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XXVI з’їзд КПРС підкрес
лив важливу роль комсомо
лу в комуністичному будів
ництві. Рішення партійногєі 
форуму стали для комітеїіп 
комсомолу чіткою програ
мою дій, повсякденної ро
боти по мобілізації юнаків 
і дівчат на виконання пле
ню одинадцятої п’ятирічки.

1152 комсомольсько-мо
лодіжні колективи, більше 
70 600 молодих тоуд:внинів 
Кіровоградщини. взявши 
підвищені соціалістичні зо
бов’язання, успішно втілю
ють у життя накреслення 
партії. Ось кілька прикладів 
звитяжної праці юнаків і діи- 
чат області, які трудяться 
під девізом: «Одинадцятій 
п’ятирічці — ударний труд, 
знання, ініціативу і твор
чість молодих!»

Близько 500 тисяч тонн 
народногосподарських ван
тажів перевезли залізнич
ники комсомольсько-моло
діжної колони імені 60-річ- 
чя комсомолу України 
Знам’янського локомотив
ного депо (керівник С Пу- 
гачов, групкомсорг А. Лит
винов) за перше півріччя.
*981 року. На комсомольсь
кому рахунку економії — 
200 тисяч кіловат-годин 
електроенергії.

Майже по дві норми за 
зміну виконують маляри 
комсомольсько -молодіжної 
бригади будівельного уп
равління № 3 тресту «Кіро- 
г.оградмйшважбуд», де
бригадиром Н. ШачкОБСька, 
а • рупксмсоргом Т. Плотни
кова.

Справді ударною спра
вою стели для комссмсль-

- ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ»

ОРГАН КІРОВО ОГО ОБКОМУ лкому
Виходить

э 5 грудня 1939 р.

РІК ПЕРШИЙ

Випереджають 

графік
Соціалістичні зобов’язан

ня комсомол ьсько-мо.чо- 
діїкпого колективу пла
вильників металургійної 
дільниці цеху № 0 Снітло- 
водсьцого заноду чистих 
металів високі: 'завершити 
плани першого року и’яти-

річни до 15 грудня. Нині 
цей КМК працює в раху
нок вересня. Вагомі здо
бутки — це результати 
праці кожного з 23 чле
нів бригади, яку очолює 
Анатолій Павлович Ковтун, 
групкомсорг Сергій Кочер
га.

На початку року хлопці 
вирішили добитися звання 
бригади комуністичної пра
ці. 1 за виробничі успіхи, 
активність п громадському 
житті колективу присвоєно 
це почесне звання.

Одинадцяту п’ятирічку 
бригад*»  А. Ковтуна наміти
ла виконати до 68-ї річниці 
Великого Жовтня.

Ю. ПРЕДОЛЯК,

У рахунок

грудня
Комсомольська-молодіж

ний колектив Знам'янсько-

го побуткомбінату, де груп- 
комсоргом Людмила Цисар. рлті/іЛТЬГГ 
працює сьогодні в рахунок І Уіу І ОЛ.Я1 
грудня 1981 року. Він не
одноразовий переможець 
соціалістичного змагання __ — 
серед КМК, які працюють СиЛУПу
у сфері обслуговування.

Напружена піни пора у 
Минулого року дівчата робітників Новоукрйїнського

Червоним прапором обко- »»Дійду перші гішш се 
му ЛКСМУ. За перший юдкпх коренем и дів. У то- 
квартал цього року —карному цеху ударно труди 
друге місце в соцзмаганнї.ться комсомольсько молодіж 
Керівник КМК Тамара Опа- ))И^ колектив Володш-.н’пя 
насіяна Першина доклала рреппого. 13 токарів і фрс 
чимало зусиль, щоб Д'вча* зерувальників виконують 
та (їх у бригаді _Дев ять» роботи швидко і якісно, 
досконало оволоділи спе
ціальністю швачки. Поши- „ 
ті костюми, сорочки, паль- пинський — 
та подобаються клієнтам, 
про що свідчать записи 
замовників у книзі поднк.
За минулий 
ткв виконав 
процентів.

Групкомсорг Віктор Сдта- 
фрезепу валь

ний. Всю продукцію здає з 
першого пред’явлення. Мі- 

Місяць колек-сп,1,|° завдання хлопець ви- 
план на 126 кону є на 130—150 процен

тів.

С. ВІТЯРА. Л. ПАНАСКЖ.

ВНУТРІСПІЛКОВУ
РОБОТУ— 
нл вищий 
РІВЕНЬ

До пленуму обкому

ЛКСМ України

НЕЗАБАРОМ ВІДБУДЕТЬСЯ ПЛЕ

НУМ ОБКОМУ КОМСОМОЛУ, ЯКИЙ

РОЗГЛЯНЕ ПИТАННЯ «ПРО СТАН 0 ЗА

ХОДИ ПО ПОЛІПШЕННЮ ВНУТРЬ

Сергія Бурлакова нази
вають на Кіровоградсько
му чавуно-ливарному за
воді токарем-швидкісни- 
ном. Роботу будь-якої 
складності виконує швид
ко і якісно.

Сергій на заєоді з 1976 
року. Протягом цього ча
су його знають як кваліфі
кованого робітника, пре
красного раціоналізатора, 
хорошого товариша. У 
цьогорічному суперництві 
молодих токарів підпри
ємства Сергій виборов 
першість. У республікан
ських змаганнях Міністер
ства машинобудування для 
тваринництва та кормови
робництва посіє четверте 
місце. Свої знання і вмін
ня передає козачкам.

На знімку: С. БУР- 
ЛАИОВ за роботою.

»Ното Б. БАНДУРНА.

КОЛЕКТИВ Р’УЖНИХ
Спочатку був лист. « Дорога редакціє! Звертаюсь до 

тебе від імені комсомольців нашого господарства. 
Ми часто читаємо на сторінках газети розповіді про 
роботу комсомольсько-молодіжних колективів облас
ті. Особливо цікавимось справами у тваринництві. 
Зрозуміло: наш колгосп спеціалізується на вирощу
ванні нетелей, а тему більшість спілчан працює на 
відгодівельному комплексі. Хотілося б, щоб і наш 
досвід (а він є) став надбанням усіх, слугував п’яти
річці...

З повагою Надія Ткачонко. секретар комітету 
комсомолу колгоспу імені Леніна Новгородкйтськогб 
району».

Кому належить та думка, 
-Пядія Білей не пам’ятає. 
Знає тільки, що прозвучала 
нона на минулорічних звіт
но-виборних зборах колгос
пу і формулювалась приб
лизно так: «За гри роки де
сятої п’ятирічки ми досяглії 
у ‘ тваринництві більшого, 
ніж за весь період існуван
ня господарства...»

— Дещо спрощено, але 
справедливо, — вважає за- 
підуїоча комплексом по ви
рощу вапню нетелей.

Сама собою мова захо
дить про ті пам’ятні, три ро- 
ЖІГ.

І977 го колгосп імені Ле
ніна міцно стан па шлях 
спеціалізації виробництва. 
То була настійна вимога ча- •

су. 1 Іаявпість багатих кор
мових угідь, певний досвід 
у справі кормовиробництва 
дозволили господарству 
спочатку значно збільшити 
молочне стадо, а пізніше 
повністю переключитися па 
вирощування нетелей.

Відомо, що все нове по
требує перевірки часом. В 
економічній доцільності спе
ціалізації новгородківпі пе
рекопалися вже наступного 
року. Дорощування 2300 го
лів молодняка нерсіїскпш- 
лнх молочних порід і реалі
зація його господарствам 
району дала колгоспу чима
лу вигоду. Ще більшою сса
ла вона, коли всі 'трудоміст
кі процеси па комплексі бу
ли механізовані.

•зникла з порядку денно
го й одвічна проблема — 
нестача кадрів. Навпаки, 
можливість працювати по
повому, гарантовані заро
бітки приваблювали людей 
у тваринництво. На комп
лексі почав стабілізуватися 
колектив.

НнііІ поруч із досвідчени
ми відгодівельпицямн ІІОЛІ- 
11010 Данилівною Метспкі- 
ипч, Клавдією Василівною 
Нуиріп. Любов’ю Дапнтів- ною.Дянсвко та Галіною 
Іванівною (грмейчук працю- 
іоть і молоді трудівниці, 
комсомолки Валентина Ми- 
сюра Тетяна Байко, Нага- 
ЛІЯ коваль. Добре працю- 
юіь. Вали ЛЬісюра, наприк
лад, вийшла перемо,києм 
соціалісііншого змагання за 
минулий місяць, одепжав- 
"ііі шд кожної з 200 голів 
молодняка в середньому 088 
грамів щодобового нрирос- 

У- ерекрплв плановий нг>- 
казппк - 420 грамів - Те
тяна й Наталя.

Іелятішиямн дівчата ста
ли Минулого Року, по заі’ін- 
ч*' ші Ассятпрі.іки, А ,пиі5)а. 

ста-

нього року їх приклад на
слідували- Віра Бондаренко. 
«Шля Міняйло, Люда Сос- 
новська. Марія Музнчко 
Професія тваршіпика стала 
однією з найбільш прес
тижних у господарстві.

Кілька слів про досвід, 
згаданий у листі Надії Іха
нсько. Велику роль у підви
щенні кількісних і якісних 
показників роботи трудівни
ків комплексу відіграє деся
тибальна система оплати 
праці. Тепер кожна трудів
ниця отримує зарплату не 
тільки за продуктивність 
(прирости вагя тварин), а 
й за дотримання розпоряд
ку дня, вимог зооветерина- 
рії, виконання соиіалістн'і- 
них зобов'язань.

І Іе відразу і не просто 
складаються взтємішн в ко
лективі. Тим більше, якпю 
члени його — люди різного 
віку. Повгородьівських тня- 
ршпіиків сміливо можна на
звати моноліт ним, згуртова
ним колективом. Таким, у 
якому і досвід ветеранів, і 
завзяття молодих служить 
одній спільній справі — ви
конанню завдань одинадця
тої п’ятирічки.

м. ПОЛІЩУК.
ЄЛ4Т НоэгородкА

СПІЛКОВОЇ РОБОТИ В ПЕРВИННИХ

КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

У СВІТЛІ РІШЕНЬ XXVI 3‘ЇЗДУ КПРС і

XVIII З'ЇЗДУ впнем».

НА ЙРАШ
ФЛАНГ

эких організацій області 
жнива 1981 оспу Близько 
30 тисяч юнеиіс і дівчат 
узяли участь у збиранні 
оанн>х зернових Високу 
професійну майстеїзність 
показлг комсомольсько-мо- 
ЛОДЧКНий екіпг и з колгоспу 
«Дружба»' Олександеівгь- 
ного район« г складі Василя 
і Микоди Fr-.ку печкіе, який 
на площі 345 гон-аріп ком
байном СК-6 намолотив 
12041 центнер-зерня і етап 
переможцем обласного
змагання.

У напруженім боротьбі 
здобув перемогу молодий 
жаткар Іван Нгстесієнко з 
колгоспу імені Фрун-.е 
Ульяновського район»/ Він 
скосив зеоночі на площі 
462 гектари Лише на 2 гек
тари нижчий результат у 
минулорічного переможця 
республіканського змаган
ня молодих жниварів Петра 
Гнсного з колгоспу імені 
Калініна НоЕоунсеїнського 
району.

А найкращим водієм на 
жнивах-81 етап Микола Чер- 
нега з колгоспу «Маяк» 
Знам’янського району, кот
рий автомобілем Г.АЭ-53 пе
ревіз 12490 центнерів зер
на.

Це лише кілька імен із 
великого загону молодих 
трударів, які з честю вели 
боротьбу за нечеткий хліб 
першого року одинадцятої 
п’ятирічки. І незаперечним 
е той факт, що тільки там 
юнаки і дівчата прагнуть 
трудових вершин, де комі
тети комсомолу ведуть зма
гання продумано, творчо 
використовують ініціативи, 
які народжуються е комсо
мольсько-молодіжних ко
лективах, комплексно вирі
шують завдання трудового, 
ідейно-політичного і /ко
рального виховання молоді.

(Закінчення на 2-м



20 серпнл 1081 року
2 стор.

Якість і

комсомольської
роботи

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).

На XXVI з’їзді Компартії 
України товариш В. В. Щер- 
бицький особливо підкрес
лював, що необхідно знач
но більше’уваги приділяти 
організаційно - політичному 
зміцненню насамперед пер 
винних організацій, поліп
шенню внутріспілкової і ви
ховної роботи.

Виконуючи рішення лис
топадового (19/7 р.) Плену
му ЦК Компартії України, 
комітети комсомолу облас
ті багато зробили для під
вищення бойозитості і авто
ритету комсомольських ор
ганізацій. За минуле п’яти
річчя обласна комсомольсь
ка організація виросла 
більш як на 14 тисяч членів 
ВЛКСМ. Нині з її лазах 145 
тисяч юнаків і дівчат. Біль
шість із 2196 первинних — 
високоорганізовані, згурто
вані колективи, активні по
мічники партійних комітетів 
у боротьбі за виконання 
планів одинадцятої п’яти
річки.

Бюро обком1/ Компартії 
України розглянуло питан
ня «Про виконання облас
ним комітетом комсомолу 
рішень ХХУ з'їзду КПРС і 
XVII! з’їзду ВЛКСМ», в пар
тійних організаціях відбуло
ся обговорення питана, по- 
а’язаних з партійним керів
ництвом комсомольськими 
організаціями. Заздяки цьо
му якісно поліпшилась ро
бота більшості КОМСОМОЛЬ
СЬКИХ організацій.

На необхідності підвищу
вати рівень внутріспілко
вої роботи акцентував увагу 
перший секретар обкому 
Компартії України М. М. 
бильчак, виступаючи на 
стрічі комсомольського 
тиву області з членами 
ро обкому партії.

У першу чергу завдяки 
увазі партійних комітетів до 
справ комсомолу сгало 
можливим значне поліп
шення якісного складу об
ласної комсомольської ор
ганізації, зміцнення комсо
мольського ядра у провід
них галузях народного гос
подарства. Збільшилась 
кількість комсомольців се
ред робітників у промисло
вості, на транспорті, в тор
гівлі, на підприємствах 
зв’язку, в колгоспах і рад
госпах.

Нині більше половини 
комсомольців області тру
дяться у сфері матеріально
го виробництва, кожен тре
тій член ВЛКСМ — робіт
ник, понад 20 тисяч комсо
мольців — інженери, техні
ки, працівники осзіти, куль
тури, мистецтва, медичних 
закладів.

Все це дозволяє коміте
там комсомолу ефективно 
вести роботу по комуністич
ному вихованню молоді, за
лучати її до активної учас
ті у вирішенні важливих зав
дань, що стоять перед тру
довими колективами.

На фоні цих досягнень 
особливо чітко аидно недо
ліки в роботі ряд/ райкомів 

‘ комссмопу області. У складі 
£ві гловодської МІСЬКОЇ, 
Йебринецької, Ульяновської

районних комсомольських 
організацій минулого року 
поменшало робітників. Іе 
ж спостерігається в буді
вельних організаціях міста 
Олександрії, Голозанівсько- 
го, Кіровоградського, Нов- 
городківського районів, на 
транспорті в Кіровському 
районі м. Кіровограда, у 
колгоспах Новгородківсько- 
го, Новомиргородського та 
деяких інших районів. Тур
бує те, що окремі комсо
мольські організації в ми
нулому році допустили 
зменшення свого складу 
без будь-яких серйозних 
причин. Це стосується в 
першу чергу Голованівської, 
Долинської, Компаніївської, 
Новоархангельської, Ноаго- 
родківської, Ульяновської

Ко- 
зу- 
ак- 

бю-

„Молодий комувлр**

ВНУТРІСПІЛКОВУ РОБОТІ
НЛ ВИЩИП РІВЕНЬ

Одним з головних в облі
ку членів ВЛКСМ є конт
роль за рухом комсомоль
ців. В основному це випуск
ники навчальних закладів. 
Нині в русі знаходиться по
над 15 тисяч випускників 
вузів, середніх спеціальних 
ьавчальних закладів, учи
лищ, загальноосвітніх шкіл.

Сьогодні перед комсо
мольськими організаціями 
стоїть завдання організова
но провести постановку на 
облік випускників вузів до 
15 вересня. А особливо ви
пускників шкіл, які вперше 
стають на облік у райкомах 
і міськкомах ЛКСМ Украї
ни.

Необхідно добиватися 
чіткого порядку, суворої 
дисципліни при сплаті член
ських внесків. Приємно кон
статувати, що в більшості 
комсомольських організацій 
цю роботу поставлено на 
належний рівень. Але 
ній і істотні недоліки, 
приклад, в Устинівській 
йонній комсомольській
ганізації з 52 первинних, 
охоплених перевіркою, за
боргованість по внесках ви
явлено в 17, тобто, у кожній 
третій, а в шести організа
ціях району всі 100 процен
тів комсомольців виявилися 
боржниками.

Ще факт: у Голозанівсь- 
кому і Петрівському райо
нах кожна третя первинна 
не здає своєчасно членсь
ких внесків у ощадні каси.

І такі випадки не рідкісто. шують статутні строки про- 
Зазданням комітетів ком
сомолу є негайне викорі
нення подібної «практики».

мольської роботи. В Олек
сандрійському, Маловискіз- 
ському, Петрівському ра
йонах серед молоді віком 
до 28 років лише половина 
— члени ВЛКСМ.

Все залежить від того, як 
підійти до вирішення цієї 
важливої проблеми. В кол
госпі «Союз» Знам'янського 
району за останні півтора 
року в члени ВЛКСМ прий
няли 19 юнаків і дівчат, які 
відразу ж включилися в ро
боту комсомольської орга
нізації.

А ось у колгоспі імені Іл
ліча Компаніївського райо
ну з 98 молодих трудівників 
лише 59 — комсомольці. 
Кожен другий спілчанин не 
має доручень, практично не 
ведеться робота по лідго-

робота по підготовці учнів 
до вступу в комсомол.

Подібне спостерігається і 
в профтехучилищах. На
приклад, протягом 1979 року 
жоден учень Оникіївського 
СПТУ, що в Маловисківсько- 
му районі, не був прийнятий 
у члени ВЛКСМ. В ГІТУ міс
та Кіровограда і Новгород- 
ківському СПТУ № 6 комсо
мольський прошарок ниж
чий від середньообласних 
показників.

Є серйозні недоліки в ро
боті з юнаками і дівчатами, 
яких недавно прийняли в 
комсомол. Багато спілчан не 
мають доручень, нерідко 
комсомольські квитки вру
чаються із запізненням на 
кілька місяців.

Потрібно суворо питати з

є а 
На-
ра- 
ор-

тя», В яких узяло участь по
над 107 тисяч юнаків і д,в. 
чат, виступило 13У/О комсо
мольців. було розглянуто 
630 персональних спра* чле
нів ВЛКСМ, намічено заходи 
по вдосконаленню структу. 
ри комсомольських органі
зацій.

Нині скрізь проходять об 
гасні комсомольські збори 
«Зразковий громадський по
рядок у містах і селах — 
турбота комсомольських ор
ганізацій», на яких йде 
принципова розмова про до
тримання ножним юнаком, 
ножною дівчиною норм ко
муністично» мора/іі.

У підготовці заітнскіибор- 
них зборів минулого рону 
взяли участь усі комсомоль
ці Знам’янського локомотив
ного депо. Особливо старан
но попрацювали слуха
чі гуртків комсомольської 
політосвіти. В результаті на 
зборах народилась 'ініціати
ва: «Кожен слухач — пере
довик виробництва». Якщо 
до зборів у депо було 2fi 
ударників комуністичної
праці, то нині — 42. 34 мо
лодих трудівники підвищили 
свій професійний Рівень.

Комітети комсомолу об
ласті почали приділяти біль
ше уваги вибору тем зборі«, 
враховуючи конкретні зав
дання, які стоять перед тру
довими колективами.

Разом з тим ряд коміте
тів комсомолу не повністю 
використовує можливості 
комсомольських зборів як 
важливого засобу розвитку 
внутріспілкової демократії, 
виховання свідомої дисцип
ліни, ініціативи і творчості 
членна алгіСМ.

Комсомольські організації 
колгоспу імені Енгельса Но- 
воархангельського району, 
шзейно-галантерейної фаб
рики Ленінського району 
м. Кіровограда, колгоспу. 
«Росія» Онуфріїоського ра
йону. СПМг»-оз2 Кіровського 

І району м. Кіровограда пору-

КОМСОМОЛЬСЬКІ
ЗБОРИ:
ШКОЛА
АКТИВНОСТІ

районних та цілого ряду 
нерзинних комсомольських 
організацій.

Тваринництво 
ударний фронт 
галузь позинна 
метом особливої 
комсомолу. І ‘ 
(1981 р.) Пленумі ЦК Ком
партії України з тривогою 
говорилося, що через слаб
ку роботу комсомольських 
організацій за роки десятої 
п ягирічки в ряді областей 
кількість членів ВЛКСМ се
ред тваринників зменши
лась. У нашій області неза
довільне становище склало
ся з Ульяновській, Добро- 
величківській, Компаніївсь- 
кій, Нозгородківській і де
яких інших 
сомольських 
не стзорено жодного ком
сомольсько , - МОЛОДІЖНОГО 
колективу в Онуфріївсько 
му, Вільшанському, Улья
новському, Компаніївському 
районах. Це — результат 
незадовільної роботи вище 
згаданих райкомів комсо
молу, підзвітних їм первин
них організацій.

Резерви для збільшення 
чисельного складу обласної 
комсомольської організації 
є. Варто сказати, що понад 
20 тисяч юнаків і дівчат 
стоять осторонь комсо-

нині ---
на селі. Ия 

стати пред- 
турботи 

На липневому

районних ком- 
організаціях,

товці молоді до прийому в 
комсомол. Отже, ЯКИЙ СТИЛо 
роботи, такі й результати.

Минулого року різко зни
зили прийом у КОМСОМОЛ 

Ленінська м. Кіровограда, 
Долинська, Гайворонська, 
Петрівська, Новоархангель- 
ська, Доброаеличківська 
районні комсомольські ор
ганізації. Не зросла в об
ласті кожна п’ята первинна 
на транспорті, кожна сьома 
— в промисловості, будів
ництві, торгівлі, у сфері об
слуговування. За час, що 
минув від XXI обласної 
звітно-виборної конферен
ції, прийом у комсомол мо
лодих колгоспників змен
шився на 377 чоловік.

Ш,ороку 16,5 тисячі уч
нів області вливаються в 
лави ВЛКСМ. Перша реко- 
мендація, перші комсомоль
ські збори, вручення ком.- 
сомольського квитка — ці 
події повинні назавжди за
лишитись у пам’яті чотир
надцятирічних. Однак у 
школах, профтехучилищах в 
такій важливій справі нерід- -розв’язанням 
ко побутує формалізм. В 

окремих комсомольських 
організаціях шкіл Петрівсь- 
кого, Добровеличківського, 
І олованівського, Ленінсько
го м. Кіровограда районів 
на низькому різні ведеться

тих комсомольських праців
ників, які допускають подіб
не. Адже день одержання 
комсомольського квитка 
має стати для кожного юна
ка, кожної дівчини днем 
вступу в активне громадсь
ке життя. Іноді ж цей мо
мент носить відбиток явно
го формалізму. Про індиві
дуальну роботу 
мольцями тут І 
доводиться.

Облік членів 
основа з основ , 
сомольських організацій. 8 
більшості з них цю справу 

поставлено на високий оі- 
еень, завдяки чому понад 
2 тисячі спілчан 
облік. Хороший 
єї роботи 
міських І 
мольських

Але с й така цифра: 1471 
члени ВЛКСМ. Стільки кола- 
сомольців вибули, Не зняв
шись з обліку. Отже, Є такі 
комсомольські організації, 
які не займаються серйозно 

• ------..... ,л цієї пробле
ми. Найвищий процент ьс 
знятих з обліку спілчан в 
Олександрійській, Новоар- 

хангельській, Нозомирго- 
родській, Устинівській ра
йонних комсомольських оо- 
гаьізаціях.

і

’ з комсо- 
гозорити не

ВЛКСМ — 
роботи ком-

взято на 
досвід ці- 

мають більшість 
районних комсо- 
організацій.

СПІЛЧАН
Комсомольсьні збори — 

широка й авторитетна коле
гія. Вони допомагають чле
нам ВЛКСМ визначати й 
здійснювати свої плани, бра
ти антивну участь у громад
ському житті і виробничій 
діяльності колективу.

По-діловому, цікаво про
ходять збори в комсомольсь
ких організаціях фабрики 
діаграмних паперів, фабри
ки гірничого воску міста 
Оленсандрії, виробничого 
швейного об'єднання Ленін
ського району, АТП-10064 
Кіровського району м. Кіро
вограда, колгоспу імені Уль
янова Світповодсьного райо
ну, Докучаєвської середньої 
школи Устинівського 
ну і багатьох інших.

Хороша прантика 
товки і проведення
впроваджена з комсомольсь
кій організації заводу «Мер 
вона зірка». На підприємстві 
затверджено єдиний день 
проведення зборів у цехах 
— середу. До підготовки за
лучається широке коло ком
сомольців. Практикується 
проведення зборів з єдиним 
порядком денним в усіх це
хових організаціях. Завком 
комсомолу ретельно аналі
зує їх результати.

Заслуговує уваги практи
ка проведення обласних, ра
йонних комсомольських 
зборів з єдиним порядком 
денним. З метою поліпшен
ня внутріспілкової роботи у 
квітні —травні 1980 рону 
проведено обласні комсо- 

I польські збори «Статут 
* ВЛКСМ закон твого жит-

райо-

підго- 
зЬооів

ведення зьорів, які нерідна 
проходять з низькою явкою 
спілчан. А на збори в цеху 

23 головного підприєм
ства виробничого ооєднан
ня «Друкмаш», які обгово
рювали підсумки огляду 
внутріспілкової роботи, з я- 
вилося лише п’ятдесят про
центів комсомольців. Через 
низьку явну в деяких пер
винних доводилось перенес
ти строк проведення зборів. 
Ще не зжиті фанти неуваж
ного ставлення *"
них зауважень 
цю.

Незабаром 
важлива кампанія — ззіти і 
зибори в комсомолі. Особли
вість її полягає в тому, що1 
зона пройде після XXVI з’їз
ду КПнС і XXVI з’їзду Ком
партії України. Необхідно ви
користати головні збори ро
ку для поліпшення ідейчо- 
виховної роботи серед моло
ді, мобілізації юнаків і дів
чат на успішне виконання 
рішень партійних форумів.

Цього можна добитися ли
ше при високій організації 
підготовки до важливої 
кампанії. Слід розробити і 
затвердити на оюро міськ
комів, райкомів ноннретні 
календарні плани проведен
ня зборів у групах і первин
них організаціях, проін
структувати активістів, під
готувати необхідний довід
ковий матеріал та іншу ін
формацію.

Міськкомам, райкомам 
комсомолу в період підготов
ки і проведення звітно-зи- 
борної кампанії необхідна 
забезпечити дальше поліп
шення якісного складу ком
сомольських кадрів і акти
ву. І, звичайно ж, головну 
увагу приділити організації 
обговорення важливих проб
лем життя комсомольських 
груп і первинних.

до критим* 
номсомоль-

прчнеться

МоНОЛІТНІСТо комсомоль* 
ських лав багато в чому за-» 
лежить від того, як комсо
мольський актив підходите 
до справи розв’язання важ
ливих питань, як він виявляє 
ініціативу, творчість. А тому, 
використовуючи огляд ро* 
боти комсомольських орга
нізацій по виконанню рі
шень XXVI з’їзду КПРС, по
трібно і надалі активно по
ліпшувати організаційно-по
літичну роботу первинних, 
суворо дотримуватись у 
кожній комсомольській ор
ганізації принципів і норм 
внутріспілкового життя.
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HALUI СЛАВНІ ЗЕМЛЯКИ

ПОЛУМ’ЯНИЙ КОМУНІСТ
ДО 80-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ л. Р. КОРНІЙЦЯ — РАДЯНСЬКОГО 

ПАРТІЙНОГО 1 ДЕРЖАВНОГО ДІЯЧА.
ІСТОРИЧНА ДОВІДНА; Братське — невелике містеч

ко неподалік ьобринця (нині Миколаївської області).
ВИТЯі З ПРОТОКОЛУ засідання Ради Братського 

райсільбуду від 2 січня 1926 року: «Головою (рай-
сільбуду/ одноголосне пройшов Норнієць Л. Р.->

З апіУ ревізійної комісії Г"'—-
від 24 грудня 1925 року; «Завдяки 
ннцтву тон. Корнійця значно ------
егльбуду, добре працюють усі відділення 
сьнии, АННІВСЬНИИ сільбуди, 
шилося число членів сільоуду до 183 чоловік»,

Братсьного райсілоСуду 
""-■'и енергії і нері-і- 

пожвавилася роботі» 
Сергіїв- 

13 хат-читалень, збіль-

Уже вкотре обирали го
ловою Братського сільбу- 
ду Л. Р. Корнійця — най
молодшого серед усіх 
сільбудізців, щойно прий
нятого в члени РКГЦб). І 
щоразу, які в грудні 1925- 
го—після кількох місяців 
роботи, — відзначатимуть 
його великі здібності ор
ганізатора й керівника, ці- візація, перші 
леспрямованість і 
бачити прекрасним 
завтрашній.

Відданим справі 
люції, полум’яним 
ністом, доброзичливим і 
принциповим товаришем 
знали Леоніда Романовича 
Корнійця друзі, з якими 
він утверджував Радянсь
ку владу 
краю, усі, 
велось працюзати. 
його пам'ятають і 
жили Бобринця, де 
родився і виріс 
садівника-батрака. 
йому містечку Леонід Ро
манович пізнав гіркоту 
наймитської праці, про
йшов усі етапи дорево
люційного навчання, зу
стрів Великий 
Тут він закінчив 
нікум.

Освіченість, 
потяг до знань 
Л. Корнійця і 
ців Червоної 
лав якої він пішов служи
ти в жовтні 1922 року. 
Командування 5-го Кав
казького стрілецького пол
ку 2-ої Кавказької стрі
лецької дивізії доручило 
черзоноармійцеві Л. Кор- 
нійцю навчати 
молодих бійців.
працюзати
учителя у своєму полку. 
Успішно спразлявся з ро
ботою і армійськими обо
в’язками. Ще навчався в 
Бакинському політехнічно
му інституті.

Роки служби були шко
лою змужніння й ідейного 
загартування для Л. Р. 
Корнійця. 1924 року він 
став кандидатом у члени 
РКП(б). Демобілізував
шись, ще не раз працював

уміння 
день

резо- 
КОМ'/-

в степовому 
з ким йому до-

Таким 
старо- 
він на- 
у сім’ї 
У рід-

Жовтень, 
профтех-

глибокий 
виділяли 

серед бій— 
Армії, до

грамоти 
Він стаз 

ПОМІЧНИКО/А

на освітянській ниві. У 
пригоді стали й набуті в 
армії навики партійної агі
тації, коли 1927 року Лео
нід Романович випробував 
себе як завідуючий агіт- 
пропвідділом райкому 
Кі і(б)У в селі великій Вис- 
ці.

Тридцяті роки: колекти- 
п’ятирічки. 

У цей період Леонід Рома
нович працював заступни
ком голови Новопразько- 
го райвиконкому, заз:дую- 
чим оргвідділом Ново- 
празького райкому
КП(б)У, був обраний дру
гим секретарем Долинсь- 
кого райкому КП(б)У.

З грудня 1936 року він 
— перший секретар Ма^- 
далинівського райкому 
партії на Дніпропеїровщи- 
ні, через рік — Меліто
польського на Запоріжжі. 
У лютому 1933 року Л. Р. 
Корнійця, котрий проявив 
на партійній роботі ленін
ський підхід до вирішення 
найважливіших питань бу
дівництва нового суспіль
ства, обирають другим 
секретарем Дніпропетров
ського обкому партії. Ко
муністи, трудящі області 
виявляють йому високе 
довір'я, обравши депута
том верховної Ради Укра
їнської РСР. На першій же 
сесії Верховної Ради УРСР 
Л. Р. Корнійця обрано Го
ловою Президії Верхов
ної Ради УРСР.

А з вересня 1939 року 
він приступив до виконан
ня обов’язків на високому 
посту Голови Ради Народ
них Комісарів УРСР.

На XVIII з’їзді
Л. Р. Корнійця обрали 
членом ЦК ВКП(б).

Де б не працював Лео
нід Романович, бін не по
ривав зв’язків з друзями 
своєї юності, першими ко
муністами Кіровоградщи- 
ни. Незважаючи на зайня
тість важливими держав
ними справами, він не раз 
бував у рідних краях.

1939 року, коли створю
валася Кіровоградська об-

ВКП(б)

ласна партійна організа
ція, Леонід Романович дві
чі — у січні й лютому — 
приїжджав до Кіровогра
да. Делегати першої об
ласної партійної конфе
ренції пам’ятають полу
м’яну промову Голови 
Ради Народних Комісарів 
республіки, з якої чітко 
випливали завдання кому
ністів області у третій п'я
тирічці.

Грізного 1941 року пер
ші підпільні комітети ство
рювалися на Кіровоград- 
щині теж під безпосеред
нім керівництвом Л. Р. 
Корнійця.

У роки війни він був 
членом військових рад ря
ду фронтів, а з вересня 
1943 року Головою Рад- 
наркому УРСР.

Які б ділянки партійної 
чи державної роботи не 
очолював комуніст Л. Р. 
Корнієць — чи працював 
першим заступником Го
лови Ради Міністрів УРСР, 
чи міністром заготівель 
СРСР, чи Головою Дер
жавного Комітету Ради 
Міністрів СРСР по хлібо
продуктах, очолював Дер
жавний Комітет заготівель 
Ради Міністрів СРСР, — 
його діяльність була зраз
ком самовідданого служін
ня спразі партії, рідному 
народові.

J1. Р. Корнієць був 
гатом XIX, XX, XXI, 
XXIII з'їздів КПРС, 
татом Верховної 
CFCP усіх скликань.

Леонід Романович 
роджений трьома ордена
ми Леніна, орденами Чер
воного Прапора, Вітчизня
ної війни І ступеня, Богда
на Хмельницького І сту
пеня, Трудового Червоно
го Прапора, шістьма 
далями.

29 травня 1969 року 
рестало битися серце 
лум'яного комуніста.

Великий Жовтень зро
бив його державним дія
чем. Відданість ідеям Ле
ніна зробила його кому
ністом. Резолюцією при
званий і мобілізований він 
був на все життя.

В обласному краєзнав
чому музеї зібрано багато 
матеріалів про життя і ді
яльність видатного радян
ського партійного і дер
жавного діяча, нашого 
земляка Л. Н. Корнійця.

Н. ЧЕРНЕНКО.

трагедію

залишали Віт- 
бажаючи справді 

з родичами,

Бар’єр

адже саме таким

засіданні було зачи- 
заяву представників

З сшор«

деле- 
XXII, 

депу- 
Ради

наго-

ме-

пе-
ПЭ-

3 ТЕЛЕ
ТАЙПНОЇ 
стрічки 
ТА PC

Згуртування

МОЛОДІ
ГАЕАНА. Тут відбулось 

урочисте засідання, при
свячене 15-й річниці ство
рення Латиноамерикансь
кої континентальної орга
нізації студентів (ОКЛАЕ). 
Промовці, що виступили 
на ньому, відзначили вели
ку роль, яку відіграє орга
нізація у справі згуртуван
ня студентської молоді в 
боротьбі за демократію і 
соціальний прогрес, проти 
імперіалізму і неоколоніа
лізму.

На 
тано

І
І

національних, регіо
нальних і міжнародних 
студентських організацій, 
які проводили в Гавані 
консультативну нараду 
ОКЛаЕ. Учасники зустрічі 
рішуче засудили авантю
ристичні і мілітаристський 
курс адміністрації США; а 
також невтримну гонку оз
броєнь, яку підхльостують 
імперіалістичні кола. Вони 
вимагали скасування -зло
чинної економічної блока
ди Куби, яку протягом 
дпох десятиріч проводить 
Вашінгтон, припинення 
підтримки урядом США ре
акційних кривавих дикта
тур у Латинській Америці.

На честь

НА ПОРОЗІ — ВЕРЕСЕНЬ

Теремки прокидаються рано І
Теремки прокидаються о 

восьмій. Прокидаються й їх 
ні мешканці — зошити у лі
нійку й клітинку. ручки-са- 
могаїскп, портфелі...

До нас підходить усміхне
на дівчина: «Доброго райку! 
У нас сьогодні пи можете 
купити...» Та чого тільки 
немає на цих прилавках-са- 
»обранках!

За п’ятнадцять

серпня, — повідомила ди
ректор магазину «Дитячий 
світ» Валентина Дмитрівна 
Булашора, — толарів про
дано па 150 тисяч карбован 
ців. (На 51 тисячу 
ніж на цей час 
році). Значно 
асортимент.

На столі у 
Дмитрівни

більше, 
у минулому 

розширено

Валентини 
аркуш лапе-

ІРУ. густо списаний цифрами.
— Це, — пояснює, — в 

КІНЦІ КОЖНОГО ДНЯ ПІДВОДИ-І 
мо підсумки соціалістично-*5 
го змагання 
мольців, які _______ „„
шкільному базарі. Перемо-,к- 

цілому

серед комео- 
працюють на

і!цій визначаємо по 
комплексу показників: вії-1 
конання завдання по това-І 
рообороту. викладка товарів, 
асортимент, якість упаков-І 
ки. скрупульозна точність 
при розрахунку а покупцем 
інакше не можна. Ііеоб'єи-І 
тивна картина вийде. Під
сумки підбиваємо щоранку 
ка «летучці». Переможцям; 
вручаємо вимпел. Сьогодні' 
він у дівчат із секції «ІГ-! 
раї и.а>. (Вони обслуговують1 

, «чершачків». які п(_-е іцС ,Іе 
можуть розпрощатися зі 
своїми ляльками і машина-! ми).

А за першу декаду серпня' 
кращими визнано комсомб-1 
л.ок Любов ігуїиеву та О.н, І 
гу Олійник із секції «Шкі ц,-' ним одяг». 1

Я бачила, що покупці ви
ходять зі шкільного базару Лі 
задоволені і багато хто ■ 
з покупками, саме такими, И 
які хотілося мати.

на моїх очах древня опе-Н 
рація куіпвлі-продаи.«. п< ре-И 
творювалася в урок хоро
шого тону, який дарує по
купцям радість.
лі Л. ІВАНИЧ.
Фото Ю, ЛІВАШНИКОЗА, і

з’їзду партії
ХАНОЙ. Центральний Ко

мітет Спілки комуністич
ної молоді Хо Ші Міна при
йняв спеціальну постанову 
про розгортання соціаліс
тичного змагання молоді 
на честь наступного V з’їз
ду Комуністичної партії 
ь стнаму.

Змагання, підкреслюєть
ся в постанозі, повинно 
стати демонстрацією ріши
мості молодого покоління 
республіки віддати псі си
ли справі соціалістичного 
будівництва. ЦК СКМ вста
новив почесні нагороди і 
знаки, які будуть вручені 
переможцям передз’їздів- 
ського змагання.

На 50 процентів
БОНН. Безробіття серед 

молоді ФРН продовжує не
ухильно зростати. Як по 
відомляє західнонімецька 
газета «Вельт дер арбайт», 
за даними на липень, кіль
кість безробітних юнаків і 
дівчат у країні збільшила
ся на 50 проц. порівняно 
з тим же періодом минуло
го року. Тепер близько 116 
тис. молодих людей ФРН 
— випускники шкіл і про
фесійних училищ — нс 
можуть знайти роботи;

Ми заявляємо...
САН-ФРАНЦІСКО. Масо

ву демонстрацію протесту 
проти рішення адміністра
ції Рейгана почати повно- 
масштабне виробництво 
нейтронної бомби провели 
студенти і викладачі Калі
форнійського універси.ету 
в Берилі. Вони вимагали 
перевести на мирні ремки 
діяльність університетсь
кої лабораторії ядерних 
досліджень у Ліверморі, де 
було розроблено цю вар
варську зброю, і припини
ти ганебний зв'язок уні
верситету з вояччиною.

«Нейтронна бомба — це 
страхітлива зброя, як.а 
знищує людей, але збері
гає нерухоме майно, за
явила на мітингу, що від
бувся біля військово-повіт
ряної бази в Коронадо 
(штат Каліфорнія), пред
ставниця організації спіль
них дій Уінтер. — Ми за
являємо адміністрації, я|о 
народ проти ядерної зброї. 
Міжнародні проблеми не
можливо розв’язати воєн
ним шляком«>4

не

несумісності
Мова піде про трагедію 

людей, які виїхали з СРСР. 
Деякі з них 
чизну, 
возз'єднатися 
залишали з упевненістю, що 
рідні з нетерпінням чека- 
Готь їх, а власть імущі гам, 
на чужині, потурбуються 
про кожного і все влашту
ються якнайкраще. Більшість 
же поїхала в гонитві за при
видом, міражем — в надії 
припасти до молочних рік і 
кисільних берегів «вільного 
і багатого Заходу, суспіль
ства рівних можливостей і 
загального благополуччя»,

воно 
день у день зображувалось 
західними радіостанціями в 
передачах на СРСР!

Але й ті, й інші частіше 
всього гірко розчаровува
лись, і ті, й інші частіше всьо
го наштовхувались на бар’єр 
несумісності — несуміснос
ті способу життя, до якого 
звикли, і способу життя, до 
якого звикнути не могли. 
Вони виявились чужими се
ред чужих. Про це вони са
мі розповідають у звернен
нях до радянських властей, 
у листах, адресованих у ра
дянські газети, 
сповідях, немає 
нього вимислу, 
ного домислу 
тільки факти, і за 
стоїть чиясь трагедія, 
єсь розбите життя, 
розтоптані надії, обмануте 
довір’я.

Із яких же блоків вирос
тає бар єр несумісності 
двох способів життя? Що не 
влаштовує на Заході людей, 
вихованих у соціалістично
му суспільстві? До чого во
ни не можуть там звикнути, 
чим відторгує їх суспільство 
капіталістичне? Надамо сло
во тим, хто на своєму 
власному досвіді пізнав усі 
принади «західного способу 
життя».

ОВАКІМ МАНУКЯН, В СРСР 
— СПЕЦІ АЛІСТ-ВЗУ ГТЄВИК, 
В США — РОБІТНИК БІЛЯ 
КОНВЕЙЄРА, РІЗНОРОБО- 
ЧИИ: «Ми жили у Лос-Анд
желесі... Купаються в роз
коші багатії, ставлять золо
ті надгробки на могилах лю
бимих собак і кішок, а прос
тий американец» через без
перервне зростання цін по- 
тугіше затлгуе пасок. Після 
роботи молить бога, щоб во
на була й завтра, хугчіш до
дому, звалитися від утоми, 
знайти розвагу біля телеві
зора, 
програмі — гангстери, 
і во, насильство».

його дружина 
«Три роки в США... 

має діла до іншого, 
самотня людина — І. 
сусіди не знатимуть... Якщо 
брати окремо матеріальну 
сторону, то при кваліфіко
ваній роботі людина живе 
нібито непогано. Але ж пра
вильно кажуть: не хлібом
єдиним живе людина... Так 
ось, такого духовного убозт
ва і обмеженості, як тут, на
віть уявити собі’ неможли
во».

АНАТОЛІЙ ПОПОВ. В 
СРСР - • ЛІКАР, КАНДИДАТ 
МЕДИЧНИХ НАУК. У СНі\ — 
ВАНТАЖНИК НА РИБНОМУ 
СКЛАДІ: «Коли я пробував 
розповідати, що и Росії ліка
ря викликають додому без
платно, мені спочатку не по
вірили. а потім почали уни
кати. підозрюючи в мені 
<російського агента!«. Тако
го гуманізму і турбо ги про 
людину і її права тут не ро
зуміють — вважають нор
мальним відмову в медичній

У них 
ні 
ні ПОЛІТИЧ- 

факти, 
кожним 

чи- 
чиїсь

цих 
худож-

розвагу біля телеві- 
а там по будь-якій 

вбивс-

Гллич-л: 
Кожен 

•ниве сам по собі, нікому не-
Помре 

і місяць

допомозі навіть помираючо
му, якщо в нього немає гро
шей... Американська систе
ма охорони здоров'я мені 
здається антигуманною. 'На 
ній наживаються... Не меди
цина служить людям, а мю- 

_дц служить медицині. . яка 
ютова витиснути з них ос
танній цент. -к

Я думаю, що амораль
ність, яка панує.тут у.всьо
му — від політики до’, люд
ських стосунків, прагнення 
до прибутку будь-якими ІЛЛЯ- 
хами — все цс повністю 
спотворило сам смисл по
нять «свобода» і «права лю
дніш». Тут вважають, що чим 
ииіьше можливостей для на
живи, для здирства, тим і 
прав, і свобод більше...

Щоранку я прокидаюся з 
думкою: «Господи, навіщо я 
приїхав сюди?.. Головне, що 
мене тут вражає — брехли
вість, лицемірство. Тобі в 
очі усміхаються, а за сип
ною тримають кулак. Тобі 
усміхаються, а на роботу не 
беруть. Посміхаючись, вига
няють з роботи. Усміхають
ся, а тобі їсти нічого... До 
такого життя я звикнути на 
можу/-.

ДАВИД МЕЛЛЕР, В СРСР 
— ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО 
БУХГАЛТЕРА МОНТАЖНОГО 
УПРАВЛІННЯ, В ФРН— БЕЗ
РОБІТНИЙ: «Ось що жахли
во — самотність! Кожен сам 
по собі... Я тач і не зміг, 
влаштуватися на роботу. 
Ми опинилися в чужому сві
ті, на чужій землі, де до нас 
нікому не було ніякого ді
ла».

ЄВГЕНІЯ ШМІДТ: «Тут, в 
Ізраїлі, я вперше побачила 
і відчула, як люди гризуть 
един одному горлянку. До
носи, наклепи, обман — ні
би так і треба. Нікому не 
можна довіритися, всі хит
рують і думають лише про 
власний зиск. Нам стало яс
но. що в такій затхлій мо
ральній атмосфері ми ніко
ли не «акліматизуємося». 
Так- думали це тільки ми, а 
н багато тих. хто прибув в 
Ізраїль з СРСР... Вони рва
лися виїхати з Ізраїлю як
найшвидше. Та не всім цс 
вдається. Власті всіма спосо
бами намагаються не випус
кати з країни переселенців».

МАРІЯ БЕНДИ Г-КОНиЛ ЬО 
ВА: «... Вирішуючи питання 
про виїзд з СРСР, багато хто 
абсолютно не замислюється 
над однією важливою обста
виною: над ставленням до 
«радянських німців» корін
них жителів ФРН, А це 
ставлення л бачила на влас
ні очі, і полягає воно, м’яко 
кажучи, в неприязні. Під
став для цього, як мені по
яснили самі західні німці, 
цілком вистачає.

Якщо мова йде про при
їзд молодих, працездатних, 
значить, ще довшою стане 
«-ерга безробітних на біржі 
праці. Якщо цс пенсіонер, 
то за рахунок чого йому бу
де виплачуватися пенсія? 8 
за які заслуги? Значить, зно
ву зростуть податки на пра
цюючих. І в тому, і в іншо
му випадку західні німці до
ходять одного висновку; 
«Сиділи б ви вдома!»

СОФІЯ ДАВИДОВИЧ: «... У 
Тель-Авіві я вперше в житті 

. відчула тоивогу за свого си
ва. Освіти він здобути не 
зміг би, бо після ВОСЬМИ 
класів за навчання слід пла
тити великі гроші. А як їх: 
зібрати? Навіть на середньо- 
оплачувану роботу не було 
надії/Ми бачили, як людей 
терзає безробіття. Приїзд 
кожного емігранта виклики?: 
новий приплив ворожості у 
корінних жителів, адже но
воприбулий готовий працю
вати за найнижчу плату.

Інтелігенція взагалі кя 
знаходить застосування сво
їм силам. Познайомилися 
ми якось’ із сім’єю покійного 
поета Галкіна. Ного дружи
на Міля — скульптор,, доч
ка Тамара — художниця.; 
Однак їхні таланти нікому 
не погрібні. За що жити? 
Спочатку сподівалися 'пере
видати привезені з собою 
вірші. Але безрезультатній 
«Так чому ж емісари ваші 
годі говорили про новігіі розч 
квіт літератури іі мистецтва 
в Ізраїлі?» — насідала Міля 
на видавців. Відповіддю був 
презирливий погляд, і двері 
зачинялися. От і займають
ся нормою роботою, щоб ГОТ 
лод не здолав.

Бачила в одній 
гідних хатупоь 
кінорежисер. 
Їхав із Грузії, 
війки показом 
них із собою 
природу. Намагався, кажуть 

; влаштуватися десь 
фотографом, та

.. . . Із жалкн 
, як колишній 
котрий прч: 
заробляв по

двох прнвезе- 
фільмів про 

лажутщ 
хоча б 

повсюди 
одержу пан відмову...»

Як бачить читач уже з цих 
коротких витягів, бар'єр не
сумісності пронизує перш 
за все сферу праці, людські 
стосунки і духовну життя, 
тобто, есе те, чим живе лю
дина. . . ,

В. АЛЕКСАНДРОВ.. 
|АПН),
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Із глибокої білоруської 
пуьці, із густих хащів ви
йшов літній чоловік, без 
зброї, З великою 
цею. 
шапка, одягнений 
чину, в личаках, 
селянином...

— Здрастуй, хлопче! Чо
го сидиш, зажурився?

Іван Самойленко, здриг
нувся, схопився. Весели
тись йому не було чого. 
Отут, біля лісового струм
ка, він укотре перегортав 
книгу свого життя. Навчав
ся у Кіровоградському бу
дівельному технікумі. 
Вступив у військове піхот
не училище. У двадцять 
один рік закінчив його і в 
чині лейтенанта у 
1941 року приймав 
в місті 
мідного 
перших

пали-
На голові кудлата 

у сіря- 
Селянин

У
І

червні 
роту 

від за
був у

недалеко 
кордону.

боях, в оточенні,

Командир партизансько
го загону призначив час і 
місце зустрічі. Самойлен
ко і його група ченали то
го дня.

Є в Білорусії село Гіре
вичі. Кілька десятків 
тин...

...Самойленко, 
лий, постарілий ___
схованки пам’ятку — 
ративну карту, показує те 
село і говорить; 
тепер згадуються ....... 
Ковпака, Вершигори. Стр 
кача, Наумова, Медеєд' 
Сабурова та інших 
міків 
ротьби, 
спогади, 
перший бій. , ,
у перші дні війни, але там 
я виконував накази інших 
командирів. А тут сам вів 
людей у бій. Треба було 
його виграти. Та як? У на-

іре- 
ха-

посиві-
Дістас зі

• опе-

«Мені 
книги 

,30- 
ієва, 

акеде- 
партизанської бо- 

згадуються їхні 
роздуми Поо 
... Я був у боях

доручення. У партизансь- | 
ного з'єднання спершу не | 

і з Москвою 
рації і а 

З’єднання мало В 
розвідуеольи'. ||

було зв’язку
через відсутність, 
радиста, 
чимало 
даних про німецькі гарні
зони, залізниці, пересуван
ня на них ворожих дивізій, 
полків. Все це знадобило
ся б командуванню 
Червоної Армії. Та й пог
ляди всіх були звернені 
до Москви.

Командування з'єднання 
посилало на зв’язок окре
мих партизанів групи. Во
ни не поверталися...

З досвідченими провід- 
никами-білорусами у І
Брянські ліси пішов взвод 
Самойленка. Пронизував 
простори, пущі, ліси, як 
непомітна голка.

Москва прислала у з'єд-.. 
нання гоупу десантників з! 
ра>цісю і радистами.

Микола СТОЯВ

ВОГНІ
ПОЛУМ’Ї

пізнав пекло таборів емер 
ті, не раз його рятували 
товариші і добрі селяни- 
білоруси, коли вирвався 
на волю. А тепер-от вес
на, а тепер-от чутки про 
партизанів, серце прагне 
де бою з ворогами. Зі
брав тридцять вірних то
варишів, таких як і він, мо

лодих комсомольцівбіло- 
руеїв... Тільки де ж ті мес
ники і як зв’язатися з ни
ми?!

Веселитись було нічого. 
Доля навчила Івана роз

пізнавати людей. І тепер 
відчуття підказувало: пе
ред ним була добра люди
на... І він розповів незна
йомцеві всю свою сумну 
історію.

Невідомий усміхнувся:
— І все?
— Та ніби все.
— Чому ж ні слова

своїх товари-

не

! сказав поо
І * шів, бійців, що вирвалися 

з таборів,
■ що приєдналися 

Про вашу групу?

Хто він, оцей чоловік у 
шапці, без автомата, без 
гранат? Невже партизан? 
Однак партизанів Іван 

І уявляв не такими!

— Не хвилюйся, хлопче. 
Я від тих, кого ви шукаєте. 
Ми давно приглядаємось 
до .тебе і до есіх вас. Зна
ємо. шо ти буз лейтенан
том Червоної Армії. Вирі
шили — приймемо вас до 
себе!

Вищим стало небо, мо
гутнішими ліси, яскравіше 
засяяло сонце.

Друзі звеселіли, копи 
Самойленко приніс їм цю 
звістку. Хлопчина з Ленін
града, його так і звали — 
Ленінградцем, сказав:

— Тепер спитаю фашис
та: ти вбивав жінок, не
винних дітей, ти розстрі
лював, добивав поранених 
нервоноармійців, ти палив 
білоруські села, а чи вмі
єш ти дивитися смергі у 
ВІЧІ? Чи вмієш по-вовчому 
вити? Вий, бо я — твоя 
смерть!..

комсомольців, 
до вас?

тому загоні, крім черве- 
ноармійців, були вчооашнг 
колгоспники, руки яких 
звичніше тримали лопагу, 
вила, чепіги плуга, ніж 
гвинтівку. І як важливо 
для всіх було побачити, 
як казав Ленінградець, що 
фашист може й вити, що 
він повинен завити... Я ду
мав, що зробити для того, 
щоб ці тридцять чоловік 
пройнялись моєю волею 
— бити, знищувати воро
га, щоб наступ був вда
лий, щоб МИ прибули Б 
загін із зброєю. А коли 
наступ буде невдалим, від
ступити, але так, щоб за
гін, група не розсіялись.

Гіревичі, Гіревичі... У 
розвідку пішов Ленінгра
дець. Повернувся і допо
вів, що село грабувала 
група німців з восьми чо
ловік. У всіх автомати. На 
першій і другій підводі 
кулемети. От і арифмети
ка з’явилася: нас тридцять, 
а їх вісім. Ніби на нашу 
користь. І не на нашу. У 
нас було кілька револьве
рів, з десяток ножів, кіль
ка лопат і вил...

Але у нас з’явилася но
са зброя У Гіревичах лу
нали стогін і плач. Той 
плач матерів і дівчат ніби 
вдарив і запалив наші сер
ця. Ми, як блискавка, на
пали на 
біжників, 
вбивць, знищивши 
одного...

У партизанському 
нанні нас прийняли дуже 
добре. І прийняли так, що 
ноли на Волковщині через 
три дні запланували на
пад на німецький гарнізон, 
включили й нас...»

Самойленка призначили 
командиром новоствоое- 
ного взводу. Другий бій 
був невдалим. Німці про 
наступ месників дізналися 
заздалегідь, випередили 
їх, партизани змушені бу
ли відступати. Та хлопці 
Самойленка відступали, як 
бійці бойового взводу...

НА УРОК

МУЖНОСТІ

*

гітлерівців—гра- 
карателів, 

їх до

3.—

- І
ГРАНІ МОРАЛІ

з’єд-

Взвод гартувався в боях. 
Виконував найважливіші

Того вечора у таборі бу
ло свято—пролунав голос 
рідної Москви.

Командир з’єднання, 
здається, не вірив у те, що 
сталося і питав радистів:

— Хлопці, орлята, звід
ки ж ви з’явилися?

— Раз орлята — зна
чить, з неба!

— Та як же ви з’яви
лись?

— Ваші ж хлопці добра
лися до Брянських лісів, 
дали Москві ваші коорди
нати.

Коли взвод Самойленка 
повернувся у з’єднання, 
його, командира, поклика
ли у штаб.

— Би й не 
що зробили! 
перший бій на 
цей похід — 
лість. Ми вирішили з 
шого взводу створити 
бий загін. От ім’я яке 
му дібрати?

Самойленко попросив:
— У нас на Україні, у 

нашому краю дуже люб
лять Сергія Мироновича 
Кірова. Обласне місто —> 
Кіровоград, головна пло
ща у ньому імені С М. Кі
рова. на площі — пам'ят
ник Сергію Мироновичу. 

Лешнградець підтримав: 
— У нас у Ленінграді 

його теж дуже люблять.
— Зрозуміло, — підсу

мував розмову комісар 
з’єднання. — Так і назве
мо новий загін — імені і 
Кірова!

Новоствореному загоно
ві виділили сто бійців. Са
мойленко спочатку був у 
ньому командиром взво
ду, а після загибелі на
чальника штабу на цей 
пост призначили його...

...Іван Миколайович ді
стає велику книгу — «Бі
лоруську Радянську Енци
клопедію». том 8. Там, на 
сторінці 200-й, надрукова
но, що І. М. Самойленко 

буя начальником штабу за
гону імені Кірова Барано- 
вичського з'єднання брига- І 
ди імені Сталіна... І

(Далі буде). І

оозумієїе. 
Витримали 

мужність, а 
на свою зрі- 

ва- 
но- 
йо-

Д І А Л О
І. Сердечна доня

У тролейбус .зайшла тен
дітна молодичка і, побачив
ши свою данню знайому, 
зацокотіла:

— Ой. Кать, скільки я те
бе не бачила! . А ти вже 
мамкою збираєшся стати. 
Хлопчика чи дівчинку 
ждеш?

— Хто вже буде.
— Е ні. дівчинка — кра

ще. Вона таїш догляне, вона 
не забуде про маму.

Трохи помовчали та й зно
ву;

-- То ти у відпустці. Ліді
єю?

— Була на морі з дітьми,

Мати и Альоіпі Грмнчука 
— інженер, батько ■— шо
фер. Закінчив Альоша де.чі- 
•тпрічку І вже друцііі місяць 
удома. Батько пропонує:

—. Вступай до інституту. 
У тебе ж математичні здіб
ності. І сила в тебе он яка! 
■Залізні шини можеш гну ги. 
То можна іі на факультет 
фізвнховання.

Син невдоволено:
— інженер, я чув. отримує 

менше за кваліфікованого 
робітника. ІІапіо мізки су
шити? Влаштуйте краще 
якимось учнем до маляра чи 
перукаря.

Ватько сердиться: щоб 
його син та був перукарем’. 
Такого він не дозволить ін
коли!

Шлнй день десь тинявся 
Альоша—на пляжі. в парку. 
Причвалав додому. А мати, 
яка раптом занедужала. під
водиться з ліжка і спішить 
на кухлю:

— їж борінні? з курочкою, 
котлетки, салатик ось. А це 
молочко, сметанка, млішч'і- 
к»г.

Хлопець справляється з 
подвійною порцією вечері і 
лягає на диван — дивиться 
телефільм.

Приїжджає батько.
— ’Того нема води з кри

ниці? ’Того яблуня не зи зби
рані під яблунею?

— Я трохи нездужала. — 
відповідає дружина.

а чоловіком на Зочогса ...
кільце їздили. Теперки свек
руха забрала дітей у «Лісо
ву пісню», а я трохи квар
тиру оздоблюю. Тільки 
стара заважає.

— А скільки ж їй?
— Сімдесят шість... 

зовсім .мене засмикала, 
не вистачає. У велику 
пату весь час їй хочеться, 
до півночі телевізор дивить
ся. А гості прийдуть до нас 
— нервує, бурчить, що їй 
гамір заважає І те їй не 
таї», і то не підходить. То 
оце хочемо якусь кімнату

моя

г и
f

купити або квартиру розмі
няти па дпі. .г

Зітхнула і зносу:
— Так добре відио’ніли під 

час відпустки, такі вдоволе
ні. А приїхали — за однії 
день втомилася. Кажуть нш: 
старі люди гірше малих.

У доньки палалії очі. її і-р. 
лос ляскотів,на весь 
тролейбуса. Всі 
■звергали па леї ..................
ніхто не співчував. Тільки 
давня знайома кивала у 
знак згоди головою. І ран
том сказала:

— А я хочу енна. Справж
ній мужчина з< 
тір. і.дружину. 
тііть і не дасть 
в мужчин таки 
піші...

сплрн 
пасажири 

Увагу. Але

іахі’стить і ми.
•ВСІХ ЗПХНС- 
в обиду. Бо 
верни МІЦ-

«Тиха дитинам

машину

спав уно- 
ШЛИГУЇІІБ

прийшла

— А Лі.опіка?
— Він те-.к стомився, ліг 

трохи відпочити.
— Давай спину, 

помиємо.
— Не хочу. Я не 

чі -книжку про 
дочитував.

Наступного дня 
сусідка з новиною;

— Джинєн Є В ОДНОМУ МІС
ЦІ. Може, купите іі Альоіпі?

— Аякже! Хан Лудо па
м'ять від нас. — підвелась 
мгора мати.. — Ось гроші. 
Сто чи двісті треба?

Хлопець теж пройшовся 
по х«' ті.

— Та дивіться, щоб були 
З етикеткою фІрМОЕОІО. Щоб
— П'ИКІ

Він вийшов на подвір’я. 
г.сііеєтуїііпі через яблуко і 
ліниво прикріш чоло рукою
— пекяп сонце.

З хати почув мамин го
лос:

— А йдії-по юшку їсти, 
синочку!

— Віпіесіг надвір під виш
ню - там холодок.

...Уже іі сусіди 
їлись:

— Що з пацнім 
Поспіє, ходить, як 
:.' е .-.яіч-дужаз?

—Тяжко дихає.

ХТО ТИ, МАЙБУТНІЙ ОЛІМПІЄЦЬ’

І » ,
1

I
і t

занспоші-

ХЛОЦ'ШМ? 
дід. Нел-

БІДОН-

відає .мати. — І бліденький 
такий Оце шукаємо ‘йому 
путівку- — хай покупається 
в морській воді...

У садку іцось хряснуло, 
затріщало.

Сусіди — туди. Перед ни
ми стояв А льоша з вФшкоіо 
яблуневою гіллякою:

— Хотів яблуїю дістати 
якнайбільше, а нона лусну
ла. — І жбурнув дерешміу 
через тни.

— Тиха ж дитина, я. це 
рантом о\аке коїть. Неивує, 
мабуть. — забідкалася ми-- 
ли — Ми ж йому мотошш іа 
обіцяли купити, а його не
має та й нема в магазині. 
Скучно дитині...

Під’їхав до воріт батько. 
Зіскочив з кабіни —заеглаг- 
ЛИІІ. лице В ПЛ'НОЦІ-, ■ РУПІЇ 
потемніли

— Збирай Лг.плнку. Поре
ну його купатись па чистий 
ставок за місто. І мопочка в 
селі Kvn.no.

— Біжу. біжу. — кинулася 
до хати жінка.

Неймовірно? Факт. ЇКінло 
ця сім'я у нас з Кіровограді.

М. КРОНУН.

бліденький
.....> Йому

Перша медаль
Останнім часом у Сергія 

Лнчкацепка з’явилося бага
то прихильників. Ровесники 
приходять на стадіон, спо
стерігають як юнак трену
ється в секторі для стрибків 
у висоту або на біговій до
ріжці. цікавляться:

— То коли ж уже медаль 
свою покажеш?

Сергій ніяковіє. Навіть 
тпснор Володимир Гйатовігі 
Черкас, якось порадив:

— На наступне тренуван
ня’. Сергію, принеси. Ти V 
пас пепшнй чемпіон респуб
ліки. Не терпиться хлопцям 
побачити «золото»...

Пю першу свою меіаль 
няйвипйй-о гатунку С. Ли'і- 
капсико виборов минулого 
місяця па республіканських 
змаганнях сільських школя- 

майбутвій 
ні старти, 

на стадіоні 
Бузншіькоі о 

району на 
ВИЙШЛИ : ЮЗІ

рів «Хто ти, 
олімпієць?» Па 
що відбулися 
КОЛГОСПУ імені 
Мнпопівського 
Киїїтішіі, ..................
спортсмени 22 областей рес
публіки. Вони мінялися си
лами в бігу на 60 метпів та 
стрибках у довжину або ви
соту.

Спочатку, коли боротьба 
почалася у секторі для 
стрибків у висоту, на Ссргі'т 
піхто не звертав уваги А 
юнак поводився сііокіііію, 
долав планку щоразу з пер
шої спроби. Коди ж її під
няли па висоту 180 санти
метрів. лишився в секторі

одіпг. Перед розбігом усміх
нувся. мовляв, здолаю й ні 
важкі сантиметри.’ І легко 
взяв висоту. •

На біговій дистанції Сер
гій стрімким ривком одразу 
вийшов місрет. «Пролетів» 
60 метрів за 7:8 секунди, по
казавши найкращий резуль
тат.

Отже, в обох видах зма
гання не знайшлося йому 
рівних. Є перша золота ме
даль!

Па цих змаганнях спор
тивну честь Кірпвогва тіциііи 
захінналн школярі Олек- 
сяндрівського району, всі — 
вихованці тренера Д1ОСІП 
Володимира Гпзтовича Чеп- 
каса. Т виступали вдало. У 
глупі наймолодших Наталя 
Сирота впбопола п’яте, я 
Володнмнп Василенко роз
ділив 3—4 місня. У групі, де 
в'Фтупалн учні 7—8 класів, 
Валентина Гепашсвко ста
ла п’ятою, а Валерій Дуд
ник вибопов «срібло» У 
групі старшокласників Люд
мила Кривда мала четвеп- 
тпй результат, я Сергій 
Л’ічкаиснко став чемпіоном.

У командному заліку кі- 
ровогрзлпі .зайняли друге 
місію, поступившись коман
ді Херсонської області.

— Всі члени збірної. — 
говорить В. Г. Черкас, — 
вміло поєднують навчання 
із спортом. Валентина Гера
щенко та Сергій Лнчкансн-

ко, наприклад, відмінники. 
Останній має великі резерви 
у спорті Після першої ско-

ЄЇ медалі СТЗрЗІШО трену
ється. За місяць на 60-мет- 
рівпі по.тігііііпз результат 
одразу. на иівсекулди. У 
нього великі можливості як 
у десятиборця.

Ніші олександрійські шко
лярі готуються до наступ
них стартів.

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.

На знімку: С. 
КАНЕНКО.
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