТАННІ роки вже стало традицією про
водити змагання майстрів багатьох сіль
ськогосподарських професій. І чи не най
більш цікавими і захоплюючими з

змагань є конкурси трактористів-орачів.
Ареною цьогорічних всесоюзних змагань стало 

ле Черкаської державної сільськогосподарської 
слідної станції, що поблизу села Малої Смілянки 
Черкаської області.

Всього до"конкурсу було допущено 54 орачі. З них 
16 — комсомольці, 13 — жінки та 6 орачів з Болга
рії, Угорщини та Німецької Демократичної Респуб
ліки,

І ось команди шикують ряди. Голова оргкомітету 
О. В. Кардапольцев надає право підняти прапор 
змагань минулорічним чемпіонам країни Євгену Ни- 
зовських, Зосе Мацкевичуте, Михайлу Лукіну, двічі Ге
рою Соціалістичної Праці нашому землякові О. В. 
Гіталову. Звучить Гімн Радянського Союзу. Піонери та 
дівчата в національних костюмах вручають учасникам 
квіти, а керівникам груп — черкаські короваї.

З теплими словами привітання до учасників зверну
лися перший секретар Черкаського обкому КП Украї
ни О. Н. Андреєв, завідуючий відділом ЦК ВЛКСМ 
Л, В. Булгаков, заступник міністра сільського госпо
дарства СРСР О. 8. Кардапольцев, заслужений механі
затор О. В. Гіталов.

Одинадцята година. В небо злітає зелена пакета. Lie 
сигнал розпочати змагання.

Прийшов глянути на роботу землячки О. В. Гіталов та чле
ни жюрі оргкомітету. Робота Алли Кривенко їм подобається.

У 37-й загінці працює І. Левнцький. .А поряд, у 3S, ще 
один претендент на призове місце естонець Кустас Лунд....

Швидко спливають вісімдесят хвилин напруженої 
роботи. Червона ракета сповіщає: змагання закінчено.

А наступного дня в Черкасах механізатори зібра
лися в приміщенні обласного музично-драматичного 
театру імені Т. Г. Шевченка. Тут були оголошені під
сумки змагання. Золотий дубль — в українського 
механізатора Івана Левицького. Він став чемпіоном 
країни і серед молодих орачів, і серед чоловіків. Се
ред жінок теж перемогла комсомолка тракторист
ка колгоспу «Сарканат» Ризького району Латвійської 
РСР Ілга Свилпе.

Іван Левнцький — тракторист колгоспу «Родина» С.торо- 
жинецького району Чернівецької області. Працює механіза
тором десять років. У минулому році виробив на трактор 
1100 гектарів умовної оранки при плані 800 гектарів. При та
кому ж плані цього року вже має 930 гектаріо. Член комсо
мольсько-молодіжної механізованої ланки по вирощуванню 
кукурудзи. На цих змаганнях він має 98 балів — найвищий 
показник у змаганнях такого роду.

Переможцеві вручено Диплом І ступеня та два при
зи оргкомітету — золоті плуги. А особисті нагороди 
— мотоцикл «К-750» з коляскою та кольоровий теле
візор «Рубін-106-М» його вже чекатимуть вдома по 
приїзді.

А як же виступили кіропоградці? У Алли Кривенко 
82,5 бала і шосте місце серед жінок, а в загальному 
заліку — 25 місце. У Володимира Майданника — 87 
балів і загальне 19 місце.

Чи слід ці результати вважати за невдачу? Ні в якому ра
зі! В такому представницькому турнірі ні місця — почесні:

Коли заступник міністра сільського господарства СРСР 
О. В. Кардапольцев вручав Аллі призи журналу «Крсстьян- 
ка» та бронзову медаль Одеського заводу сільськогосподар
ських машин імені Жовтневої революції, він звернувся до дів
чини з такими словами: _

— Сьогодні я не вручаю тобі таких нагород, пк на респуб
ліканському конкурсі. Але ж рілля в тебе дуже добра, май
же ідеальна! Це, товариші, наш майбутній чемпіон!

Конкурс показав зрослу майстерність виконавців. Особливо 
це стосується молоді. Якщо у чоловіків показники призерів 
у цьому році вищі приблизно на два бали, у жінок на 2—3, 
то молоді механізатори підвищили свої показники па 7 — 10 
балів. Минулого року Михайло Лукін став чемпіоном серед 
молоді з 88 балами. Сьогодні у нього 90.5 бала і 5 місце. За 
рік до свого активу чемпіон додав, але його обійшли. Пояс
нити цс можна швидким ростом майстерності молодих меха
нізаторів та ростом рядів механізаторів.

10. ЛІВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого комунара».

Сміла — Черкаси — Кіровоград-

ПО

ДО-

л СЕСІЯ
ПРЕЗИДІЇ 
ВСЕСВІТНЬОЇ 
РАДИ МИРУ

ДЕЛІ, 19 жовтня. (ТЛР( )* 
На заключному засіданні 
сесія Президії Всесвітньо! 
Ради Миру прийняла резо
люції з актуальних питань 
сучасного міжнародного
становища — про європей
ську безпеку, про станови
ще в Індокитаї і па Близь
кому Сході.

В резолюції про європей
ську безпеку відзначається, 
що Договір між Радянським 
Союзом і ФРН .відкриває 
новий етан у політичному 
житті Європи і створює пе
редумови для нормалізації 
відносин між усіма європей
ськими державами. Сесія 
Президії Всесвітньої Ради 
Миру закликала всі миро
любні енлн виступити за 
повне дипломатичне визнан
ня Німецької 
ної Республіки 
їпамн.

У резол юц/ї 
що Президія 
Ради Миру підтримає будь- 
які кроки до невідкладного 
здійснення пропозиції про 
скликання конференції з 
питань європейської безпе
ки.

У резолюції про станови
ще в Індокитаї підкреслює
ться/що пропозиції Ніксона

Дсмократнч- 
всіма кра-

говориться. 
Всесвітньої

свідчать про намір амери
канського уряду продовжу- 
вати аїреснвну війну в Ін
докитаї. Президія Всесвіт, 
ньої Ради Миру звернулася 

* з закликом до всіх демо
кратичних організацій | 
всіх миролюбних сил за. 
судити агресивну війну 
США у В’єтнамі, Лаосі і 
Еамболжі.

У резолюції про станови
ще на Близькому Сході да
ється висока оцінка ефек
тивній допомозі, що її пода
ють арабському народові 
Радянський Союз та інші 
соціалістичні країни, які ви
ступають за справедливий 
і міцний .мир на Близькому 
Сході. У резолюції підкрес
люється, що сили миру спро
можні не допустити небез
печного розвитку подій у 
цьому район/.

Президія Всесвітньої Ра
ди Миру запевнила араб
ські народи у підтримці їх 
боротьби за ліквідацію на
слідків ізраїльської агресії 
і закликала всі організації, 
як: виступають за мир. об’
єднати зусилля 
підготувати 
ференції за 
кому

• ДЖ. НЕРУ — ВИДАТНИЙ 
БОРЕЦЬ ЗА МИР

Сході.

і спільно 
проведення І.ОН- 
мир на Близь-

ЛЕВИЦЬКОГО
На фото: вгорі за своїх 

земляків прийшов «боліти» 
О В. Гіталов, внизу — чер
каські дівчата вручають по
дарунки чемпіонам України 
А. Кривенко та В. Майданні«, 
ку, в иеитрі — у загінці аг
регат Алли Кривенко.

Фото автора. Ж?

Ms

ДЕЛІ, 19 жовтня. (ТАРС). 
Учора тут відбулась урочи
ста церемонія присудження 
посмертно найвищої нагоро
ди Всесвітньої Ради Миру 
— «Золотої медалі миру» 
імені Фредеріка Жоліо—Кю
рі видатному державному 
діячеві Індії прем'єр-міні
строві Джавахарлалу Неру.

Тепло зустріли присутні 
появу в президії прем’єр- 
міністра Індії Індіри Ганді. 
Від імені ВРМ її вітала ла
уреат міжнародної Ленінсь
кої премії «За зміцнення

між 
Блюм

народами Іза- 
(Бельгія), що 

великий вклад,

миру 
белла 
підкреслила 
який вніс покійний Джава- 
харлал Неру в боротьбу за 
мир, проти Імперіалізму, в 
ім’я свободи і незалежності 
народів.

З промовою-в/дповіддю ви
ступила прем’єр-міністр Іп- 
діра Ганді.

Під палкі оплески залу 
генеральний секретар ВРМ 
Ромеш Чаидра (Індія) вру
чила індірі Ганді «Золоту 
медаль миру» імені Жоліо- 
Кюрі.

• РЕЙДОВА ПЕРЕВІРЯЄ РОБОТУ

XVI з’їзд ВЛКСМ проголосив: 
«У сучасних умовах ііершооялним 
завданням комсомолу е участь у 
науково-технічному прогресі. З’їзд 
закликав радянську молодь мобілі
зувати свої сили, на боротьбу за 
науково-технічний прогрес- Однією 
з форм участі молоді в дальшому 
розвитку науки і техніки-є діяль
ність рад молодих спеціалістів на 
підприємствах і в установах, в кол
госпах і радгоспах.

З метою активізації участі мо
лоді міста у вирішенні технічних 
завдань, координації дій рад моло
дих спеціалістів на підприємствах 
при Олександрійському' міському 
комітеті ЛКСМУ в березні цього 
року було створено раду молодик 
спеціалістів, до якої увійшли пред
ставники провідних підприємств 
міста. Рада намітила ряд заходів, 
одним з яких має бути конферен
ція молодих спеціалістів на тему: 
«Ріст продуктивності праці за ра
хунок ефективного використання 
робочого часу». Питання злободен
не. оскільки повне використання 
робочого часу є одним з важливих 
резервів збільшення кількості про
дукції, виробленої підприємством. 
Разом з тим питання складне, бо 
потребує грунтовного вивчення 
умов праці па підприємствах міста.

Членами ради молодих спеціаліс
тів разом з працівниками МК 
ЛКСМУ було проведено нараду, 
па якій роз’яснено зведення, ро
зіслано ' листи на підприємства з 
переліком питань, які потребують 
вивчення і аналізу. На жаль, підго
товка конференції йде досить по
вільними темпами. Це навело на 
думку, що ради молодих спеціа
лістів на підприємствах не надають 
належного значення підготовці 
конференції, і спонукало перевіри
ти роботу рад молодих спеціалістів 
на окремих підприємствах. Адже 
поки що робота ради оцінюється 
тільки по кількості впроваджених 
нововведень чи технічних розробок. 
З цією метою і було проведено 
рейд па Олександрійському заводі 
підйомиотрзиспортвого 
панни.

Обмовимося зразу, що 
об’єкту учасники рейду 
тим, що доцільніше перевіряти підпри
ємство, на якому відчутні наслідки ро
боти ради молодих спеціалістів. ІЦо 
стосується заводу підйомно-транспорт
ного обладнання, то в листі Головного 
управління підйомно-транспортного об
ладнання Міністерства важко- 
го, енергетичного і транспортного ма
шинобудування за 1968 рік в числі 
кращих рад молодих спеціалістів від
значалась рада саме цього заводу.

Учасники рейдової бригади озна
йомились з роботою ради за остан
ні три роки. Відносно двох поне-

облад'

при виборі 
керувались

МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

редніх. то за цей період молодими 
’ спеціалістами було впроваджено 14 
раціоналізаторських пропозицій з 

. економічним ефектом 18200 кар
бованців, здійснено цілий ряд тех
нічних розробок, які допомогли за* 

.’ воду в цілому підвищити продук
тивність праці, знизити кількість 
браку, полегшити умови праці. Цю 

:велику роботу направляла рада 
молодих спеціалістів разом з ад-

• міністрацією. Проте хиби в струк- 
’турнін будові ради, які не дуже 
відчувались в початковому періо
ді, привели згодом до того, ЩО 
рада молодих спеціалістів у цьому 
році стала не творчою, дієвою ор
ганізацією технічної молоді, а чи*

ПАСЕРБИЦЯ
З ВЛАСНОЇ
ВОЛІ
мось на зразок додаткового дору-> 
чення.

Отже, про структуру. Обрана рік то
му рада молодих спеціалістів на чолі 
з Анатолієм Белугіюім (тут і надалі 
мова йтиме про структуру І діяльність 
ради за 1969—1979 рр.) складається з 
десяти осіб. Члени ради не відповіда
ють за роботу секцій, а закріплені 
старшими за виконання того чи іншо
го пункту річного плану. А оскільки 
річний план передбачає в основному 
конкретні технічні розробки, то робота 
ради звелась до роботи однієї секції, 
а саме — науково-технічної творчості. 
Що ж стосується, скажімо, пропаган
ди і впровадження НОПу. то цим ра
да не займалась. Не практикується по
годження тем І завдань по НОПу. 
участь в розробці і впровадженні за
ходів, пропаганді технічних і еконо
мічних знань. Те ж саме можна ска
зати і відносно побутової секції. Рада 
молодих спеціалістів ве займалась ні 
житлово-побутовими питаннями. ні 
культурно-масовою роботою. Не ство
рено на заводі і громадського інструк
торського бюро, а технічне кавчання 
молодих спеціалістів проводиться в 
розрізі навчання спеціалістів’ заіатом 
но заводу.

Привертає увагу і те, що цього ро
ку план роботи ради і кількість спеці
алістів у ній значно менші проти ми
нулого. Це цілком зрозуміло. Адже не 
всі молоді спеціалісти заводу можуть 
брати участі, п технічних розробках 
(скажімо, спеціалісти не технічних 
професій). Одному ближчі питання на
укової організації праці, економіки, 
другий міг би бути корисний на ниві 
культурно-масової роботи. Але аа аід-

сутиістю секцій, деякі молоді спеціа
лісти взагалі відійшли від роботи ради. 

На сьогоднішній день з одинадцяти 
пунктів річного плану виконано сім. 
(До речі, план передбачає закінчення 
всіх робіт в третьому кварталі?) Про 
виконання робіт молоді спеціалісти 
не звітували перед радою (що перед
бачено положенням про ради), оскіль
ки останнє засідання ради молодик 
спеціалістів відбулось-, у квітні. Зві
тують вони перед адміністрацією, го
ловним інженером так само, пк і одер
жують завдання. Отже, рада обме
жила себе як обов’язками, так і пра
вами, стала пасербицею при адміні
страції, п той час як їй належало бу
ти рідною донькою.

Тісний контакт з адміністрацією за
воду повинен бути. Допомога -порада
ми, рекомендаціями, перевіркою робо 
тн з боку адміністрації необхідна. У 
вищезгаданому листі Головного управ
ління підйомно-транспортного облад
нання зобов'язано всіх головних Інже
нерів підприємств організувати роботу 
з молодими спеціалістами згідно ре
комендацій Міністерства. Головний ін
женер заводу ПТО М. Ф. Садовник 
працює з молодими спеціалістами і за
доволений наслідками роботи. Це зро
зуміло. Сім серйозних технічних роз
робок за рік — велика робота. Та зау
важимо заодно тов. Садовнику, що 
обов'язки ради дещо ширші, як це ро- 

'"зуміють на заводі, що слід цікавитись 
не тільки виконанням технічних зав
дань, а й роботою ради взагалі, і іцо, 
напевне, частіше слід би заслуховува
ти голову ради А, Бєлугіна на предмет 
роботи ради.

Рейдова бригада виявила ще ряд 
недоліків у роботі ради, але всі во
ни, як кажуть, місцевого характе
ру. Тож і не будемо про них зга
дувати. На закінчення скажемо, іцо 
ми не ставили перед собою мету 
перерахувати хороші справи, зроб
лені молодими спеціалістами. Мо
ва йшла тільки про характер робо
ти ради. А в тому, що молоді спе
ціалісти заводу доклали багато зу-» 
силь, енергії і таланту для поліп
шення роботи заводу, для підне
сення технічного прогресу, ке мо
же бути ніякого сумніву. Здавало
ся б, виходячи з цього, не варто и 
звертатись до друкованого слова, а 
слід би обмежитись зауваженнями 
безпосередньо на заводі. Проте, 
справа не тільки в роботі ради мо
лодих спеціалістів на заводі під- 
цомно-тргпіспортного обладнання. 
Як показують окремі факти, ще ці
лий ряд підприємств «хворіють» на 
таку ж постановку роботи рад*

Рейдова бригада: І. ШУЛЯК 
— голова міської Ради моло
дих спеціалістів, кандидат 
технічних наук, її. БОЛІ
ЛИЙ — зав. оргвідділом 
Олександ рінського МК 
ЛКСМУ, Б, КУМАНСЬКИЯ 
— власкор «Молодого кому
нара».

м. Олександрія, 
завод підйомно-транспортного 
обладнання.
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Фото С, Кукурудзи.

понад 3200 кілограмів 
і на кожну корову 
річному зобов'язанні

у господарстві пале- 
до комсомольської 

За її ініціативою й 
таку форму

Нова модель ракети харак
терна тим, що на ній випробо
вувалась принципово нова схе- 
ма одночасного електрозапус- 
ку всіх восьми двигунів. До 
цього ракету 3 такою кількістю 
двн: унів запустити не вдава
лось...

Розмова ведеться зовсім не 
з конструктором космічних ко
раблів. Можливо, навіть, не з 
майбутнім. Русявий невисокий 
хлопчина розповідає про своє 
захоплення (якщо хочете — 
хобоі, а вірніше — заняття в 
гуртку юних ракетомоделістів).

У Будинок піонерів, де вже дав
но працюють технічні гуртки під 
керівництвом Степана Івановича 
Кононенка, Сергійко прийшов ще з 
третього класу. Згодом заняття ра
діотехнікою поєднались з роботою 
в гуртку ракетомоделістів. Якось 
святкового дня побачив над стаді
оном червоні стріли ракет, які 
прямували у блакить. Ще вчора 
нони стояли в кімнат) Будинку пі
онерів. а сьогодні сотні очей за
хоплено проводжали їх до сонця.

Підійшов до Степана Івановича: 
— А мені можна?
Запуск ракети, це, так би мо

вити, фінал. Йому передують 

години занять, конструювання, 
моделювання. Те, чому навчив- 

"СЯ в гуртку, перевіряється кон
трольними запусками. Тоді вид
но, де помилився в розра
хунках, де недбало виконав мо
дель. Іноді зайвого міліметра 
чи грама картону достатньо, 
щоб ракета не «лягла на курс», 
а завертівшись, попрямувала 
тУДиг де її зовсім не чекають.

Два роки відвідує восьми
класник Олександрівської се
редньої школи № 1 Сергій 
Безпечний гурток ракетомоде- 
лістів. За ці два роки було 
все: успіхи і поразки. Тільки 
розчарування не було, бо ду
же вже захоплююча справа—• 
будувати ракети, та й характер 
у Сергійка не такий, щоб зу
пинитись перед невдачею. Ви
ступав на обласних змаганнях, 
захищаючи честь району, на 
республіканських, захищаючи 
честь області. А потім...

Аеродром міста Житомира, де 
проходили всесоюзні змагання ра
кетомоделістів. тимчасово перетво
рився на космодром. Знаменно, що 

змагання юних «ракетників» про
ходили саме тут, на батьківщині 
конструктора радянських косміч
них ракет Сергія Павловича Коро» 
льова. І ніколи не забудуть учас
ники змагань скромних кімнат бу- 
дннку-музею Корольова, який ке- 
задового перед тим відкрився у мі« 
сті.

— На старт викликається 
представник збірної України 
Сергій Безпечний.,.

Двадцять вісім команд вибо
рюють першість. Запуск його 
ракети дуже відповідальний 
для команди. Що принесе він 
збірній республіки?

— Пуск!
Хлопчаки завжди тягнулись до 

голубої безвісті. Кажуть, той, хто 
тягнеться до неба, переганяє час. 
Ростуть хлопчаки. Ще не так дав
но над шкільними подвір’ями під
німались вгору кольорові змії, по
тім планери. Сьогодні п'ятнадця
тирічні запускають ракети.

Сергійкова «стріла» швидко 
набирає висоту, йде згідно з 
курсом. Там, в ракеті, міститься 
датчик перенавантажень. По 
нривих його запису потім хло
пець взнає, на яких ділянках 
руху ракети найбільше при

скорення, складе діаграму 
швидкості. Високо о небі тем
на крапка. Аплодисменти учас
ників вітають успіх юнака.

Моделлю ракети зацікави
лись наставники юних ракето- 
моделістів. Схему запуску ра
кети, розроблену Сергійком 
під керівництвом Степана Іва
новича, буде надруковано в 
журналі «Юний технік». За су
мою очок Сергій виборов 
друге особисте місце в зма
ганні по класу експеримен
тальних ракет. Його нагород
жено дипломами журналу 
«Техника молодежи» та жур
налу «Юний технік» з автогра
фами космонавтів.

Додому їхав щасливий. А в уя< 
в| вже малювалась нова модель, 
якою б можна було управляти но 
радіо.

На адресу Будинку піонерів над
ходять листи з братніх республік. 
Ось 1 недавно прийшов лист з Гру
зії...

— Ти вже .надумав, ким будеш, 
коли виростеш, Сергію?

— Як вам сказати? Взагалі, я ду
же люблю радіотехніку. Напевне, 
після закінчення школи вступати
му до радіотехнічного.

Що ж. Без неї космічна наука 
неможлива. А, зрештою, де сього
дні не потрібна радіотехніка...

Б. РИТИНЧУК.
смт. Олександрівна.

Комсомолка Надія 
руп з колгоспу Імені 
нова Голосапіпського 
ну, яку ви бачите на

Улья- 
райо» 

......., .... _____  ... фото, 
вже працює в рахунок май« 
бутнього року. Вона надої» 
ла 
молока 
при 1 
3100.

ШАНА
ЗА СТАРАННЯ

ТО ВІД безлічі КВІТІВ, 
під посмішок, але що« 
капи тваринники кол« 
імені Ілліча збираю« 
на свої «вогники», у 
стає особливо урочн* 
затишно. Взагалі, тут 

традиція, іцо

Чи 
чи то 
разу. 
roc.ii у 
ться 
клубі 
сто й 
усталилася . .. . . 
дні відзначення переможці« 
змагання перетворюються у 
справжні свята. їм усе: по« 
здоровлення парткому та 
правління, цінні подарунки 
та перехідні вимпели, право 
оцінити першим нону про
граму аматорів художньої 
самодіяльності га здійсня
ти у вихідні екскурсію до 
обласного центру з відві
данням музею, театру або 
інших визначних місць. ,

У повній мірі відчуває ту 
шану .молодь. Варто згада
ти. що останній «вогник» 
відбувся на честь Валенти
ни ' Каніковської, Євгенії 
Бовт. Галини Серби. Віри 
Голожі та Галини Боннсь
кої. котрі мають намір на
доїти за рік по три з лиш« 
ко.м тисячі кілограмів моло
ка па коропу.

І то не дивно. Адже сьо
годні кожен другий передо
вик 
жить 
сім’ї.
запроваджено , ...
вшанування кращих трудів^ 
1ІИКІВ.

М. РАКІТІН.
Новгородкіаськии 

район.

Чудова школа в учнів села Липняжкн Добровелнчківського 
району. Тут е всі умоои для навчання І гармонійного вихован
ня підростаючого покоління — просторі, світлі класи, спеціалі
зовані кабінети, актовий та спортивні зали тощо.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВЛ.

Воші — хлопчики як хлопчики, дівчатка як дівчатка: 
влітку бігають купатися до ставка, працюють в город« 
лій бригаді, на току, а коли взимку навалить снігу — 
стають на лижі, ковзаються на коньках. Вони люблять, 
читати казки, пригодницькі книжки, садити і доглядати 
квіти. І, зрозуміло, вчаться. Зараз вони вже семиклас
ники Лозуватської середньої школи. їхній піонерський 
загін один з кращих у дружині імені Олександра Мат» 
росова. Голова ради загону Тамара Баііол не тільки від
мінниця у навчанні. Вона — ініціатор багатьох цікавих 
піонерських справ.

Нікому у школі невтямки, що семикласники мають 
свою таємницю. Якби хтось із допитливих поцікавився, 
куди щодня, виконавши домашні завдання, ходять Пав* 
ліна Вікторія. Поліна і Микола Козішкурт, Люда Кожу
хар, Віталій Павленко. Саша Сокур, Павліііа Грабовая, 
він би дізнався: члени піонерського загону № 7 йдуть 
до своєї бабуні Апелі Оипсимівпи Джосан. Живе вона 
сама. її чоловік Антон Джосан до війни був шофером. 
Л коли настав для нашої країни грізний час, пішов бо« 
ронити Вітчизну. Був хоробрим воїном, а в одному з бо
їв загинув як герой. У бабупі Апелі був сип /Корж — 
хороший привітний хлопчик. Після тяжкої хвороби він 
помер. Уся школа проводжала свого піонера в останню 
путь.

Бабуні Апелі виповнилося 50 років. І яка щаслива вона, 
бо має 27 внуків. Не — піонери загону № 7, тнмурівці. 
Вони стали добрими помічниками дружини колишнього 
фронтовика, воїна, що віддан своє життя за наше щас
ливе і радісне сьогодні.

Навесні дівчатка принесли насіння, а хлопчики розби
ли клумби, і всі гуртом посадили біля хати квіти, бата, 
то квітів.

Бабуня Апеля Онпсимівна не нахвалиться:
— Які ж вони роботящі, турботливі, мої внуки.
Гордиться своїми вихованцями школа, лишається ни« 

ми класний керівник Василь Артемович ГІостолатій. 
І правда, молодці тнмурівці. • •

П. МАРЧЕНКО.
Ульяновський район.

ЗВІТУЮТЬ 
ВИКЛАДАЧІ 
ІНСТИТУТУ

Концертом Наума Кот
ка розпочався цикл твор
чих звітів викладачів Кі
ровоградського держав« 
ного педагогічного інсти
туту. У його виконанні 
прозвучали п’єси для 
скрипки Гепделя, Гріга, ’ 
Венявського, Костенка;

А. СЕГЄЄВ.
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КОРОТКА ІСТОРІЯ 
ПРО ЩЕ ОДИН 
ПАМ’ЯТНИК 
С. М. КІРОВУ

Січень 19<і рік. Радянські 
війська звільнили ■ м. Кіро
воград від німецьких за» 
гарбннків.

Кіропоградці взялися аа 
відбудову рідного міста. 
Пам’ятаючи, ідо наше місто 
носить горде ім’я видатно» 
го трибуна революції С. М. 
Кірова, ' робітники міської 
електростанції взяли на се» 
бе зобов'язання: до 60-річ» 
чи з дня народження С. М. 
Кірова повністю забезпечити 
місто електричним струмом. 
Директор електростанції
Олексій Олександрович
Мойчепко зібрав робітників 
на раду, щоб вирішити, чим 
найкраще можна відзпачи» 
ти цю дату.

Хтось із робітників запро
понував виготовити і вста» 
повити бюст С. М. Кіроза 
на території електростанції- 
Цю пропозицію всі робітни» 
ки прийняли схвально.

Міський скульптор, пріз
вище його поки що невідо» 
ме. ви готовив бюст С. М. 
Кірова з гіпсу. Кадровий 
робітник Костянтин Пили» 
пович Тготюшкін разом з ро» 
бітниками після роботи, в 

* пічний час, готували все, 
щоб відлити бюст з металу. 
Виготовили модель. І ось 
перший бюст С. М. Кірову 
відлито з алюмінію. Його 
встановлено на постаменті 
з «Орного папіровапого гра» 
нігу в затишному куточку 
па подвір'ї електростанції.

Після цього було підлито 
ще два бюсти. Один з них 
встановлено в турбінному 
залі електростанції, третій 
передали у підшефний код» 
госп.

Ось уже 25 років стоїть 
пам’ятник С. М. Кірову на 
подвір'ї теплоцентралі. ГІовз 
нього робітники йдуть па 
роботу. вів зустрічає їх 
привітним життєрадісним 
поглядом. Біля пам’ятника 
завжди квіти. І

Було б добре, якби істо
рією пам'ятника зацікави» 
лиси науковці обласного 
краєзнавчого музею і разом 
з міською організацією То» 
парпетва охорони пам’ятни
ків Історії" І культури взя
ли його на облік і охорону,

Л. ПАПЧЕНКО.

-Ж

Л СЬ уже кілька років червоні слідопи- 
тн Оснтнязької середньої школи йдуть 

дорогами бойової слави своїх батьків, 
старших братів. І скільки справді ціка
вого, захоплюючого дізнались учні! Чер
воні слідопити зав’язали листування з 
багатьма сім’ями радянських воїнів, які 
полягли в боях взимку 1914 року, визво
ляючи свою Оситияжку від фашистів,

— Йдуть І йдуть до школи листи, — 
розповідає директор Йосип Гнатовнч 
Збзуля. — І в них щирі прохання до
помогти розшукати могилу рідної лю
дини, гаряча подяка червоним слідопи
там за звістку. Листи приходять звіду
сіль; з Полтави і Києва, з Іркутська і 
Донецька, з Кабардико-Балкарії...

Багатьом сім’ям допомогли вчителі та 
учні школи розшукати могили рідних. 
Та не завжди це відразу вдається. Інко
ли пошуки тривають кілька місяців і на
віть роки...

— Ось ми одержали лист Із міста 
Ульяновська, — каже И. Г. Зозуля, — 
Пишуть нам Василь Олександрович та 
Марія Василівна Самсонови, просять 
розшукати могилу сина. А от де ця мо
гила?

Справді, де похований воїй-герой івар- 
дії лейтенант Віктор Васильович Самсо
нов? Батьки повідомляють про такс ко
ротке, але полум’яне життя свого енна, 
комсомольця. ІЦе в сорок четвертому 
році батьки одержали звістку: «Ваш син 
гвардії лейтенант Самсонов Віктор Ва
сильович, уродженець Горі.ковської об
ласті, Курмишського району, с. Курмиш, 
в бою за соціалістичну Батьківщину, 
вірний військовій присязі, впинивши ге
ройство і мужність, був убитий 25 січня 
1944 року. Похований на північно-східній 
окраїні с. Оситняжка Кіровоградської 
області...»

Згодом батькам Віктора написав лис
та його зв'язковий солдат Золотарьов, 
повідомив подробиці останнього бою 
відважного гвардійця. «В той день під« 
розділ під командуванням вашого сина, 
— пише Золотарьов батькам В. Самсо
нова. — підійшов до села Оситняжки, 
Зав'язався бій, фашисти почали обстрі

лювати наших солдатів кулеметним 
вогнем, не даючи можливості ввірватись 
у село. Тоді гвардії лейтенант В. Сам
сонов разом з кулеметною обслугою ви
скочив з-за сарая, пробіг метрів з двад
цять, поблмжче до села, 1 почав обстріл 
ворога. Тут і скосила героя куля з Тая. 
нового кулемета...» А було лейтенантові 
на ту пору 22 роки...

Ким пій був, якими фронтовими шля» 
хами-дорогамн встиг пройти? На ні за
питання червоних слідопитів відповіда

ДЕ 
МОГИЛА 
ГЕРОЯ?

ють батьки Віктора Самсонова. «Вікто
ра призвали на дійсну військову службу 
іце о жовтні 1940 року. Служив він на 
прикордонній заставі під містом Брес
том, тут і прийняв раптовий «огневий 
удар фашистів на світанку 21 червня 
1911 року. У перші ж дні війни Віктор 
був тяжко поранений і лікувався у 
шпиталі.

У вересні 1911 року, ледь підлікував, 
пійсь. Віктор знову проситься на фронт. 
Він брав участь у битві за Сгаліііград, 
визволяв місто Орел... Ще двічі був 
поранений, але знову н знову повер
тався на фронт... Він загинув, як герой. 
І хоч дуже для нас цс важка втрата, 

та вона стає легшою, коли нагадаєш, що 
сни з честю виконав присягу па вір
ність Батьківщині, народові...»

Василь Олександрович I Марія Васи
лівна вже похилого піку, тому самі не 
можуть приїхати на КІровоградшнну, 
щоб розшукати могилу сина, вклони
тись їй. Та й де ця могила? Де спочи
ває герой? Ось тут І повинні їм допо
могти червоні слідопити Кіровоград- 
ЩИНИ.

Справа в тому, що в селі Оситняжці 
Новомиргородського району, прізвище 
гвардії лейтенанта Віктора Васильовича 
Самсонова но значиться серед загиб- 

лих, немає його І в списках райвійськко. 
мату. Але ж ни Кіроиоградішіиі не одно 
село Оситняжка — села з такою назвою 
є ще, зокрема в Кіровоградському ра
йоні. Можливо, іцо там є могила поїна- 
героя? Слово за вами, червоні слідо
пити! Можливо, відгукнуться і воїни» 

я,<1 в,?,'опгіл" поряд 3 гвардії 
лейтенантом Віктором Васильовичем 
Самсоновим, а зараз живуть 1 трудя
ться на КіровоградщіщІ. Ваших листів з 
нетерпінням чекають Марія Василівна 

ЛЛЬ Олексв”дрович Самсонови, 
кі живуть у місті Ульяновську (вул. 

Б. Хмельницького. 33, кв. 4)
І. РОМАІІЕНКО, 

заступник редактора Новомир- ’ 
городської районної газети 
«Червона зірка».
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8, ПОВІЙЧУК, М. ШЕВЧУК

1—... І ЗАЗДРИЛИ 
ВЕТЕРАНИ

Після ЗМІНИ 8 цеху ні
хто не розходився. Всі 
оточили майстра, спере
чаються.

— То дійсно правда, 
що Антон пропонує об
слуговувати по два токар, 
них верстати?

— Вам він не пропонує. 
Сам за це взявся, але до 
кіпця справи ще це довів.

— Нічого в нього не вийде, 
тільки різаки занапастить.

В інших — своє міркуван
ня.

— Він такий, цей Антонов,
що з своїми химерикамн все 
зробить. Тоді і нас примусять 
так працювати: крутити
мешся біля двох верстатів, а 
гроші ті ж, що й тепер. По
гомоніли та й розійшлися.

А двадцятидворічннй токар Антон Антонов ще довго мудру
вав біля верстата. Переглядав креслення, визначав час, за 
який міг виготовити одну деталь. Ось доточує стержень на
одному верстаті, заправив заготовку І вже спішить до друго
го, де обробляється інша деталь...

Через день на «Червоній зірці» знову розмова про 
Антонова. І ветерани, і молоді робітники поспішали в

ЦЦЕЙ день в Олександрії свят
кували знаменну подію, зда

ється, навіть вулиці. Особливо, ко
ли по них чітким кроком пройшли 
піонери і учні до міського Будин
ку культури.

На ювілей «Гірничка» поспіша
ли не тільки юні елександрійці. 
Привітати піонерський ансамбль 
танцю з 25-річчям прибули гості 
з Кіровограда і навіть з Меліто
поля.

Святково прибрана сцена. Бар
висте полум’я квітів і в ньому 
цифри: «1945 — 19703.

За трибуною перший секретар 
Олександрійського міського комі
тету комсомолу Володимир М’яс- 
нянкін. ВІД Імені КОМСОМОЛІ! міс
та він привітав юних танцюристів 
з їхнім вельми солідним віком і 
побажав творчого довголіття і 
справжніх успіхів.

Про багаторічний шлях колек
тиву розповів ного незмінний ке- 
рівник П. ГІ. Афанасьєв,

ЮВІЛЯР—„ГІРНИЧОК“
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ ПІОНЕРСЬКОМУ ТАНЦЮВАЛЬНО

МУ АНСАМБЛЮ — 25 РОКІВ

І ось перед гостями і винуватцями 
свята перегорнула чарівна книга спо
минів яскраві сторінки. Перші репети
ції і перші виступи. Гастролі в Кіро
вограді, Севастополі, Мелітополі, Киє
ві, Запоріжжі і т. д. За псі роки сво
го існування «ГІрничок» брав участь 
у різноманітних конкурсах та фести
валях, з успіхом демонструючи своє 
мистецтво на підмостках обласних і 
республіканських сцен.

Грамоти міськкому комсомолу, міськ
вно, облвно, Лїіністсрства освіти УРСР, 
подарунки, пам’ятні адреси, Всі вони 
стали своєрідним доповненням літо
пису ансамблю.

Після урочистої частини учас
ники піонерського ансамблю «Гір- 
нпчок» Олександрійського Будин
ку піонерів показали гостям вели-

кий святковий концерт. Тридцяті ’ 
іскрометних танців, -як тридцять 
різнобарвних троянд з’єдналися 
в єдиний букет, який був найкра
щим подарунком Усім тим; хто і 
прийшов у цей Деіїь привітати з 
днем народження любого «Гірнич- , 
ка>.

• ’ ІИаостанок хочеться від щирого 
серця побажати цьому чудовому 
ансамблю вічного піонерського 
вогнику і вічного творчого неспо
кою.

0. ТРОФІМОВ, 
завуч Кіровоградського Па
лацу піонерів.

механічний цех, аби побачити, як працює комсомо-
лець-новатор.

...Приходить додому, а там іще одна радість — син 
народився.

Частує сусідів і все 'йоаторює:
— От бачите: я ж казав, що хлопчик буде. Він, мій 

Сашко, теж на завод піде. А хіба погано, якщо вся
сім’я в одному цеху трудитиметься? Отож втямте: всі 
мої діти будуть коло мене...

— Це ти після вишнівки так тішишся, Антоне. А попереду 
матимеш мороку з ними он яку! І, може, з них не всі підуть 
в цех. льотчиками стануть чи хірургами...

— Ні-ні, робітнича професія, то найкраще з перших кроків 
молодої людини.

...Вона стояла з ним на пероні вокзалу. Виряджала на 
фронт.

— Ти ж бережи себе там, — стишено вимовляла крізь 
сльози.

Він — про СИПІВ;
— Дивись, Ганно, щоб вони не зійшли з дороги. На ній по

винно бути багацько світла. Нагадуй їм про це повсякчас..,
А у високості гуділо небо і хмарився обрій...

Антон Антонов. 
Фото 1941 року.

2. БУГ ПАМ’ЯТАЄ...

Південний Буг клекоче 
од вибухів снарядів. А на 
березі вже збираються 
лаштувати переправу, 
вже гуртуються перші 
сміливці, щоб переплив
ти річку. Тільки полков
ник Корнєєв заперечує:

— Не можна.так, майо
ре Кулаков. Потоплять 
всіх. Треба дочекатись

Проект будинку відпочин
ку для колгоспників розро
били архітектори Науково- 
дослідного інституту експе
риментального проектував, 
ня лікувальних і курортних 
будівель (Москва) Галина 
Калнтаєва, Аигоніна Шува
лова, Володимир Лавров і 
Інженер Любов Дубинська.

Будинок відпочинку роз
рахований на 500 відпочи
ваючих. Для них виділено 
чотири спальних корпуси: 
два шестиповерхових на 150 
місць кожний і два три
поверхових на 100 місць.

Такий будинок відпочин
ку, збудований із цегли і 
збірного залізобетону, може 
приймати відпочиваючих ці- 
лий рік.

На знімку; макет будин
ку відпочинку на 500 місць 
для колгоспників.

Фото Р. Алфімова. 
(АПН).

найзручнішого моменту 
і стрибнути туди несподі
вано. Підберіть найза- 
повзятіших, таких, щоб 
і самі вистояли, і нас при
крили.

Через кілька хвилин начальник штабу стрілецького 
полку гвардії майор Кулаков говорив про нього, ря
дового Антона Антонова:

— Проситься сам, без автоматників. То хай спробує. 
Цей обов’язково зуміє. Пам'ятаєте ж бій під Піща
ним Бродом: косив фріців за десятьох...

Антонов взяв ручний кулемет і поплив у напрямку 
села Чаусове. Невдовзі почалося форсування річки. 
Наближалися до протилежного берега наші плоти. А 
з високої кручі було чути кулемет Антонова.

...Ось вони вже «засікли» його, кинулись до кручі. Він на 
якусь мить притих, глянув на річку, на протилежний берег. 
Там — визволена земля, там Підгородня, далі — Помічна, 
Кіровоград. Там — Ганна і його сини. Ні-ні, не вернутись вже 
катам на дорогу, по якій йтимуть його діти. Там — світло, і 
за нього не шкода й життя!

Знову стукоче кулемет Антонова. Впав один гітлерівець, 
другий, восьмий...

Під Чаусовим гримить вже переможне «ура!» Полк пішов
в атаку...

То було 24 березня 1944 року, А через два тижні 
Ганна Яківна отримала перший лист од чоловіка. 
Боялась розгорнути потертий аркуш: «А може, з ним 
лихо?». І тулила його до грудей. Той дорогий солдат
ський трикутничок здавався таким теплим, як Антоно
ві руки...

Нарешті, перед очима його звістка: «Дорога моя дружино, 
Ганнусю, рідні мої сини Шура 1 Женя!.. Живий п і здоро
вий, б’ю ворога, як треба... Після форсування річки Буг пред- 
ставили мене до нагороди...»

3. ПОМСТА ЗА ЗНІВЕЧЕНУ КРАСУ
З перших днів квітня знову кровопролитні бої. Це 

вже на Шарлинському плацдармі. Бійці п’ятої гвар
дійської армії підходили до Дністра, І солдати 95 
стрілецької дивізії генерала Олейнікова першими 
мали переправитись на правий берег. Ось, здається, 
еже й короткочасний перепочинок: чекають повідом
лень розвідки...

На брустверах окопів—тихий гомін,
— Справді тут файно.
— А в нас за Балашівкою теж такий сад.
— І кари не вигадаєш тому, хто нівечить оцю красу...
...Розвідники повернулись не всі. І нічого втішного не могли 

повідомити — не перепливти на той бік. Була знову спроба 
переправитись у гирлі річки Ташлик. Та й на цей раз невда
ча. А правий берег нащетинився безліччю рядів колючого 
дроту, кулеметними гніздами. Навіть вночі гітлерівці сиплять 
вогнем...

(Далі буде).

(ч*) Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, вуя, Луначарського, 36, 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор» 

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

БК 02563. Індекс 61197«

ЯК НАРОДИВСЯ 
„ОСТРІВ 
СКАРБІВ”

Літо на півночі Шотландії прохолод
не. Нерідко над рудими горбами нави
сають сірі кошлаті хмари, і тоді по ці
лому тижню мрячить дощ. У цей час 
годі і мріяти про далекі прогулянки 
до прозорих холодних струмків, що 
в’юняться в зарості дроку та вереску,

Сльотавим було і літо 1881 року. Мо
росили безперервні нудні дощі, і роди
на тридцятирічного, нікому ще не відо
мого Роберта Люїса Стівенсона мусила 
дивитися на коротке північне літо 
крізь спітнілі від холоду шибки. Кіль
ка днів негоди. І дванадцятирічний 
Ллойд — пасинок Стівенсона, занудь
гував. Не допомагали ніякі спроби ма
тері якось розважити хлопчика. Тоді 
вітчим, який дуже любив Ллойда, на
малював I яскраво розфарбував карту 
фантастичного острова, загубленого в 
океанських хвилях. Були на ній спо
кійна затишна гавань, стрімкі гори, 
непролазні хащі, порослі чагарниками 
болота. Розтинала острів блакитна

стрічка веселої річки, а посеред нього 
стояв маленький чорний хрестик. Він 
вказував місце, де були сховані вели
чезні скарби. З’явився напис «Острів 
скарбів».

Дитиною Робсрт Стівснсон багато 
хворів. Прикутий до ліжка, він прн- 
страстно мріяв не лише про вільне 
роздолля шотландських луків, а й про 
далекі заморські країни, про надзви
чайні пригоди І подвиги. Сотні прочи
таних і перечитаних книжок, розпові
ді «морських вовків»’, що часто бува
ли в домі Стівенсонів, трансформува
лися в свідомості хворого хлопчика на 
хитромудрі сюжети різноманітних по
ходжень в далекі моря і країни. Саме 
тоді зародилася цікава історія про 
«Острів скарбів».

Потяг майбутнього письменника до 
морської стихії цілком закономірний. 
Батько і дід його були видатними мор
ськими інженерами — будівничими 
маяків. Від них Роберт часто чув про 
корабельні аварії на небезпечних мі
линах і гострих скелях, про відваж
них мореходів і їхню боротьбу з су
ворою природою. Стівенсон і сам роз
раховував стати будівничим маяків. 
Він навіть написав кілька цікавих ін
женерських досліджень. Та тяжка хво
роба (туберкульоз) вимусила його за
лишити туманні плоскогір’я Шотлан
дії і податися на південь, в пошуках 
більш м’якого і теплого клімату.

Стівснсон у Франції... Живе поблизу 
Парижа, лікується, часто мандрує по 
країні 1 ще частіше зустрічається з но
вими товаришами — французькими ху
дожниками, напівголодними, але вель
ми талановитими людьми. Тут же зу
стрічає пін американку ФаннІ Осборн, 
яка згодом стає його дружиною. Ко
ротка поїздка по Каліфорнії, і молоді 
повертаються до Шотландії, де Роберт 
Стівенсон цілком віддається літератур
ній праці.

Хтозна, як би склалася доля пись
менника, коли б не отой жарт із кар
тою «Острова скарбів». Кілька істо
ричних етюдів та подорожні нотатки 
не дали йому аж ніякої відомості. 
Історія ж, яку він почав розповідати, 
щоб розважити нудьгуючого Ллойда 
Осборна, наштовхнула його на ідею 
написати роман. Щодня, після снідан
ку, Стівснсон читав домашнім перші 
розділи. 1 не лише хлопчик, а старий 
морський Інженер, батько письменни
ка, захопився епопеєю «Острова скар
бів». Він навіть дав кілька цінних 
вказівок щодо морської техніки, склав 
опис речей з матроського сундука Біл
лі- Бонса, запропонував назву для суд
на капітана’Фліита.

Хвороба ні на мить не відпускала Сті- 
всисона. Коли він закінчував шістна
дцятий розділ, горлом пішла кров. До
велося спішно їхати па лікування до 
Швейцарії. Тут, на курорті «Давос», 
він закінчив свій перший великий твір, 
який лише після того, як шійшов ок
ремим виданням, набув широкої попу
лярності. З 1883 року ім’я Стівенсона 
стало відоме не лише в Англії. Роман 
переклали па інші мови. В самій Анг
лії за перші тридцять років «Острів 
скарбів» витримав 92 видання,

Роберт Люїс Стівенсон прожив лише 
44 роки, але здобув світову славу. У 
нас в Радянському Союзі також широ
ко відомі його твори; «Володар Ба- 
лантре», «Катріона», «Чорна стріла» 
та Інші. І, звичайно, великою любов’ю 
юнацтва заслужено користується ро
ман «Острів скарбів» — натхненна 
пісня відвазі І мужності, чесності 1 
справедливості,, пісня лицарям великої 
мрії, одним з яких був сам письмен
ник.

Вадим ГРЕБЕНІОК, 
член обласного літературно
го об’єднання.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУБОТА. 24 ЖОВТНЯ. ПЕР- 
ША ПРОГРАМА. 10.05 - Гім
настика для всіх. (М). 10.30— 
Новини. (М). 10.45 — Кольоро
ве телебачення. «Казки для 
великих і маленьких». (М). 
11.15 — Наша афіша. (К). 11.20
— «Нам — 25». (Ужгород). 
12.00 — Програма УТ. 12.25 — 
«Повільний вальс». (Львів). 
12.55 — «Закон і ми». (К). 13.30
— «Здоров’я». (М). 14.00 —
Програма передач. (К). 14.05— 
Для школярів. «Знаємо, уміє
мо, робимо». (Львів). 15.00 — 
Телевізійний народний універ-

ситет. (М). 10.30 — На меридіа
нах України. (К). 17.00 —
Чемпіонат СРСР з футбола. 
«Чорноморець» (Одеса) — 
ЦСКА. 18.00 — Новини. (М). 
18.05 — Літопис піввіку.. Теле
фільм «Рік 1957». (М). 18.45— 
«Алло, ми шукаємо таланти». 
(М). 19.45 — Програма пере
дач. (К). 19.50 — Програма
УТ. 20.00 — Чемпіонат СРСР з 
футбола. «Динамо» (К) — 
«Динамо» (Мінськ). 20.45 — 
Програма УТ. 21.00 — Програ
ма «Час». (М). 21.30 — Ху
дожній фільм «Скарб візантій
ського купця», (К). 23.05 — 
ФІльм-концерт «Російський ро
манс». (К).

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г, Кировоград.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, обласною управління 
по пресі, и. Кіровоград, вул. Глівки, 2,

НЕДІЛЯ. 25 ЖОВТНЯ. ПЕР- 
ША ПРОГРАМА. 9.05 — Гім- 
настика для дітей. (М). 9.15 — 
Новини. (М). 9.30 — Для шко
лярів «Будильник». (М). 10.00 
— «Енгельс І сучасність». (М), 
10.30 — Кольорове телебачення. 
«А карусель». Телеогляд. (М). 
11.15— Наша афіша. (К). 11.20 
—Мультфільм аКазка про Ко
лобок», (К). 11.30 — Програма 
для молоді, «Та сама мить», 
(К). 12.00 — Для школярів 
«Роби з нами, роби, як ми, ро
би краще нас». (НДР). 13.00— 
«Усі симфонії Бетховена», 
(М). 13.50—Інтербачення, «Зу
стрічі з російським музеєм». 
(М). 14.20 — Художній фільм 
«Жирафа у вікні». (К). 15.35— 
«Людина і закон». (М). 15.50- 
Нопиии. (М). 10.00 — «Музич
ний кіоск». (М). 10.30 - Для 
воїнів Радянської Армї і Ф.1О. 
ту. (М). п.оо — Клуб кіно-

мандрівників. Кольорове теле* 
бачення. (М). 18.00 — Новіб 
ии. (М). 18.05 — Концерт со
лістів Київського академічної« 
театру опери і балету. (к/, 
19.00 — «Владики без мд« 
сок», (М). 19.30 — Концерні 
солістів Київського академій« 
ного театру опери та балету. 
Другий відділ. (К). 20.15 
«Мультфільм «КентервільськнЙ 
привид». (К). 20.40 - Програв 
ма «Час». (М). 21.10 - Чемпіов 
пат світу з спортивної гімнас* 
тики. (Югославія), По закіїї«. 
ченні — новини, (М);
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