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За великі заслуги в підготовці висококваліфікованих 
спеціалістів для нарсдіюготосиодарства, значний вклад 
у розвиток науки і культури і в зв’язку з 225-річчям з 
дня заснування нагородити Московський державний уні
верситет імені М. В. Ломоносова орденов Жовтнево; 
Революції.

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
Л. БРЕЖНЄВ. 

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.
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Невелике затишне приміщення цеху мало «им схоже 

на стартовий майданчик романтини молодих буднів. Та 
молода робітниця Галина БЕХАЛО пс-справжньому лю
бить свою «непомітну» професію в’язальниці. Отже і пра

цює з молодечим запалом.
Працює Галина Бехало в кіровоградському Будинку 

побуту «Інгул».

Ленінському ювілею— 
гідну зустрічі

|І П’ятирічці —ударний темпі

СШКІЙ
шйиції вірні
Колективи передових підприємств Мо

скви виступили з патріотичною ініціати
вою — провести 19 квітня комуністичний 
суботнии, присвячений 110-й річниці з 
дня народження В. І. Леніна.

Він стане кульмінацією ударної вахти, 
оглядом нових резервів, на пошук і як
найшвидше використання яких націлю
ють рішення листопадового (1979 р.) Пле
нуму ЦК КПРС. Девіз ініціаторів суботнк- 
ка — працювати в цей день з найвищою 

- віддачею, особливо ефективно, якісно, 

взяти і впевнено тримати випереджаючі 
темпи роботи протягом усього завершаль
ного року п’ятирічки.

Учасники мітингів, присвячених на
ступному суботнину, говорили про одно
стайну підтримку внутрішньої і зовніш
ньої політики Комуністичної партії, Ра
дянської держави, прагнення своєю пра
цею максимально сприяти дальшому 
розквітові економіки Країни Рад, зміцню
вати її могутність.

Мітинги відбулись у лономотивноглу 
депо Моснва-Сортуеальна, на Москов
ському електромеханічному заводі імені 
Володимира Ілліча, автомобільному заво
ді імені І. О. Лихзчова, бавовняному ком
бінаті «Трехгопная мануфактура» та на 
інших підприємствах столиці.

(ТАРС).

НА ВАХТІ ТРУДОВІЙ
«Бути вірними Іллічевнм 

заповітам — значить тру
дитися но-ударпому, з мак
симальною віддачею» — 
так вважають комсомольці 
і молодь першого цеху 
Дніпровського заводу твер
дих сплавів. Вони у відпо
відь на постанову 1ІК 
КПРС про підготовку до 
святкування 110-ї річниці 
з дня народження В. 1. Ле
ніна вирішили працювати 
під девізом: «11а честь 

і ювілею— 16 ударних тру
дових тижнів». Кожен член
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цього колективу зобов'я
зався виконати до знамен
ної дати особисту п’я
тирічку. А на рахунку 
комсомольсько - молодіж
ної бригади В. Приступа з 
цього підприємства буде 
8 річних норм з початку 
п’ятирічки. Всю продукцію 
бригада зобов'язалася зда
вати з першого пред’явлен
ня, одну зміну відпрацює 
на зекономленій сировині.

Почин молодих вироб
ничників схвалило бюро 
Снігловодського міськкому 

комсомолу. У змагання 
включилися вже. дванад
цять комсомольсько-моло
діжних колективів міста. 
Хід суперництва висвітлює
ться в спеціальних «екра
нах» на дільницях і в це
хах, де працюють колекти
ви, що змагаються. Пові
домлення «скрапів» свід
чать: суперництво під де
візом «Ііа честь ювілею — 
16 ударних трудових вахт» 
проходить успішно. Гак, 
ініціатори — комсомольці 
цеху № 1 заводу твердих 

сплавів — здають 97 про
центів продукції з першого 
пред'явлення. Бригада 
В. Приступа значно пере
виконує змінні завдання. 
Добре працює і колектив 
слюсарів • ізолювальників 
О. Голуба з цеху профільо
ваного настилу заводу 
«Буддеталь» виробничого 
об’єднання «Дпіііроенер- 
гобудіядусгрія».

П. СОКУРЕНКО, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Світловсдсько- 
го міськкому комсо
молу.

ВШАНУВАННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
У Петровому відбувся ве

чір трудової слави. Його 
учасники вшанували моло
дих виробничників — пере
можців минулорічного со
ціалістичного змагання.

Відомому далеко за ме
жами області своїми трудо
вими успіхами механізато
рові з радгоспу < П’ятихат- 
сьний» Андрію Трюхану бу
ло вручено найвищу наго
роду комсомолу — Почес
ний знан ЦК ВЛКСМ та 
Знак ЦК ВЛКСМ «Трудовая 
доблесть». Цінні подарунки 
одержали інші молоді пере
довики виробництва.

Андрій Трюхан і Вінтор 
Миноленно з колгоспу 
«Перше травня» розповіли 
учасникам вечора про свої 
особисті плани, а також 
про завдання, що стоять 
перед колективами, в яких 
вони працюють.

В. КОРЧАПН, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Петрівсько 
го райкому комссмо 
г.у.

АЛЛО, ГОВОРИТЬ КОРПУНКТ!

ДОРОГО 
ОБХОДИТЬСЯ

У «Молодому комунарі» уже повідомлялося, що па 
Кіровоградському заводі тракторних гідроагрегатів ком
сомольці взяли шефство над випуском нової продукції — 
гідростатичних трансмісій. Член корпункту газети розпо
вів про неабияке народногосподарське значення розроб
ки і впровадження гідротрансмісій у виробництво, по
дальшого їх застосування. Але заводчани, і особливо мо
лоді, стурбовані рядом недоліків у роботі будівельників. 
Це призводить до .зриву строків здачі нового корпусу під 
монтаж устаткування. ІЦо роблять будівельники, щоб 
вийти з прориву? Пропонуємо вашій увазі, шановні чи
тачі, наступне повідомлення кореспондентського пункту 
«МК» з Кіровоградського заводу тракторних гідроагре
гатів.

Будівельники зволіка
ють. І дорого їхня нероз- 
воротливість обходиться. 
Ми не можемо почати вн

апуск нової продукції. Че
кають і замовники — перш 
зе все трудівники сільсько
го господарства країни (на 
заводі випускатимуться 
трансмісії для тракторів, 
комбайнів). А ланцюг за
микається на будівельни
ках. їх адреса: будуправ- 
ліния N2 2 тресту «Кірово- 
градмашважбуд» і субпід
рядні організації.

У свій час було визначе
но термін здачі корпусу 
під монтаж устаткування— 
березень минулого року. 
Будівельники зі сбої/а зав
данням не справилися. По

тім визначили другий 
строк, третій... 1 нарешті, 
останній — грудень того ж 
таки минулого року. Але, 
як кажуть, віз і нині там. 
Тобто корпус і досі не го
товий.

Здавалося б, "у ниніш
ньому році будівельники 
прискорять темпи робіт. А 
вони знову самі собі ви
значають строки здачі тих 
чи інших дільниць механо
складального корпусу № З, 
не виконують обіцянок. 
Більше того, працюють на
віть повільніше, ніж мину
лого року. Парадокс. Але 
кого він влаштовує? Звісно, 
ні нас, ні наших замов
ників.

У ці дні під дахом кор
пусу порядкують пред
ставники спеціалізованих 
управлінь № 411 і № 528. 
Перші ведуть монтаж 
електоомережі. Другі 
встановлюють повітроводи, 
/лонтують кран-балку, лаш
тують очисні споруди. Як
що висловлюватися точні
ше — повинні виконувати 
всі ці та інші роботи. Бо 
на об єкті рідко побачиш 
спеціалістів із управління 
№ 411. Не справляється зі 
своїм завданням і СУ-528. 
Представники цих органі
зацій б’ють себе в груди і 
ремствують на нестачу 
кадрів. Скаржаться, обіця
ють. І не дотримують сло
ва. Та цей стан справ не 
турбує комсомольські ор
ганізації будівельників, ЇХ 
ватажків. На об єкті немає 
жодного комсомольсько- 
молодіжного колективу. Ні 
разу не побував тут секре
тар комітету комсомолу 
тресту Петро Левченко. 
Начебто ініціатива «Осво
єнню нової продукції — 
комсомольську турботу», з 
якою виступили комсо
мольці відділу головного 
конструктора оксіально- 
поршневих машин, не сто
сується молодих будівель
ників. Тож нагадаймо їм: 
через це гідростатична 
транс/лісія залишається 
майже рік на паперах і в 
кресленнях...

В. ДУДНИК, 
секретар комітету ком
сомолу Кіровоградсько
го заводу тракторних 
гідроагрегатів.

ЗА НАКАЗОМ 
ВИБОРЦІВ

З почуттям великої від
повідальності ставляться 
до своїх обов’язків депу
тати Кутівськсї сільської 
Ради Буського району. Про 
свою роботу еони систе
матично звітують перед 
виборцями, доповідають 
про виконання їх наказів, 
що значною мірою сприяє 
оперативному вирішенню 
найрізноманітніших пиіань.

Було про що розповісти 
на черговій зустрічі з од
носельцями і бригадиру 
колгоспу «Здобуток Жовт
ня» депутату Є. М. Репі. 
Очолюваний ним колектив 
торік зібрав майже по 50 
центнерів зернових з кож
ного гектара. Велика за
слуга в цьому депутата: 
саме за його найактивні
шою участю осушено 
значну плошу перезволо
жених земель, що тепер 
шедро платять урожаєм.

У дні підготовки до ви-

І ПОЛИВ, І УДОБРЕННЯ
Всесоюзне науково-ви

робниче об’єднання по ме
ханізації зрошення «Раду
га» у співдружності з ле
нінградськими спеціаліста
ми розробило технологію, 
яка дає змогу вносити 
добріша з водою. Лля цьо
го створепо спеціальний 
пристрій — гідропіджив- 
ліонач. Добрива заванта

борів у Верховну Раду 
УРСР і до місцевих Рад 
народних депутатів понад 
28 тисяч народних обран
ців Львівщини звітують 
про те, як виправдують 
виявлене їм довір’я. З ча
су попередніх виборів в 
області здійснено до п’яти 
тисяч наказів.

ДЛЯ тих, 
ХТО В ДОРОЗІ

Вагони-агітпункти облад
нано в приміських поїздах, 
які курсують між Львовом 
і навколишніми станціями. 
У дорозі пасажири мо
жуть прослухати по поїз
ному радіо лекцію, взяти 
участь у бесіді агітатора, 

жуються в спеціальну єм
кість, куди одночасно по
дається вода з напірного 
трубопроводу. Розчин вво
диться в дощувальну ма
шину «Фрегат» і подає
ться на шлоле. Удобрюваль
ні поливи мають ряд сер
йозних переваг. Відпадає 
потреба в спеціальних ма
шинах для внесення доб
рив, удвоє знижуються за

дістати відповідь на пи
тання, яке їх цікавить. їм 
також пропонуються біб
ліотечки літератури до 
виборів, в агітпунктах на 
колесах розгорнуто наоч
ну агітацію.

СЛОВОМ 
і ПІСНЕЮ

ї
На традиційні вечорниці 

запросив молодих вибор
ців Кельменецький район
ний Будинок нультури 
Чернівецької області. їх 
організував клуб відкритих 
дверей «Юність», який 
об’єднує культармійців 
району. З теплими слова
ми до юнаків і дівчат, ба
гато з яких голосуватимуть 
уперше, звернулись депу
тати, ветерани війни і пра
ці, передовики місцевого 
колгоспу «Заповіт Ілліча», 
а також посланці Багаєв- 
ського району Ростовської 
області, які прибули до 
українських друзів підби
ти підсумки змагання.

трати праці. Крім того, в 
рідкому вигляді добрива 
краще засвоюються росли
нами, піж сухі, рівномірні
ше розподіляються.

Гідпопіджпвлювачі по
казали чудові резулыатк 
при випробуваннях у ряді 
господарств Херсонської, 
Павлодарської. Волгоград
ської областей У недале
кому майбутньому їх одер
жать багато колгоспів І 
радгоспів ьраїпн.
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Вашим
дорогим 
іменем
У постанові ЦК КіІРС 

«Про дальше поліпшення 
ідеологічної, полігико-ви- 
хозної роботи» увага всіх 
комсомольських організа
цій спрямовується на не
обхідності удосконалення 
всіх форм масово-політич
ної роботи серед молоді. 
Особливу роль у комп
лексному розв'язанні зав
дань комуністичного вихо- 
зання молоді 'відіграє Ле
нінський залік «Рішення 
XXV з’їзду КПРС — у жит
тя!». Третій етап його зна
менний багатьма подіями: 
підготовка до 110-ї річни
ці з дня народження В. І. 
Леніна, 60-річчя комсомо
лу України, у вересні 1980 
року минає 60 років істо

ЛЕЧІНСЬКИЙ УРОК

НАПЕРЕДОДНІ 
АТЕСТАЦІЇ
ричної промови В. І. Лені
на на III з'їзді РКСМ. 
1980-й — завершальний рік 
десятої п’ятирічки, рік 
підготовки до XXVI з'їз
ду КПРС. У світлі цих 
подій і готуються до залі
ку комсомольські органі
зації Ленінського району. 
Найкраще ідуть справи в 
комсомольських організа
ціях заводу «Червона зір
ка», швейної і панчішної 
фабрик, заводу дозуючих 
автоматів...

ГТо-творчому поєднує 
формування марксистсько- 
ленінського світогляду, 
комуністичного ставлення 
до праці, з підвищенням 
професійної майстерносіі, 
культурно-технічного різ
ня, удосконаленням фі
зичної підготовки комсо
мольців і молоді в ході 
Ленінського заліку комі
тет комсомолу Кірово
градської взуттєвої фабри
ки імені 60-річчя Радян
ської України, де секрета
рем Тетяна Хвальчева. 
Особливу увагу звертають 
тут на глибоке і творче ви
вчення марксистсько-ле
нінської теорії, підвищен
ня- загальноосвітнього рів
ня. У мережі комсомоль
ського політнавчання, на
родних університетах, шко
лах комуністичної праці 
навчаються 200 молодих 
працівників. Усі вони ус
пішно виконують свої со
ціалістичні зобов’язання.

НА ТВОЮ КНИЖКОВУ полицю
КНИГИ ДО 110-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. І. ЛЕНІНА

Григор’єв м. Ф. Батько. 
Документапьиа повість про 
Ілшо Миколайовича Улья
нова. М., Політвидав, 1978.

Це книга про прекрасну 
людину, видатного педаго
га. вихователя блискучої 
плеяди революціонерів 
Ульянових, батька В І Леніна.

Вечтомова О. А. Повість 
про матір. (Про Марію 
9,лс £са ’/ЛРі вну Ульянову!. М.. Політвидав, 1978.

Марія Олександрівна не 
належала до організації ре
волюціонерів, але вона 
виховала всіх своїх дітей 

Поширюється серед ком
сомольців і молоді, на
приклад, ініціатива брига
ди вирубників — відпра
цювати п’ять днів року на 
зекономлених шкірмате- 
ріалах. На фабриці 4 ком
сомольсько - молодіжні 
бригади, члени яких зобо- 
в язалися працювати по- 
ударному, зробити гідний 
внесок у виконання рішень 
XXV з’їзду КПРС, листопа
дового (1979 року) Плену
му ЦК КПРС, XVIII з’їзду 
ВЛКСМ, новими успіхами 
ознаменувати 110-у річни
цю з дня народження В. І. 
Леніна. Так, члени комсо
мольсько - молодіжної 
бригади швейноскладаль- 
ної дільниці цеху № 3 змі

ни «Б» (бригадир Надія 
Григораш, комсорг Світла
на Бодня) зобов’язалися 
1980 року випустити понад 
план 1000 пар заготовок; 
шістнадцять членів брига
ди — виконати шість річ
них норм за п'ять років. 
Зобов’язання високі, та 
молодь фабрики підтверд
жує їх реальними спра
вами.

Розглянемо особисті 
комплексні плани учасни
ків Ленінського заліку «Рі
шення XXV з їзду КПРС— 
у життя!» членів комсо
мольсько - молодіжної 
бригади закрійного цеху 
№ 1. Графу «Відмітка про 
виконання» можна було б 
назвати «Відмітка про 
перевиконання», оскільки 
намічені рубежі з честю 
подолано. Так, розкрійни
ця Людмила Будило взяла 
зобов’язання виконувати 
норми виробітку на 105 
процентів, зекономити 8 
тисяч квадратних децимет
рів шкіртоварів. Норму 
виробітку протягом року 
вона виконувала на 115 
процентів, зекономила 8,5 
тисячі квадратних деци
метрів матеріалів. Член 
бригади Євдокія Скрипка 
виконувала норму на 120 
процентів, зекономила 400 
квадратних метрів тексти
лю. Обидві комсомолки 
підтвердили високе зван
ня ударника комуністичної 
праці, і недавно товариші

революціонерами, пішла за 
ними, стала їх вірним од
нодумцем і на схилі років 
могла сказати: «Я пишаюся 
своїми дітьми».

Драбніна Є. А. І. Уль- 
лноса-Єлізарова. М., ПолІг- 
вндав, 1979.

Лина Іллівна — найстар 
іпа з дітей Ульянових. На 
її очах вони росли, става
ли зрілими борцями. Перед 
нею пройшло все життя 
Володимира Ілліча. Бона 
була видатним діячем Ко
муністичної партії, профе
сіональним революціоне
ром.

,, Молоди А комун&р“
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Сюди, в кімпату-музей 
В. 1. Леніна, що в Кірово- 
і радському машинобудів
ному технікумі, прихо
дять не тільки учні цього 
навчального закладу. Екс
курсії влаштовуються для 
робітників заводу «Черво
на зірка», школярів міста. 
Особливо людно в музей
ній кімнаті тепер, коли 
йде підготовка до святку
вання 110-річчя з дня на
родження вождя.

На знімну: школярі 
обласного центру слуха
ють розповідь юного екс
курсовода про життя та 
діяльність Ілліча.

Фото П. ХМУРИ.

обрали Євдокію бригади
ром, а Людмилу — ком
соргом бригади.

Складати і виконувати 
особисті комплексні плани 
допомагають адміністра
ція, майстри, бригадири, 
молоді наставники. Своє
часна практична допо
мога досвідченого настав 
ника молоді Г. А. Хмель
ницької багато в чому ви
значив становлення мо
лодої робітниці Людмили 
Мумиги як досвідченого 
робітника.

Дійовою формою ідей
но-політичного виховання 
юнаків і дівчат став Ле
нінський урок. Він допома
гає комітетові комсомолу 
фабрики залучити кожну 
молоду людину до вивчен
ня ленінської теоретичної 
спадщини, документів
КГІРС. По-творчому поста 
вилися члени комітету
фабрики до проведенні 
Ленінського уроку «Разол 
з партією, разом з наро 
дом», присвяченого 60-річ 
чю комсомолу України.

У березні, під час Все 
союзної Ленінської пере 
вірки, у комсомольська 
організаціях району про 
йде суспільно-політичне 
атестація. Аналіз виконай
ня особистих комплексних 
планів дасть можливість 
не тільки оцінити трудову,
суспільно-політичну ак
тивність молоді, а й вияви
ти недоліки, підказати
шляхи їх усунення.

Крім того, на основі ре
зультатів співбесід появи
ться додаткова можливість 
провести конкретний ана
ліз інтересів і запитів юна
ків і дівчат, зосередити 
зусилля комсомольських 
організацій на поліпшенні 
ідейно-виховної роботи.

На взуттєвій фабриці ді 
югь штаб по проведении 
Ленінського заліку і вісіа 
атсстаційних комісій, де 
складу яких входять сек 
ретарі партійних і комсо- 
мопьських організацій, го 
лови цехових комітетів 
профспілки, начальники 
цехів, майстри, пропаган
дисти, ветерани партії і 
комсомолу. Це дає мож
ливість сконцентрувати 
увагу громадських органі
зацій на дальшому вдоско
наленні виховної роботи з 
молоддю, зробить атеста
цію пам’ятною подією в 
житті і комсомольської 
організації, і всього трудо
вого колективу фабрики.

А. МАШКОВСЬКИЙ, 
другий секретар Ле
нінського райкому 
ЛКСМУ м. Кіровограда.

Про Володимира Ілліча в 
багатьох книгах розповідає 
його друг 1 соратник по 
боротьбі Надія Костянти
нівна Крупська. Однією з 
книг, до якої ввійшли стат- 
ті і виступи II. К. Крупської 
про В. 1. Леніна, є: Круп- 
сьна Н. Н. «Про Леніна». N.. 
Політвидав, 1979.

Цікава такой: книга про 
саму Надію .Костянтинівну. 
Воскресенсьна 3. І. Надія. 
Повість. М.. «Дитяча літера
тура», 1979.

Книга розповідає про ди
тячі та юнацькі роки Надії 
.Костянтинівни, про її

Коли учням Маловисків- 
ської середньої школи 
№ 3, яка носить ім’я В. І. 
Леніна, запропонували 
уявити свою зустріч із Іл
лічем, вони відгукнулися з 
радістю.

«Якби я зустрівся з Ле
ніним...» І так хочеться у 
це повірити! Семикласни
ця Оленка Бращук, скажі
мо, уявляє собі зустріч із 
вождем так:

«Піонери нашого класу 
підготували цікавий збір 
до 63-ї річниці Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції. На збір виріши
ли запросити В. І. Ленін-». 
Володимир Ілліч уважно 
вислухав рапорт про робо
ту піонерського загону. 
Спокійні, уважні очі Ілліча, 
його тепла, підбадьорлива 
усмішка дуже допомагали 
нам. Все впевненіше луна
ли голоси піонерів. Збір 
ми закінчили піонерською 
піснею. А потім розповіли 
Володимиру Іллічу про на
ші піонерські справи, про 
те, як змінилося наше міс
то з часів революції. Лені
на цікавило життя людей у 
ньому, наші шкільні нови
ни. І ми розповідали.

Раніше на місці сучасно
го районного центру — 
Малої Виски — знаходи
лось невеличке село Ку- 
дашівка. Кілька вузеньких 
покручених вуличок з бід
ними, напіврозваленил'.и 
хатинками під солом’яною 
стріхою, великий панський 
маєток у центрі села. Се
ляни день і ніч працювали

СПРАВА 
НАШОГО ЖИТТЯ

Коли б я зустрілася з 
Іллічем, цс для мене було б 
найбільшим щастям. Адже 
на ланах і біля верстатів, в 
кабінеті вченого і в затиш
ному класі з нами завжди 
поруч знаходиться Ленін. 
Я б йому сказала: «Відмін-, 
но вчитися, боротися за 
мир па всій планеті, зміц
нювані дружбу між усіма 
народами, будувати кому
нізм — справа нашого 
життя. Володимире Іллічу,

дружбу з В. І. Леніним.
Ще юнаком В. І. Ленін 

став па революційний 
шлях. Приїхавши із Сама
ри в Петербург, вій уві
йшов до групи марксистів 
які згуртувалися для рево
люційної боротьби. Про 
членів групи «Визволення 
праці» розповідає книга:

Крутікова Н. І. «Уроки 
конспірації. м_, <Дит. піте- 
ратура», 1,978.

У багатьох творах іде
ться про ставлення Воло
димира Ілліча до молоді. 
,^?сятсрик в- *• 2 жовтня 1920 року. В. І. Ленін на 

Про що б' 
я розповів 
Леніну
---- АНКЕТА «МК»-----

„ЯКІ ми 
З ЧАСІВ 
РЕВОЛЮЦІЇ?“

на панів, щоб якось прого
дувати сім’ю...

Замість колишнього села 
виросло місто. На цент
ральній магістралі — бага
топоверхові будинки: на
роджуються все нові вули
ці. Зовсім недавно у Малій 
Висці появився чудовий 
Будинок культури. А неза
баром ми, учні, одержимо 
нове приміщення школи.

Раніше селянські хатини 
осзітлював тьмяний кага
нець, а тепер щовечора 
місто сяє тисячами вогнів.

Потім я розповіла Іллічу, 
як змінився освітній рівень 
радянських громадян. Взя
ти нашу сім’ю. Мої бабуся 
і дідусь вміли лише читати, 
а тато й мама мають виту 
освіту.

Розмова була дуже ціка-

ми ніколи не звернемо зі 
шляху, який ви нам вказа
ли. Мн будемо вірними ва
шим безсмертним запові
там».

С. МОРОЗ, 
семикласниця,

с. Червоне, 
Гайворонський район.

ПРО ЩО ВІН
МРІЯВ?

Я розповіла б Іллічу, як 
ми вчимось, як живемо. 
Нам видають безплатно 

III з’їзді комсомолу. ДОКГ- 
ментальнпй репортаж. Й , 
«Молодь’-. 1977.

День 2 жовтня 1920 року 
близький і дорогий радян
ській молоді, всій прогре
сивній молоді світу. Саме 
тоді В. І. Ленін приїхав на 
відкриття III Всеросійсько
го з їзду РКСМ і виступив 
перед делегатами з промо
вою про завдання спілок 
молоді. Книга буде корис
ною комсомольцям у підго
товці до відзначення 60- 
г1’Ічя дня написання ро- 

<3авДаі:пя спілок мо- 
л яке відзначається Цього року.

Десятерик В. І. Ленін. 
Жовтень. Молодь. Докумен
тальна хроніка. М.. «Диг 
літ.», 1978.

всю. Кожний виходив т 
залу із почуттям гордості 
за нашу соціалістичну Віт
чизну, за наш народ. І всі 
ми поклялися, що будемо 
вірними продовжувачами 
справи великого вождя»...

Лариса Давидова з 4-А:
«Я б розповіла дорогому 

дідусеві Іллічу про щасли
ве життя моє і мільйонів 
таких, як я. Подякувала б 
йому за безплатне навчан
ня, веселе дитинство, світ
ле, мирне небо над голо
вою. За те, що моя се
стричка відвідує дитячий 
садок, а мама з татом ма
ють цікаву роботу. Я б по
казала йому свою квітучу 
Батьківщину, розпозіла * 
Про ПІДКОреНИЙ КОСМО./7 
дорогу до Північного По
люса.

Ми б розмовляли із ним 
довго, бо всього не розка
жеш за кілька годин. Мені 
бачиться усміхнений Ілліч, 
який разом зі мною радіє 
за Радянську країну...».

Про подвиги радянсько
го народу у Великій Віт
чизняній війні розповів би 
В. І. Леніну Ю. Притуле 
(8-А клас), про своїх одно
класників, їхні успіхи, тур
боти — Л. Сушеніхіна (6-Б 
клас), про улюбленого 
вчителя — Т. Колісник (4-А 
клас), про щасливе життя 
батьків і дітей у Країні Рал 
— С. Гончарова (4-А клас), 
про боротьбу радянського 
народу за мир — Л. Галу- 
щенко (4-А клас)...

Діалог із В. І. Леніним 
триває... і

підручники. Ми навчаємось 
безплатно, бо про нас дба
ють Комуністична партія і 
Радянський уряд.

Я 'б запитала Леніна, чи 
впізнав вій теперішню сто
лицю Радянського Союзу. 
А якою була Москва рані
ше? Про що Володимир Іл
ліч мріяв, як був молодим 
революціонером?

І. ЛЕСЬКОВА,

учениця 4-Б класу Доб- 
ровеличківської серед
ньої школи.

нового суспільства. Про 
зв'язки Володимира Ілліча 

з дітьми, з молоддю, про 
його постійне піклування 
про нове покоління розпо
відає автор.

Галій Б. А. Будівник Ц2* 
вого світу: нариси і літера
турні портрети. М., «Рад. 
письменник», 1978.

У кожному з нарисів м>! 
бачимо Володимира Ілліча 
з його нестримною енер
гією. з його любов’ю до 
людини і турботою про неї.

О. ШУҐАЄВА, 
завідуюча бібліогра
фічним відділом об

ласної бібліотеки для 
Дітей їм. А. П. Гай
дара.
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Одним із актуальних зав
дань педагогічної науки є 
формування у дітей науко
во-атеїстичних поглядів та 
переконань як на уроках, 
так і поза школою. Форми 
і методи цієї роботи — 
різноманітні: бесіди, тема
тичні вечори, вечори запи
тань і відповідей, обгово
рення книг, статей на ате
їстичні тєлли, перегляди кі
нофільмів та діафільмів. 
Особливо корисними, на 
мою думку, є тижні наук,

І„ЧУДЕСА БЕЗ ЧУДЕС"
або, як ми говоримо, пред
метні тижні. Вони розши
рюють світогляд учнів, по
глиблюють знання з тою 
чи іншого предмету, фор
мують у школярів Науко
во-матеріалістичні переко
нання. Закінчується тиж
день, як правило, тематич
ним вечором. У нас, на
приклад, тиждень хімії 
увінчався вечором «Чуде
са без чудес», тиждень 
космонавтики — вечором 
«Космос: небо без бога », 
тощо.

Головне в боротьбі з ре
лігійними пережитками, 

підкреслено в постанові 
ЦК КГІРС «Про дальше по
ліпшення ідеологічної, по- 
літико-вихозної роботи»,— 
індивідуальна робота з ві
руючими, сузоре дотри
мання законодавства про 
культи, впровадження но
вих обрядів.

У нашому селі є сім'я 
сектантів-баптистів Олієв- 
ських, у якій десятеро ді
тей. Всі вони знаходяться 
в полі зору вчительського 
колективу.

З кожним роком слабне 
релігійний вплив батьків на 
дітей. Це визнав і сам 

П. Олієвський. Старші були 
пасивними, школу відвіду
вали, але не брали участі 
ні в позакласних заходах, 
ні в іграх, які проводилися 
під час відпочинку, не спі
вали на уроках співів. Як
що мова заходила про ре
лігію, демонстративно за
кривали вуха. Та зовсім ін
ші Павлик і Віра, які сьо
годні навчаються в школі. 
Ми прагнемо створити та
ку обстановку, щоб ці діти 
зазжди відчували увагу до 
себе. Помітивши їхні здіб
ності, дали доручення. Так 
Павло, учень 6 класу, має 

нахил до ллалювання, крес
лення. Він член редколегії 
сатиричної газети «Пер
чик». Йому часто доруча
ють виготовляти наочні по
сібники, таблиці, писати 
оголошення. Він активний 
учасник танцювального 
гуртка сільського Будинку 
культури, залюбки висту
пає на оглядах. Віра, уче
ниця 8 класу — солістка 
шкільного хору, а також 
молодша вожата в 1 класі. 
Малюки люблять її за ве
селу вдачу. І Павлик, і Ві
ра — піонери.

Щоб створити сприятли
ві умови для формування 
в учнів наукового сзітої ля
ду, потрібна цілеспрямова
на атеїстична робота і се
ред батьків, особливо се

ред віруючих.
З цим завданням справ

ляється наукозо-атеїстичнз 
секція первинної організа
ції товариства «Знання». В 
її роботі використовую
ться різні форми пропа
ганди: цикли лекцій про 
дійсність і релігію, бесіди, 
кінолекторії. Працівники 
бібліотеки теж займаються 
пропагандою науково-по
пулярних книг, готують 
книжкові виставки, тема
тичні вечори. Як видно, 
спільними зусиллями лег
ше викорінювати зло.

Л. ДРАБИНА,
директор Перзозпанів- 
ської восьмирічної шко
ли Кіровоградського 
району.

ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ?

ІНЖЕНЕР, 
КОНСТРУКТОР, 
АКТОР

Цікавий і різноманітний 
світ захоплень. Він розкри
ває таємниці прекрасного, 
допомагає утверджуватись 
особистості.

Захоплення театром і 
привело Володимира Тоге- 
ра до Палацу культури 
імені Жовтня. Вісім років 
тому відчинив він уперше 
його двері. Спочатку опа
новував азбуку сценічного 
мистецтва у драмстудії, а 
згодом одержав і перші 
ролі в народному театрі. З 
усмішкою згадує Володи
мир перший вихід на сце

В обласному огляді робіт творчої молоді, ще проходить у Кіровоградському укра
їнському музично-драматичному театрі імені М. Л. Кропивницького, бер»/ть участь 
уволоді актори театру Л. Хуторян, А. Носяченко, В. Литвиненно, В. Хобта, А. Марченко, 
Я. Приходьмо, В. Степаненко, А. Красоьський.

Якщо підрахувати, скільки ролей — людсьних доль і характерів — зіграв за своє 
творче життя молодий нропивничзнин Анатолій Носяченко, вийде досить солідна 
цифра — понад 20 за 6 років роботи.

Є в актора улюблені ролі. Серед них — роль Хлестакова у «Ревізорі» М. В. Гоголя. 
Про тану роль мріють, на неї чекають довго. Можна сказати, що Анатолію пощастило. 
Він грає з досвідченими майстрами сцени: народним артистом УРСР Г. Семеновим 
(городничий), заслуженою артисткою УРСР А. Любенко (Ганна Андріївна). Його «ре
візор» — людина, нещасна своїм соціальним смислом існування, дітище свого класу, 
суспільного ладу. Фото В. ГРИБА.

ну в спектаклі за п'єсою 
К. Симонова «Так і буде», 
де він зіграв роль ад ю- 
танта Саші. Роль була пов- 
ною протилежністю його 
веселій вдачі, довелося ба
гато працювати.

Кожна нова роль для Во
лоді, як і для інших учас
ників колективу, — заглиб
лення у складний, незбаг
ненний світ людських взає
мин, коли хочете, випробу
вання самого себе з пев
них ситуаціях. За роки гри 
в народному театрі Воло
димир створив чимало ці
кавих образів, але роль Са
ші у спектаклі «Сталева
ри» — найулюбленіша. І, 
мабуть, саме тим, що ро
бітнича тематика близька 
серцю актора, його непо
сидючій, діловій вдачі. Па
м'ятаються і ролі Павлови
ча в «Докторі філософії», 
Угарова в «Провінційних 
анекдотах».

Режисер театру Т. Й. 
Корнієць говорить: «Воло

дя — перспективний ак
тор, і працювати з ним ці
каво. Він наполегливий, 
уміє критично оцінити гру, 
є в його роботі справді ро
бітничий запал».

Можливо, саме тому Во
лодимиру і доручили роль 
головного диспетчера СМУ 
Леоніда Шиндіна в спек
таклі «Ми, нижчепідписа
ні», над яким нині працює 
колектив. Це — централь
на роль вистави, що пору
шує актуальні питання сьо
годення. Роль складна, 
психологічно наповнена, з 
широким емоційним діа
пазоном. І природно, що 
довір’я породжує відпові
дальність, бо образ Шин
діна вплине на успіх спек
таклю, якого нетерпляче 
очікують прихильники те
атрального мистецтва.

Л. ДЕРЕВ'ЯНКО, 
кореспондент позаштат
ного відділу естетично
го виховання «Молодо
го комунара».

БЕЗСОРОМНИЙ

РОЗИГРАШ
КИТАЙСЬКОЇ

КАРТИ
Закінчився візит міністра 

оборони США Г. Брауна з 
Китай. Крім Пекіна, де бу
ли проведені чотириденні 
переговори з китайськими 
керівниками, він побував 
ще в Ухані й Шанхаї.

Цей вояж у період від
ходу американської адмі
ністрації від політики роз
рядки міжнародної напру
женості остаточно проде 
монстрував перехід Ва- 
шінгтона від «збалансова
ної політики у відносинах 
між СРСР і КНР» до ріши
мості різко активізувати 
свої зв’язки з Китаєм на 
шкоду відносинам із Ра
дянським Союзом.

У плані двосторонніх 
відносин був досягнутий 
«реальний прогрес у по
ставках Китаю американ
ської технології, яка може 
бути використана для во
єнних потреб». Зокрема, 
йдеться про такі галузі, як 
електроніка, виробництво 
електронно - обчислюваль
них пристроїв і супутників 
спостереження. Перший 
крок у цьому напрямі — 
готовність США продати 
станцію по прийманню ін
формації із супутників 
«Лендсат-Д».

Як заявив Г. Браун на 
прес-конференції, його ві
зит сприяв не тільки по

глибленню двосторонніх 
зв’язкіз, а й став продук
тивним обміном думками 
про становище в районах, 
де обидві країни прагнуть 
до досягнення спільних 
стратегічних цілей». Мі
ністр оборони США закли
кав китайське керівництво 
спробувати разом із Спо
лученими Штатами розро
бити «дії, що доповнюють 
одна одну», як він висло
вився, на противагу «(ро
сійській експансії». Підспі
вуючи заокеанському гос
теві, заступник прем’єра 
Держради КНР Ден Сяопін 
заявив, що «США і Китай 
мають зробити все необ
хідне, щоб організувати 
опір Радянському Сою
зові».

Переговори, що завер
шились, показують, що 
центральним фактором 
зближення позицій обох 
сторін виступає саме ан
тирадянщина. Практично 
всі виступи Г. Брауна і ки
тайських лідерів містили 
грубі ангирадянські вига
ди, заклики до боротьби 
проти «радянського екс
пансіонізму» і т. п. Особ
ливо різким нападкам, як і 
слід було чекати, піддава
лась дружня допомога 
СРСР Афганістану на про
хання його законного уря

ду. По суті, Вашінгтон і Пе
кін старанно підштовхува
ли один одного до зайнят
тя більш антирадямської 
позиції і назіть до «прак
тичних дій» у цьому плані.

Американська сторона 
хотіла б, звичайно, щоб Ки
тай по можливості у най
повнішій мірі взяв на себе 
надання воєнної допомоги 
Пакистану, а також забез
печення зброєю контрре
волюціонерів. Останніх, як 
відомо, підтримують Ки
тай, Пакистан і США. У ви
щих ешелонах вашінгтон- 
ської адміністрації усві
домлюють, що прямі вели
комасштабні поставки 
зброї настроять проти них 
Індію та інші країни райо
ну і призведуть до ще 
більшого падіння престижу 
Сполучених Штатів. У на
явності неприкрита спроба 
розіграти «китайську кар
ту» з гегемоністською ме
тою, яку переслідують 
американські стратеги.

Під прикриттям антира- 
дянської димозої завіси 
Вашінгтон і Пекін фактич
но провели узгодження 
військово - стратегічних і 
зовнішньополітичних акцій 
на світовій арені і, зокре
ма, з Азії.

«Паралельність інтере
сів» Китаю і США на ділі 
означає створення нового 
антирадянського альянсу. 
При цьому Пекін, доби- . 
ваючись прихильності
США, сподівається на 
швидку модернізацію своєї 
економіки, і перш за все 
воєнної машини, з тим, 
щоб здійснити свою давню 
експансіоністську мрію 
щодо Південно-Східної 
Азії. Вашінгтон же прагне 
пошзидше відновити втра
чені позиції у цій частині 
світу. Так чи інакше подіб
ний гегемоністський аль
янс суперечить інтересам 
розрядки й миру< а відтак 
приречений на провал,

В. топчян. .
(АПН).

ВИНУВАТЕЦЬ — ІМПЕРІАЛІЗМ

ІДЕШШПЯ НЕЖИТІ
11 АВРЯД чи багато аме- 
'8 риканців бачили фільм 
молодого режисера Уїлса 
Робертса «Серед чолові
ків» (або «Чоловіча компа
нія»). А не завадило б. Це 
досить повчальна докумен
тальна стрічка, створена 
на основі інтерв ю з солда
тами США — колишніми і 
нинішніми. Автор намагає
ться вияснити, чим керую
ться у Сполучених Штатах 
при підготовці молодих 
воїнів.

Відповідь парадоксаль
на, її можна висловити од
ним словом, яке вимовляє 
колишній учасник «бруд
ної» війни у В єтнамі, — 
«дегуманізація». Це озна
чає перетворення солдата 
у німу і покірливу «маши
ну війни».

Молодим хлопцям про

мивають мізки так, щоб 
назавжди вбити в голову: 
«по той бік» немає нічого 
людського, там інші істоти. 
Наприклад, один із «геро
їв» фільму розмірковує: 
«Якщо свої, американські, 
жінки — це матері, сестри, 
дружини, кохані, то «чу
жі» — це відьми, вовчиці, 
повії, яких треба палити, 
вбивати, гвалтувати». І тре
ба сказати, що саме такий 
підхід, який грунтується на 
подвійних стандартах
(«свої» — «чужі»), і демон
струвала більшість «тихих 
американців» у Південно- 
Східній Азії. Звідси — 
трагедія Сонгмі, байдужі 
бомбардувальні вбивства 
дітей у Ханої...

Нині, здавалося б, з 
кожним днем затягуються 
шрами, завдані воєнною 

авантюрою у В’єтнамі, 
принаймні для американ
ської сторони. Але, як і 
раніше, ті самі методи, як 
показує фільм У. Робертса, 
практикуються для підго
товки військовослужбов
ців США. «Дегуманізація» 
залишає свої отруєні сліди 
не тільки за межами цієї 
країни. Вона, подібно бу
мерангу, повертається і 
раз у раз завдає ударів по 
самих Сполучених Штатах.

Як відомо, 1979 рік був 
оголошений Міжнародним 
роком дитини. Між тим у 
США останнім часом від
значають зростання справ
жньої епідемії жорсто
кості у ставленні до юних. 
Статистика подібного об
ходження з дітьми у США 
свідчить про посилення 
нелюдськості. Якщо 1967 

року було зареєстровано 
сім тисяч подібного роду 
фактів, то вже у 1974 (за
уважте, це роки війни у 
В’єтнамі) їх кількість 
збільшилась до 200 тисяч.

Для американців стало 
звичним, що в «швидку 
допомогу» доставляються 
діти, котрим ставлять діаг
ноз так званого «синдрому 
побитої дитини». Найчасті
ші ушкодження — розрив 
печінки, перелом руки чи 
інших кінцівок, пролом че
репа, які майже завжди 
викликані жорстокістю 
близьких.

Нелюдське ставлення до 
юних проявляється не 
тільки в сім'ях. У країні, 
незважаючи на боротьбу 
деяких профспілкових та 
інших організацій, ре
гулярно порушується тру
дове законодавство щодо 
дітей. Згідно з даними мі
ністерства праці СЦІА, у 
середньому щороку здійс
нюється понад 20 тисяч 
цих порушень.

Праця дітей — джерело 
додаткових прибутків для 
великих агропромислових 

концернів США,' і зароб
ляють вони на цьому міль
йони доларів. Тільки в 
землеробстві зайнято біль
ше півмільйона підлітків, 
багатьом лише 9—10 років. 
Батьки більшості з них — 
робітники-мігранти. Вони 
ростуть неписьменними, 
тому що не можуть відві
дувати школу через по
стійне кочівне життя своїх 
близьких. За словами де
яких американських учи
телів, «це найбеззахисніші 
серед усіх беззахисних». 
Вчителька початкової шко
ли у штаті Каліфорнія 
Ф. Макнейл повідомила, 
що дві третини таких уч
нів страждають анемією, 
фурункульозом, запален
ням кишечника чи нирок. 
«У них немає можливості 
стати частиною колективу 
школи. У них відсутнє по
чуття дому, і тому їх са
мосвідомість розвивається 
слабо, а устремління за
лишаються ницими», — 
підкреслила вона.

УКІНЦІ 1977 року пре
зидент Дж. Картер 

підписав закон про рівень 

мінімальної заробітної 
плати. По суті, непомітно 
для американської і світо
вої громадськості було 
легалізоване положення 
про застосування дитячої 
праці на сільськогосподар
ських роботах у США. І хо
ча профспілки і деякі за
конодавці намагалися цьо
му протидіяти, новий за
кон фактично дозволив 
підприємцям наймати на 
час збирання врожаю (з 
липня по жовтень) непов
нолітніх робітників. Адже 
їхня зарплата значно ниж
ча від мінімальної.

І останній штрих. Всяко 
суспільство, ізолюючи пра
вопорушників, хай то бу
дуть дорослі чи діти, ро
бить це головним чином з 
метою їх виправлення, пе
ревиховання. Звідси і тер
мін — виправні заклади. 
Однак із американських 
дитячих «виправних закла
дів» вийшло 80 процентів 
усіх дорослих злочинців.

Так замикається порочне 
коло «дегуманізації». Так 
повертається бумеранг.

В. САВЕЛЬЄВ,
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Здається, це було тільки вчора: прощання на пероні, 
мідь оркестру, яскраві квіти. А все-таки як уже далеко — 
рідні, друзі, кохана, дсе цивільне життя. Ти став солда
том. Про високе звання захисника Вітчизни, про шляхи 
становлення молодого воїна розповідає в бесіді з нашим 
кореспондентом Герой Радянського Союзу генерал армії 
П. О. Бєлік.

В ЄДИНОМУ 
СТРОЮ
— Петре Олексійовичу, 

Ви ось уже більше п'ятде
сяти років у строю, про
йшли шлях від червоноар- 
мійця до генерала, І, ду
маю, молодим солдатам 
цікаво дізнатися, як почи
налась Ваша армійська 
біографія.

— Очевидно, досвід мій 
мало стане в пригоді ни
нішній молоді. Минуло 
вже немало років, скільки 
грандіозних подій вони в 
собі вмістили. Сьогоднішні 
хлопчаки ростуть у зовсім 
інших умовах, аніж мої 
однолітки.

Батько мій був із бідних 
селян, землі майже не 
мав. Мені виповнилось 
п ять років, коли почалася 
перша світова війна. Бать
ка мобілізували на фронт. 
Жилось і без того бідно, а 
тут уже зовсім сутужно 
стало. З восьми найнявся 
працювати пастухом, а в 
одинадцять став безпри
тульним, ходив по селах, 
просив хліба.

1925 року добрався до 
(Києва, де мене помістили 

в дитячу трудову колонію. 
Шефствували над нею кур
санти Київської піхотної 
школи. Ця обставина і 
вплинула на мій вибір — 
став курсантом.

До умов армійської 
служби я звик досить лег
ко. Після стількох років 
блукань, залізної дисцип
ліни колонії напружений 
армійський ритм здавався 
звичайнилт.

Розумію, зовсім інша 
справа для нинішніх хлоп
ців.

Із кола друзів вони по
трапляють у незнайомий 
колектив, із домашнього 
затишку — в казарму, від 
домашніх борщів — до 
солдатської каші. Додайте 
до цього і фізичні наван
таження. Ось чому перші 
місяці служби вважаються 
найважчими. Витерпиш, пе
реможеш себе — будеш 
відмінним солдатом.

Тут юнакові важливо 
зрозуміти — він став муж
чиною. Все, дитинству тре
ба потиснути руку і роз
прощатися з ним назав
жди. Твоє життя підлягає 
тепер одному завданню— 
Батьківщину захищати. 
Пригадайте дідівські Пе
рекоп, Царицин, Каховку. 
Пригадайте батьківські 
Сталінград, Малу землю, 
Курську дугу. Тепер наста
ла ваша черга виконувати 
цей святий обов язок.

— Солдат. Мабуть, для 
тих, хто тільки почав служ
бу, це занадто гучно ска
зано. Ще не раз новенькі 
гімнастерки просякнуть по
том, зіб’ються каблуки 
важких чобіт, перш ніж 
новобранці стануть справж
німи воїнами. Як скороти
ти цей шлях становлення 
молодого солдата!

— Юнакам у першу чер
гу необхідна допомога ко

мандирів. Будучи офіце
ром, я завжди намагався 
зрозуміти кожного новач
ка — адже всі вони різні. 

Часто згадую свого пер
шого командира Черткова'. 
Думаю, запам’ятали його 
на все життя й інші курсан
ти нашого взводу. Суворий 
і вимогливий, він у той же 
час відзначався делікат
ністю, добрим ставленням 
до нас. Чертков сам осо
бисто допоміг мені піді
брати і підігнати обмунди
рування. На мій погляд, 
дуже важливо, яким буде 
перший командир на ар
мійському шляху, з нака
зу він почне чи з поради, 
допомоги.

Хочу звернути увагу мо
лодих солдатів на одну де
таль. Недаремно Чертков 
так уважно ставився до то
го, як сидить гімнастерка 
на його підлеглих. З пер
шого дня він учив нас по
важати армійську форму. 
Це залишилось назавжди.

Повинен сказати, в армії 
не буває дрібниць. Непра
вильно загорнув онучу, 
значить, натер на марші 
ногу, відстав від товари
шів — підрозділ втратив 
одного бійця. Неправиль
но склав обмундирування 
на ніч — не встигнеш по 
тривозі вкластися у відве
дений час, підведеш ко
лектив.

Особлизо хочу нагадати 
про дисципліну. Беззасте
режне підкоряння офіце
рові — непохитний~закон. 
Знаю, багатьом важке 
звикнути до цього. Тоеб-з 
пам'ятати: ти служиш Бать
ківщині.

Багато що залежить бід 
самоГ людини, від її ба
жання хутчіше стати в 
стрій. А друзів вона знай
де собі швидко. Недарма 
стільки пісень складено 
про справжню армійську 
дружбу. «Сам загинь — 
тоаариша виручи» — го
ловна ззпоеідь солдата.

Буде евжко, звичайно, 
«не дасть спокою» сер
жант, але на складному 
марші він мовчки візьме 
твій важкий автомат і під
сумок, і тоді ти зрозу
мієш його суворість І доб
роту.

Так що відразу звикайте 
бути військовою людиною. 
Моя порада: вчитайтесь 
іще раз у військову при
сягу. Кожне її слово має 
глибоке значення.

І ще. Юнак завжди має 
пам'ятати, що він стає в 
один стрій із солдатами 
революції, солдатами Пе
ремоги, і прагнути бути 
достойним цього високого 
звання.

— Ви, Петре Олексійо
вичу, командували взво
дом, ротою, батальйоном, 
полком... округом. Чого 
намагались навчити своїх 
підлеглих!

— Хороший солдат — це 
ідейно стійка, фізично

сильна людина, яка відмін
но володіє зброєю і техні
кою. Мужність і сміливість 
— якості, обов язкові для 
еоїна, і я вважав своїм 
обоє язком виховати їх у 
молодих людях.

Як це зробити? На так
тичних навчаннях, у полі 
треба створювати обста
новку, максимально набли
жену до бойової, при якій 
у хлопців виробляється 
сміливість. Головний учи
тель — поле, полігон, 
стрільбище. Для солдатів я 
влаштовував різноманітні 
випробування: на танках 
вони стрибали через рови, 
форсували ріку вбрід, хо
ча тоді не було ніяких 
пристосувань для підвод
ного водіння. І тут необхід
ні винахідливість, кмітли
вість.

Проводив також свого 
роду екзамени. На карті 
відкреслював пряму лінію, 
вказував точку на відстані 
20 кілометрів і давав наказ 
дістатися туди й назад. У 
бак наливав бензину рівно 
на сорок кілометрів і опе
чатував його. І вперед. По 
пагорбах, по горах до цієї 
точки набагато більше ви
йде, адже дорога нерівна. 
Без кмітливості палива не 
г.истачить. Винахідливі по
вертались через години 
три—чотири, інші блукали 
по п'ять діб, тягнучи мото
цикл на собі. Звичайно, без 
запасів, їжі — ніякої. Ад
же «течка» — ось Бона, по
ряд. Хитруни після таких 
прогулянок ховали їжу в 
лісі, розвідували, коли я 
-придумаю черговий «зо
ряний заїзд». Я знав про ці 
склади і ке заперечував— 
есє ж винахідливість...

Усі бійці хоробро вою
вали на фронтах Великої 
Вітчизняної, багато хто на- 
юроджений орденами і 
медалями.

— Ваші підлеглі перевір
ку проходили не б навчан
нях — у бою. Відомо, що 
бойове хрещення Ваш 
полк одержав у районі Ше
петівки. Як проявилась 
сталь танків і характерів!

— Ні я, ні мої підлеглі 
не /дали досвіду бойових 
дій, та я був упевнений у 
виучці солдатів, у їхній 
ненависті до ворога, в 
здатності терпіти важкі 
УМОЕИ. І не помилився.

Противник, прорвавши 
кордон, почав стрімко 
просуватися передовими 
загонами на Шепетівку. 
Ворог намагався захопити 
зручний для атаки плац
дарм, перегрупуватися і 
завдати розгромного уда
ру. З цим загоном, у скла
ді якого були мотопіхота і 
танки, ми і зіткнулись. І 
вщент його розбили.

Виняткова хоробрість 
кожного стала вирішаль
ним фактором нашої пе
ремоги. Пригадую подвиг
командира мотоциклетно- 
го загону Бугрова. Він від
стрілювався до останнього 
патрона. Фашисти виріши
ли взяти його в полон. Не 
бронетранспортері вони 
загнали його до лісу і зне
силеного притиснули до 
дерева. І ось тут Бугрсв 
прийняв рішення, якої о 
від нього не чекав ніхто. 
Він вискочив на броне
транспортер (відкритий) і 
малою саперною лопатою 
знищив шість гітлерівців. 
Куля наздогнала Бугрова в 
іншому бою, значно пізні
ше, а до цього сміливець 
встиг не раз перехитрити 
г.мерть, встиг знищити не
мало ворогів. Такими були 
солдати Перемоги. Будьте 
іідні їхнього подвигу, рів
няйтесь на них.

(ПРЕС-БЮРО -КОМСО
МОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ«).

В ПЕРШИЙ ДЕНЬ МІСЯЧ. 
ЛИКА ОБОРОННО-МАСОВОЇ 
РОБОТИ НАШ ФОТОКОРЕС
ПОНДЕНТ В. ГРИБ ПОБУ
ВАВ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ 
РАДІОТЕХНІЧНІЙ ШКОД! 
ДТСААФ. ТУТ НАБУВАЮТЬ 
ТЕХНІЧНИХ ПРОФЕСІЙ 
БІЛЬШЕ 240 ЮНАКІВ ДО
ПРИЗОВНОГО ВІКУ.

ВИХОВАНЦІ ШКОЛИ УС
ПІШНО ВИСТУПАЮТЬ ПА 
РЕС П У БЛI KA 11С Ь К И X ІА 
EC ECO 103 її На З МА ГА III і ЯX 
З РАДІОСІІОРТУ. МАЙБУТ
НІ ВОЇНІІ ПОВСЯКЧАС ТРЕ
НУЮТЬСЯ. ЩОБ СКЛАСТИ 
ЗАЛІ.К З ФІЗИЧНОЇ ТА ВІИ- 
СЬКОВО-ТЕХ ВІЧНОЇ ПІДГО
ТОВКИ.

НА ЗНІМКАХ: СЕРЕД
НЄ ФОТО — ЙДУТЬ ЗАНЯТ
ТЯ В ГРУПІ № 5; ВГОРІ — 
ВІДМІННИКИ НАВЧАННЯ 
ОЛЕКСАНДР МУРАШКІН ТА 
АНДРІЙ БРЕУС; ВНИЗУ -- 
ВИКЛАДАЧ В. О. ГОРБАНЬ 
З КУРСАНТОМ ПАВЛОМ 
КОЗАЧЕНКОМ.

ЧЕК ДЄНО
Ігри Олімпіади-80 три

ватимуть два тижні. За 
попередніми даними, в 
них візьмуть участь біль
ше 10 тисяч спортсменів 
не менше, ніж із 130 країн 
світу (найбільш представ
ницькими були Ігри у 
Мюнхені, де виступали 
олімпійці 122 країн. А кіль
кість усіх учасників, госгей 
і офіційних представників, 
об’єднаних у спортивні де
легації, становитиме при
близно 13 тисяч. Олімпіа
ду обслуговуватимуть 3,5 
тисячі суддів, 900 із них— 
із-за нордону.

Московські Ігри висвіт
люватимуть близько 78С0 
представників преси.

Олімпійське будівництво

НА ВІРНІСТЬ ВІТЧИЗНІ
Вчора почався Всесоюзний місячник 

оборонно-масової роботи. Профспілкові, 
комсомольські та дтсаафівські активісти 
розгорнули активну пропаганду заповітів 
В. І. Леніна, праць Генерального секре
таря ЦК КПРС, Голови Президії Вер
ховної Ради СРСР Л. І. Брежнєва з пи
тань захисту соціалістичної Вітчизни, по
ложень Конституції СРСР, рішень _ XXV 
з’їзду КПРС та листопадового (1979 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, славних революцій
них, бойових і трудових традицій партії, 
радянського народу і його Збройних Сил. 
У школах, профтехучилищах проводяться 
vpoKii мужності, зустрічі з ветеранами 
і. і й 11 п, воїва ми-земл я ками.

В робітничих і сільських клубах бу
дуть проведені лекції, бесіди, тематичні 
вечори, кінофестивалі військово-патріо
тичних фільмів, в комсомольських орга
нізаціях заплановано влаштувати кон
курси технічної творчості молоді, Ленін
ські та суспільно-політичні читання на 
темп «Ленінське вчення про захист со
ціалістичної Вітчизни», «Конституція 
СРСР про захист соціалістичної Вітчиз
ни, як найважливішу функцію держави, 
священний обов’язок громадянина 
СРСР».

в основному завершується. 
Всього споруджувалось і 
реконструйовувалось 99 
олімпійських об’єктів різ
ного призначення, із н«х 
76 — у столиці, решта — 
в Талліні, Ленінграді, Киє
ві і Мінську.

Трибуни 26 спортивних 
споруд Москви, Талліна, 
Ленінграда, Києва, Мінська 
360 разів будуть заповню
вати глядачі. Близько шес
ти мільйонів білетів для 
відвідування спортивних 
поєдинків уже віддрукова
ні і чекають своїх власни
ків. Більше двох третин за
гальної кількості білетів 
призначені для наших 
співвітчизників — жителів 

столиці, інших «олімпій
ських» міст, туристів з усіх 
куточків Радянського Со
юзу. Решту білетів при
дбають закордонні турис
ти та гості Олімпіади-80.

У Москві в період Олім
піади передбачається вла
штувати близько 600 теат
ральних спектаклів і до 1,5 
тисячі концертів. Викон
ком Московської Ради на
родних депутатів вирішив 
перенести початок'' кон
цертів і вистав у період 
Олімпіади на годину піз
ніше, щоб дати глядачам 
можливість поєднати від
відування спортивних зма
гань і культурних видо
вищ. ґ:
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