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Редакції 
газети уКіровоградський обком КЛ України палко вітає багатотисячний загін комсомолі»-#.; 

ців і молоді, творчий колектив редакції, робсількорів, юнкорів і читачів у зв’язку з виходом першого номера обласної молодіжної газети «Молодий комунар».Разом з обласною, районними і багатотиражними газетами молодіжна газета «Молодий комунар» покликана своїм пристрасним друкованим словом запалювати юнаків і дівчат на славні трудові подвиги, вселяти в них впевненість, бадьорість ї тверду--рішимість, гартувати волю, мобілізувати на боротьбу за виконання взятих на себе соціалістичних зобов’язань, за дострокове здійснення славних планів семирічки.
В основу своєї діяльності газета повинна покласти завдання комуністичного виховання молоді. Хай кожна її сторінка буде пронизана благородною метою виховання♦ молоді в дусі патріотизму, відданості всеперемагаючому прапорові марксизму-лені- нізму, в дусі гордості за свою Батьківщину і ненависті до її ворогів. Хай завжди буде гострим, дотепним, дошкульним і принциповим її друковане слово в боротьбі з пережитками капіталізму в свідомості деякої частини людей.Обком КП України бажає редакції газети «Молодий комунар» творчих успіхів І висловлює впевненість, що її працівники не пошкодують сил, енергії і творчого горіння, щоб зробити газету високоідейного, бойовою, цікавою, оперативного^ щоб «Молодий комунар» став надійним помічником обласної партійної організації, обкому ЛІІСМУ у вирішенні завдань комуністичного будівництва.

л КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
КОМІТЕТ КП УКРАЇНИ.
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Своїх молодих земля
ків, чудову юнь Кірово- 
градщини вітаю з ви
значною подією — вихо
дом першого номера мо
лодіжної газети.

Нехай сторінки її ста
нуть славним літопи
сом звершень племені 
молодих, що впевнено 
йде на зміну нам — ве
теранам праці старшого 
покоління.

Щодо творчого облич
чя газети, то хотілося б, 
щоб вона була такою ж, 
як наша радянська мо
лодь, — діловою, прин
циповою, сміливою, до
тепною,

Олександр 
ГІТАЛОВ, 

двічі Герой Соціаліс
тичної Праці.

ДОРОГИМ НАШИМ ЗЕМЛЯКАМ
Юні друзі! Щиро ві

таю молодь Кіровоград
ської області з чудовим 
подарунком — комсо
мольською газетою «Мо
лодий комунар», яка 
буде виховувати підрос
таюче покоління в ду
сі колективізму, відпо
відальності за нашу 
спільну справу, вірності 
великим ідеям партії 
Леніна.

Від усього серця ба
жаю комсомольцям, юна
кам і дівчатам ордено
носної Кіровоградщини 
великих успіхів у праці, 
навчанні, щастя в осо
бистому житті.

В. МАЦКЕВИЧ, 
міністр сільського 
господарства СРСР.

☆

Центральний Комітет Ленінської Комуністичної Спіл
ки Молоді України гаряче вітає комсомольців і молодь 
Кіровоградщини з радісною подією — виходом першо
го номера обласної молодіжної газети. З кожним ро
ком зростає кількість комсомольських періодичних 
видань. Вихід б світ вашої газети є новим яскравим 
свідченням постійного піклування рідної Комуністич
ної партії і Радянського уряду про нашу чудову 
молодь.

ЦК ЛКСМ України впевнений у тому, що газета 
«Молодий комунар» буде надійним помічником партій
них і комсомольських організацій в справі комуністич
ного виховання юнаків і дівчат, підвищення їх політич
ної і трудової активності на всіх ділянках господар
ського і культурного будівництва.

Щиро бажаємо новій газеті та її читачам великих 
успіхів у труді на благо нашої любимої Вітчизни.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ 

СПІЛКИ МОЛОДІ УКРАЇНИ.ж » * чг
Сердечно вітаємо колектив журналістів і читачів 

«Молодого комунара» з нагоди випуску першого номера 
газети.

Комуністичне виховання молоді, соціалістичне зма
гання за дострокове виконання семирічки, приведення 
в дію невикористаних резервів, пропаганда досвіду пе
редовиків і новаторів — всі ці питання повинні знайти 
місце на сторінках «Молодого комунара». Будьте 
невтомними літописцями великого і радісного часу, 
зміцнюйте зв’язки з авторським активом і читачами.

Від душі бажаємо вам, Друзі, всіляких удач і творчих 
успіхів!

РедколегІя газети 
«Кіровоградська правда». 
----------------

Разом з вами радію народженню «Молодого комуна
ра», сподіваюся, що газета буде гострою зброєю в руках 
комсомолу.

Хочеться побажати, щоб ваша газета не обминала 
питань естетичного виховання, дбала про художні 
смаки, високу внутрішню культуру молоді. З вашим 
містом пов’язана праця уславлених митців української 
сцени М. Кропизницького, родини Тобілевичів, М. Зань- 
ковецької, Ф. Левицького. Саме тут, в .колишньому 
Єлисаветграді, покладено початок діяльності першого 
українського професіонального театру. Пам’ятайте про 
це, любіть мистецтво, друзі!

ж «
З великою радістю ді

знався я про народження 
на моїй рідній Кіровоград- 
щині молодіжної газети. 
Від душі бажаю колективу 
«Молодого комунара» ста
ти заспівувачем славних 
справ, нових трудових по
двигів, якими так багате

Гнат ЮРА, 
народний артист СРСР.
*

творче життя радянської 
молоді.

Хочеться думати, що 
«Молодий комунар» виді
лить на своїх сторінках міс
це для переклички різних 
комсомольських поколінь.

Євгеній ПОПОВКІН, 
головний редактор жур
налу «Москва».
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Сьогодні у нас, доро
гий друже, знаменна, ра
дісна подія. Ти тримаєш 
у руках перший номер 
своєї газети «Молодий 
комунар». З щирим хви
люванням проглядаєш її 
сторінки і, 
не, навіть 
побіжного 
йомлення 
номером 
у ньому те, 
найбільше

Ми від ; 
прагнемо, щоб у тебе ви
никло бажання не тільки 
поділитися своїми 
ками про ' газету з 
зями, а й написати

За післявоєнні 
наш славний 
звершив немало 
них трудових і 
Підкорення цілинних і 
перелогових земель, 37 
комсомольсько-молодіж

них шахт у Донбасі, ве
летні вітчизняної мета
лургії у Кривому Розі, 
гіганти хімічної і цемент
ної промисловості — ось 
далеко не повний перелік 
віх у великому поході 
за комунізм.

Пильніше придивися 
довкола себе, і всюди — 
на ударних комсомоль
ських будовах — Кре
менчуцькій ГЕС, Кірово
градському м’ясокомбі
наті, Олександрійському, 
Ново-Українському, До- 
линському цукрових за
водах чи на колгоспних 
ланах, на сталевих магі
стралях чи фермах, се
ред олександрійських гір
ників чи заваллівських 

з _____ 
знайдеш

, що тебе 
зацікавить, 
усієї душі

ВІД’ЇЗД М. С. ХРУЩОВА У ВІДЕНЬЗО червня на запрошення австрійського уряду з Москви у Відень державним візитом вилетів Голова Ради Міністрів СРСР М. С. Хрущов сім’єю.У поїздці в Австрію М. С. Хрущова супроводять: перший заступникГолови Ради Міністрів СРСР О. М. Косигін, міністр культури СРСР К. О. Фурцева, міністр закордонних справ СРСР А. А. Громико, голова Дер^ • жавного комітету Ради Міністрів СРСР по культурних зв’язках з зарубіжними країнами Г. О. Жуков та інші. (ТАРС)<

графітників,— всюди зу
стрінеш енергійну, завзя
ту молодь з неспокійним 
характером, невтомними 
руками, гарячим сер
цем, побачиш паростки 
нового, комуністичного 
ставлення до праці.

Пліч-о-пліч з пред
ставниками старшого по

юний друже,

про 
РУ-

дозвілля, 
молоді за 
і розповідатиме

коління юнаки і дівчата 
у другому році велико
го семиріччя вершать 
великі діла, примножу
ють славні традиції 
тих, хто будував Ком- 
сомольськ-на-Амурі, зво
див домни Магнітки, 
Харківський трак
торний. Про на
ших чудових юна
ків і дівчат, їх 
творчу працю, на
вчання, 
життя 
бежем
в дальшому, юний дру
же, наша газета.

Вихід у світ «Молодо
го комунара» — нове 
яскраве свідчення вели
кого піклування Кому
ністичної партії і Радян
ського уряду про нашу 
чудову юнь, про якнай
повніше задоволення її 
запитів.

Комсомольська преса 
нашої орденоносної об
ласті має свої славні 
традиції. Ще 5 грудня 
1939 року у Кіровограді 
вийшов перший номер 
молодіжної газети. Жит
тя її припинилося у важ
кому для нашої країни 

році. Віднині, дорогий 
друже, ми відновлюємо 
видання комсомольської 
газети.

Але без твоєї підтрим
ки нам 
юнкори 
газети, 
зував, 
орган 
життєвим тоді, коли 
п'ять літераторів, що ке
рують і постійно пишуть, 
буде п'ятсот і п’ять ти
сяч працівників не літе
раторів.

Тож і звертаємося ми 
до тебе: пиши нам про 
трудові будні своїх то
варишів, їх навчання, 
відпочинок, про свої 
найзаповітніші мрії. Як
що виникнуть будь- 

І'

не обійтися, бо 
— надійна опора 
В. І. Ленін вка- 
що друкований 
стане живим і 

на

наше слово
які труднощі, сумні
ви і вагання, коли зу
стрінеться в житті щось 
незрозуміле, — запитуй 
нас. Газета стане твоїм 
другом і першим порад
ником. Спільними зусил
лями будемо викоріню
вати все те, що заважає 
нам жити і працювати 
по-комуністичному.

Ми живемо в 
коли на наших 
втілюється в дійсність 
одвічна мрія людства —* 
побудова комун і з м у, 
І з твоєю 
гою «Молодий 
стане бойовим 
ним органом, 
помічником 
організацій у розв’язан
ні завдань 
миріччя.

00
час, 

очах 0
І'

допомо- 
комунар» 
друкова- 
надійпим 

партійних

великого се-
і:
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ТРЕТЯ СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНСЬКО! РСР

29 червня в Києві поча
ла свою роботу третя сесія 
Верховної Ради Україн
ської РСР п’ятого скли
кання.

Сесія розгляне питання 
про стан і заходи по даль
шому поліпшенню куль
турно-освітньої роботи се
ред трудящих Української 
РСР: проект
окооону природи Україн
ської РСР: проект Закону 
про судоустрій Української 
РСР: проект Закону про 
бюджетні права Україн
ської РСР і місцевих Рал

--------------------------♦♦

Закону про

депутатів трудящих: про 
внесення змін у статтю 99 
Конституції (Основного За
кону) Української РСР і 
затвердження Указів Пре
зидії Верховної Ради Укра
їнської РСР.

З доповіддю по першому 
питанню виступив міністр 
культури Української РСР 
Р. В. Бабійчук.

З доповіддю «Проект За
кону про охорону природи 
Української РСР» виступив 
заступник голови Ради 
Міністрів Української РСР 
Б. І. Вольтовський.

Заява Радянського Уряду 
з приводу „ратифікації" американо- 

японського воєнного договору
Цими днями в С1І1А, а 

також в Японії, всупереч 
волі її народу, відбулись 
їнсиеніро’вки ратифікації 
нового американо-японсько- 
го воєнного договору.

Радянський уряд заяв
ляє. то цей договір є ще 
ОДНИМ ПОТВОРНИМ дітиіцем 

збанкрутілої політики прав
лячих кіл СІЛА — політи
ки «на грані війни», полі
тики створення агресивних 
блоків І насадження воєн
них баз на чужих терито- 
оіях.

В заяві підкреслюється, 
ідо новий договір веде до 
дальшого загострення об
становки на Далекому Схо
ді. Він підкорений лінії 
правлячих кіл США. спря
мованій на зрив врегулю
вання назрілих міжнарод
них проблем, на підрив до-

~ ЩИРЕ -
ПОБАЖАННЯ

вір’я у відносинах між дер
жавами. на посилення во
єнних готувань і здійснен
ня агресивних, провокацій
них актів проти миролюб
них країн. Радянський уряд 
вважає за необхідне ще раз 
вказати на згубні для япон
ського народу наслідки 
укладення американо-япон- 
ського воєнного договору.

У заяві вказується, що 
народи світу, в тому числі і 
радянський народ, не мо
жуть ігнорувати того фак
ту. їло мілітаристські сили 
в Японії при підтримці сво
їх заокеанських покровите
лів. знову піднімають голо
ву. Радянський уряд не раз 
перестерігав уряд Японії 
щодо небезпеки, яку він 
створює для своєї країни і 
народу. скочуючись на 
згубний шлях відродження 
мілітаризму і воєнного зго
вору з США з метою аг
ресії.

У заяві знову повторює
ться. що уряд СРСР докла
дав і докладає зусиль до
того, щоб до кінця норма
лізувати радянсько-япон
ські відносини, забезпечити 
широкий розвиток взаємо
вигідних торговельно-еко
номічних. культурних 
інших зв’язків, до чого 
всі можливості.

— Клик Ва
силь Іванович. 
Рік народжен
ня — 1941. Ос
віта — десять класів. Рід 
занять — помічник кіноме
ханіка... Волков Василь — 
комбайнер. їздовий Воло
димир Упоренко. Доярка 
Марія Грузденко. Дев'яти
класниця Галина Кучерен- 
ко...

Зачитуються скупі ан
кетні дані вступаючих до 
лав ВЛКСМ.ікожна дівчи
на. юнак, помітно хвилюю
чись, коротко відповідає на 
запитання членів бюро рай
кому комсомолу. ІЗ вироб
ничників, кращих пред
ставників неспокійної юні 
стали того пам’ятного черв
невого дня комсомольцями. 
І тепер. тримаючи біля 
серця червону книжечку 
п’ятиорденоносного комсо
молу. вони сповнені бажан
ня помножити свої зусил
ля в праці, віддати весь 
вогонь комсомольського 
серця загальнонародній 
справі — достроковому ви
конанню 
креслень рідної партії.

Більше двох 
сомольців Хмелівського ра
ціону пліч-о-пліч крокують 
у славне семиріччя разом з 
своїми батьками, старшими 
братами й сестрами. Лише 
за останні три місяці в на
шу гвардію влилось понад 
двісті юнаків і дівчат.

Молодь вступає в комсо
мол. І в цьому немала за
слуга комсомольських ак
тивістів. Внутріспілкову ро
боту, боротьбу за ріст І 
зміцнення комсомольських 
організацій вони вважають 
своєю кровною справою, і 
не сезонною, а постійною, 
основною. Неспілкова мо
лодь завжди запрошується 
на комсомольські збори, за
лучається до навчання в 
гуртках політосвіти, бере 
активну участь у художній 
самодіяльності, спільно ор
ганізовує комсомольсько- 
молодіжні ланки, бригадні 
ферми, виконує різні дору
чення. Вона не хоче стояти 
осторонь бурхливого жит
тя, виявляє бажання і го
тується стати в ряди ленін
ського комсомолу, бути на 
передньому краї боротьби 
за дострокове виконання се
мирічки.

Трудове пожвавлення від
чувається в комсомольських

РОСТЕМО,

організаціях. 32 комсомоль
сько-молодіжних агрегати 
по комплексному механізо
ваному обробітку просап
них культур працюють те
пер на колгоспних полях. 
8.600 гектарів кукурудзи зо
бов’язалися вони вирости
ти своїми силами, добитися 
рясного врожаю. А в артілі 
імені Орджонікідзе юнаки, 
працюючи на чотирьох ком
сомольсько-молодіжних аг
регатах, посіяли понад ти-

бот і її подруги, наслідую
чи почин Валентини Гага- 
нової і тисяч її послідовни
ків.

В районі 16 ферм борють
ся за почесне звання ко
лективів комуністичної пра
ці, двісті виробничників 
вирішили трудитись по- 
ударному, по-комуністично- 
му. Хороші вісті В ЦІ дні 
надходять від вівчаря кол
госпу імені Енгельса Івана 
Брагігіця, свинарки артілі

по гектару кукурудзи і збе
руть своїми силами врожай.

Молодість і 
спорт — понят
тя нерозривні. 
«Побу д у В а т И 
свій стадіон»!— 

кол- 
імені Орджонікід- 

підтримали 
і дівчата сільгосп-

грандіозних иа-

тисяч ком-

Рік семирічки — другий
0 Комсомольська ор

ганізація області в цьо
му році шефствує над 
спорудженням шести 
ударних будов семиріч
ки — 
чової 
також 
ГЕС.

підприємств хар- 
промисловості, а 

Кременчуцької

♦ ♦ •

*

дівчата, 
дали 

не менше 
металево-

0 Юнаки і 
піонери і школярі 
слово зібрати 
16 тисяч тонн 
го лому.

е е

ванців — стільки буде 
внесено молоддю облас
ті в «Комсомольську ко- 
пилку» за рахунок еко
номії сировини та мате
ріалів, раціоналізації та 
винахідництва.

» *
зобов’язання 
тваринників: 

і 200
тисяч

ш і

0 Ось 
молодих 
відгодувати 
свиней, 90 
худоби, виростити 
ра мільйона штук 
1 мільйон 200 тисяч кро
лів та законтрактувати і 
виростити 60 тисяч те
лят.

тисяч 
голів 

півто- 
птиці,

вирішили комсомольці 
госпу 
зе. їх почин 
юнаки 
артілей імені Леніна, імені 
Енгельса та інших. Чудо
вим спортивним святом 
було відкриття у нинішньо
му році чотирьох стадіонів. 
Після роботи, під час су- 
ботників і недільників, часто 
і при світлі місяця труди
лася молодь на будівни
цтві футбольних полів, во
лейбольних і баскетбольних 
майданчиків.

Немало хороших справ 
зробили комсомольці, але 
досягнуте — не. рубіж. Роз
горнутий похід за знання і 
культуру, поліпшення ідео
логічної роботи в сучасних 
умовах, шефство над будів
ництвом дитячих ясел, сад
ків, шкіл, клубів — далеко 
не повний перелік серйоз
них і відповідальних зав
дань, що стоять перед на
ми. І комсомольці впораютьД 
ся з ними, бо молодь вміє 
мріяти, творити, працювати 
по-новому, 
кому.

по-комуністич-

секретар 
райкому

Н. ДЯКОВА, 
Хмелівського 
комсомолу.

Я К1ЦО тобі 
сімнадцяті.

Вище рукава засукуй, 
пеоигоеи. завжои , Засмаглий міцний 

бачимо в газеті сильно- < юначе:
го і надійного спільника 
у своїй справі — вихо
ванні молодого поко
ління.

Через те й вітаю нині 
«Молодого комунара», 
як ще одного бійця в 
армії тих, хто бореться 
за виховання людини ко
муністичного суспіль
ства. Сподіваюсь, що ця 
виключна по своєму зна
ченню тема не сходити
ме з сторінок новоство- 
реної газети.

Працюючи над проб
лемами комуністичного 
виховання, я з радістю 
стану дописувачем га
зети.

Щасливої дороги, «Мо
лодий комунаре»!
В. СУХОМЛИНСЬКИЙ, 
член-кореспондент Ака
демії педагогічних на
ук РРФСР, заслуже
ний вчитель УРСР, ди
ректор Павлиської се
редньої школи.

Чуєш,
як лунко стука 

Серце твоє гаряче?
Хіба то легка дорога 
Кличе

його до себе? 
Правильну путь від 

порогу
Вибрати

треба.
То кличуть гудки 

заводів — 
Бригади в цехи 

зійдуться, 
Радість в труді 

знаходять, 
в труді 

наллються, 
густа у полі — 
і роботи буде!

М’язи

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
а липня 1960 р. 2 стор.

0 24 мільйони карбо-

сячу гектарів качанистої і 
більше половини 
рішили обробити 
механізованим 
Вже по кілька 
шили міжряддя кращі ком
сомольсько-молодіжні агре
гати Миколи Левадного, 
Геннздія Іванова, Воло
димира Кривулі.

Юнаки і 
нуть на ділі 
соке звання 
Вони йдуть 
більш потрібні молоді ро
бочі руки.
Литвинова на тваринниць
ку ферму, 
сталіших у районі, 
ничої бригади 
цювати доярками Зіка Дро-

площі ви- 
виключно 
способом, 

разів спу-

дівчата праг- 
виправдати вн- 

комсомольця. 
туди, де най-

В артілі імені

одну з найвід- 
з ріль- 

пішли пра-

«Победа» Катерини Сиси. 
Свої річні зобов’язання ці 
трудівники вже виконали 
більше, ніж наполовину.

Зростає авторитет комсо
мольських організацій на 
селі. І це закономірно: адже 
комсомолія стала ініціато
ром багатьох хороших по
чинань, надійним, бойовим 
помічником партійних орга
нізацій. Гарячу підтримку і 
схвалення 
викликало 
сомольців
гельса: кожному виростити 
і зібрати цукрові буряки на 
площі не менше 0,3 гекта
ра. А в колгоспі імені Кіро
ва юнаки і дівчата, крім то
го, виростять не менше, як

молоді району 
звернення ком- 

артілі імені Ен-

Сяє радістю

Нива 
Ну ж 
Там твоя справжня 

доля, 
Там тобі вийти в люди... 
Сімнадцять

кому сьогодні? 
Виходьте на шлях 

широкий! 
Вас кличуть діла 

народу 
І думи його високі.

Віктор
ПОГРІБНИМ.

вродливе 
дівоче обличчя, щастям 
маняться веселі очі... 
знайомити тебе з нею, 
же?

Це твоя ровесниця 
Присяжнюк. В КОЛГОСПІ 
ні Калініна, 
району. Віра 
карка. Після закінчення де
сятирічки прийшла вона на 
колгоспну ферму. Тут і здо
була дівчина трудову славу.

Хороше йдуть справи У 
молодої свинарки. Минуло 
тільки півроку, а на кож
ну Із свиноматок Вірн- 
ної групи уже припадає по 
16 ділових поросят. Виконає 
працьовита комсомолка своє 
річне зобов’язання — одер
жить і виростить по ЗО по
росят на свиноматку.

На знімку: Віра 
ПРИСЯЖНЮК.

Фото Г. Вєрушкіна-.

V
•Л, про- ' 

По- ;
дру-

Віра 
іме-

Ульяковського
— краща сви-

про його мету, визначив
ши обов’язки кожного 
учасника, віддав остан
ній наказ:
' — Отже, пункт збору— 
туристська станція. Рів
но о сьомій годині!

Не будемо розповіда
ти, як в ніч напередодні 
збору Наташа Білан 
одягла братів годинник 
і без кінця прокидалась, 
боячись проспати, як во
ни з Людою Філіповою 
і Людою Красовською 
міряли ранком дорогу 
від Ново-Олексіївкн до 
центру міста, бо автобу
си в цей час ще не хо
дили. А якою невимовно 
щасливою була шести
класниця Рая, коли піс
ля слізного благання 
вона дістала таки дозвіл 
батьків на похід!..

Найцікавіше розпоча
лось тоді, коли машина 
підвезла юних туристів 
До- Підліснянської сіль
ської Ради, головою якої 
працює колишній парти
занський командир Се
мен Іванович Довженко.

Справжній партизан
ський командир! Заіск
рились очі хлопців, при
нишкли дівчата. Семен 

повів

Ж|И ЗНАЄТЕ
* шепоче нічний ліс? 

Чи доводилось вам, про
кинувшись на зорі, від
чувати ніжпий-ніжний 
дотик вранішніх соняч
них променів і духмяно- 
п’янкі запахи лісу? А чи 
вслухувалися ви в му
зику пташиного щебету? 
Якщо вам взагалі не до
водилось бути в ролі ту
риста і слідопита, тоді 
ви багато втратили.

Це підтвердять і На
таша Білан, і Лю
да Красовська, Саша 
Страшний, Веня Бордо
вий і всі їхні супутники, 
що недавно зробили по
дорож до Федварського 
лісу, того самого, що 
надійно служив парти
занам в часи Великої 
Вітчизняної війни.

Всього того, 
довідався загін 
тів-краєзнавців 
Кіровоградської 
зробивши похід 
хах партизанського заго
ну імені Ворошилова, в 
двбх-трьох 
розкажеш, 
того, коли Василь Іва
нович Рибінцев, керів
ник походу, розповівши

. ...................................................................................................................................... а.....................

про ЩО 
турне- 

десятої 
школи, 

по шля-

словах не 
Почнемо з

їваиович 
гостей в 
заиської

одразу 
музей парти- 

слави, створе-

ний в селі за його іні
ціативою. Скільки ціка
вого побачили тут і по
чули школярі! Затаму
вавши подих, слухали 
вони розповіді про тих, 
хто віддав своє життя 
за світло, за волю, за на
ше життя... Взяти хоча 
б вчительку, яка пішла 
на смерть, витерпіла 
нелюдські муки, пере
несла жорстокі знущан
ня. але не скорилася во
рогові, не зрадила своїх 
товаришів. Такими юни
ми, як ці відвідувачі му
зею, були партизанські 
зв’язківці Федя Шепель 
і Яша Матвієнко. їх теж 
закатували фашисти...

Огляд музею продов
жився в лісі. Незнайомі 
звивисті стежки і доро
ги. Ними КОЛИСЬ ХОДИЛИ 

партизани. Простора га
лявина серед дубових 
хаіц. Вона була парти
занським «клубом». Сто
янки, де народні меспи. 
ки робили короткі при
вали. І, нарешті, чарів
ний «ца.р-дуб», як нази
вають його в народі. 
Довго шукали цей дуб 
слідопити. Дійсно, нелег
ко було ворогам добра
тись сюди! «Цар» був 
головним «зв’язківцем»,

....... . ............... . ........................................... .............„........... .

«явочною 
партизанів, 

схожий на

арієцтиром, 
квартирою» 
Він справді 
володаря лісу. Міцний ' ї 
стрункий велетень. П’ять 
чоловік
ки, щоб обійняти 
стовбур. Міцно вріс він У 
землю корінням, роїкч- 
нув буйне гілля...

Але час у дорогу. При
вал скінчився. До то
го ж суп, який приготу
вала Наташа, додав 
учасникам походу нових 
сил. Лунає команда: ■

— Розвідка, вперед! 
На місце, санітар Філі- 
пова!

Підтягуються хлоп
ці. їм трохи важче: у них 
за плечима палатки та 
рюкзаки з різним спо
рядженням. Але на ДУ; 
ші в кожного легко і 
трохи бентежно: попере
ду романтика нових від
крить, нових зустрічей.

Загін туристів-слідопи* 
тів рушає у дальні/ 
путь...

А. ВОЩАНСЬКА.

взялось за ру- 
його

по
вн

ії



Сторінки комсомольського літопису

Це було в тридцятих
КОЛИ б мн, комсомольці і 

тридцятих років, ста- і 
ранно записували бойові ] 
діла комсомоли тих часів, 
були б створені великі кни- і 
ги, цілі томи полум’яних І 
сторінок. Нас часто розпи
тують молоді люди: як то
ді працював комсомол? 
Яку роль відігравав він на 
заводах і фабриках, у на
вчальних закладах, на селі? 
На жаль, пам’ять не все 
зберегла. Але більшість пе
режитих подій не забудеть
ся ніколи.

До комсомолу я вступи
ла у 1925 році. Працювала 
тоді піонервожатою в одній 
із шкіл. В 1929 році при
йшла на завод «Червона 
зірка». Згодом комсомоль
ська організація механо
складального цеху обрала 
мене секретарем комітету.

.V січні 1931 року наше 
підприємство одержало 
урядове завдання: протя
гом чотирьох місяців виго
товити 100 бурякозбираль

ні них комбайнів. Треба ска
зати, що в тих умовах це 
була дуже складна справа. 
Але для щойно створених 
колгоспів потрібні були ма
шини, і робітники твердо 
заявили: «Зробимо!» За
стрільниками цієї справи 
виступили комсомольці, мо
лодь.

Для складання різальних 
апаратів комбайнів у на
шому цеху ’ створили 
комсомольсько - молодіжну 
бригаду. Як завзято пра
цювали юнаки! Іноді по дві 
доби не ходили додому. В 
цеху спали і їли. Принесу, 
бувало, з робкоопу оселед
ців, печива або цукерок, 
поділю на всіх порівну, пе
рекусять і знову до роботи. 
А робітники старшого віку 
брали приклад з молодих і 
теж працювали по дві 
зміни.

Червонозорівці не підве
ли. Всі бурякозбиральні ма
шини були виготовлені до
строково. Навіть три зверх 
плану видали — у подару
нок першій Одеській облас- 

4 лій комсомольській конфе
ренції.

Цехові комітети вели не
щадну боротьбу з бракороб- 
ством, недбайливим став
ленням до праці. Не дава
ли спуску ледарям, про
гульникам. Варто було ко
мусь із робітників не при
йти або запізнитись на ро
боту, як біля ного верстата

КОЛИ б мн, 
тридцятих 

ранно записували 
діла комсомолі! г

комсомольці одразу ж ви
вішували «рогожу» — ка
рикатуру. Після такої кри
тики мало хто наважувався 
порушувати трудову дис
ципліну.

Комсомольці в усьому бу
ли дбайливими господаря
ми. Наведу хоча б такий 
приклад. На території заво
ду було немало прикиданих 
снігом сівалок, частина з 
них — розукомплектовані, 

на кол- 
поля!» — вирішили 
робітники. Дружно 
..а недільник, від-

«Дамо їм путівку 
госпні 
молоді 
вийшли на 
копували сівалки, добирали 
до них деталі. І все це без 
будь-якої винагороди.

Комсомольська організа
ція заводу являла собою 
активний, бойовий загін.

Хочеться побажати і на
шій молоді: більше про
являйте ініціативи, напо
легливості в усьому. Більше 
бойового духу нехай буде у 
справах комсомольських! А 
запалювати юних на трудо
ві подвиги в ім’я розквіту 
нашого життя повинні ком
сомольські вожаки. Щирим 
другом і порадником у їх
ній роботі буде газета «Мо- 

комунар», з якою 
знайомляться на- 

юні читачі.
Л. ЗАСЛАВСЬКА, 

начальник цеху Кіро
воградської промар
тілі «Хімік».

лодий 
сьогодні 
ші

в є хвиля дніпрова' морська
У камері шлюзу хрипку

вато пролунав 
пасажирський „_г____
«М. В. Гоголь», розсікаючи 
зустрічний бурун, взяв 
курс туди, де за височенни
ми дамбами до самого не
бокраю розкинувся неозо
рий водний простір.

Збуджені пасажири виси
пали на палубу. Чути роз
повіді і спогади про будів
ництво Кременчуцької ГЕС, 
запитання тих, хто вперше 
проїжджає ці місця, і від
повіді ветеранів будови, які 
своїми руками на дні глибо
ких котлованів зводили бе
тонну загату, намивали 
греблю, готували до затоп
лення дно Кременчуцького 
моря.

І ось тепер море розкину
лося перед нами в усій сво
їй величі з гребінцями пі
нистих хвиль під сліпучими 
променями сонця. Велич
но-спокійне або грізне, воно 
завжди ніби кличе до себе, 
шумом прибою розповідає 
про силу і розмах людської 
творчості.

З-за Дніпра налетів сві
жий легкокрил, і тиші на 
морі як не було. Вирує, 
клекоче морська стихія. Але 
вона не в силах здолати за
куті у бетон споруди два- 
надцятикілометрового на-

'ТАК ЖЕ, як і вчора, за 
® вікном повільно круж

ляло жовте листя... І 
завтра буде кружля
ти... Немов би нічого не 
сталося. А може так воно 
і є? Хіба кого хвилює, що 
завтра над ним, Іваном 
Казаріним, відбудеться суд?

Від великої образи на 
людей хотілося плакати. 

> Він лежав на твердій ла
ві у камері попереднього 
ув’язнення. Русяве волосся 
скуйовджене, погляд загна
ний. злий. Завтра його бу
дуть судити. Судити! Ганеб
не, пекуче слово!

Як це сталося? З чого 
все почалося?

І в уяві юнака, мов на ек
рані, промайнула вся його 
коротка біографія, ретельно 
перевірена і докладно опи
сана у протоколах міліції.

ВАЖКО починалося у 
хлопця життя. Серед 

перших слів, які навчився 
вимовляти маленький Ваня, 
не було такого дорогого, 
близького для кожної дити
ни слова «тато». Василь Ка
зарін покинув дружину 
рік народження сипа, 
зііішлнся характерами!

Жахливо відчувати себе 
сиротою при живому бать
кові! Жахливо не знати в 
ДИТИНСТВІ дотику рідних 
теплйх рук. не мати змоги 
пчоїо сказати у відповідь 

ГлУ?'ливе прізвисько: 
самеУт"И-* Хтозна, може 

°Ді стали проростати

Юнак зосереджено слідкує 
за рухом різця. Через якусь 
мить буде готова ще одна де
таль. Багато продукції 
понад 
енль 
різчик Кіровоградського агре
гатного заводу. А особливо 
старається юнак напередодні 

липневого Пленуму ЦК КПРС.
Його щоденні виробничі по
казники ніколи не бувають 
меншими 145—150 процентів 
змінного завдання.

На знімку: В. Альошин. 
Фото В. Ковпака.

_ ... видає 
план комсомолець Ва- 
Альоиінн — слюсар-на-

коріння того злого насіння, 
яке буйним цвітом зацвіло 
пізніше? Хтозна...

Обставини склалися так, 
що Іван повинен був пере
їхати до Кіровограда і осе
литися у батька. Василь 
Ілліч зустрів сина без особ
ливої радості.

—Живи, — байдуже про
мовив він. — Щоб добре 
вчився. Дивись мені!

Залишений без догляду, 
Іван цілими днями вештав
ся по місту. Почав курити, 
бешкетувати. Незабаром 
про нього дізналася вся 
вулиця. Дівчата побоюва
лись зустрічі з ним, хлопці 
обходили стороною. Вчився 
Іван погано.

4

гудок, і 
пароплав

зникла територія, на якій 
ще торік була розташована 
центральна частина Ново- 
Георгіївська, грайливі хви
лі розгулюють тепер там, 
де колись були села Пень- 
ківка, Ревівка, Мала Ан- 
друсівка, Липове. Понад 
сім мільярдів кубометрів 
води вже нагромаджено в 
чаші моря, поверхня водно
го дзеркала якого тепер 
перевищує півтори тисячі 
квадратних кілометрів.

Привільно 
просторі 
ковикам: 
бояться, 
місці сядеш на мілину або 
наткнешся на піщаний пе
рекат. Ріка вже підступила 
до околиць Градизька, на
ближається до Оболоні, 
Жовніно, Іркліїва. Пиша
ється стародавній Чигирин, 
який нині теж стає при
морським містом. Ще ніко
ли за всю свою багатовіко
ву історію сивий Славута 
не знав такої широчіні. Ми
моволі згадуються слова 
великого художника М. В. 
Гоголя, який, оспівуючи 
Дніпро, говорив, що рідкий 
птах долетить до його се
редини. Та навіть обдарова
ний рідкою уявою письмен
ник не зміг тоді передбачи
ти те чудове оновлення

ли в
порадою 
вирішили 
великого 
зразковий 
сучасного

Держава надала пересе
ленцям великі пільги — 
компенсувала вартість ста
рих будівель, виділила вдо
сталь 
сім’ям 
ників

зону затоплення, за 
проектувальників 

створити біля не- 
хутора Озера 

населений пункт 
типу.

різних матеріалів. А 
престарілих колгосп- 

О. Авраменка,

нерестилищ. Колгосп осна
щується досконалим спо
рядженням, новими барка
сами, які здатні переборю
вати удари штормів.

Кременчуцьке море є 
символом трудової доблес
ті комсомольців — юнаків і 
дівчат з гарячими серцями, 
неспокійним характером. 
Молоді «будівники моря» з 
комплексних бригад Степа
на Олизька, Євдокії Шкрум,

в
Не

КОЛИ тобі ледь-ледь ми
нуло 18 років, коли 

серце твоє тільки-но почи
нає прокидатися для пер
шого кохання, а в руках у 
тебе щойно одержаний ате
стат зрілості, — тоді все 
здається незвичайним і пре
красним. Захопленими очи
ма дивишся ти навкруги і 
наче перегортаєш сторінки 
чудової книги, назва якої— 
Життя. Саме в ці роки мрі
єш про далекі подорожі, 
казкові подвиги, намагаєш
ся зробити щось визначне.

А чим він, Іван Казарін,

на такому 
дніпровським річ- 

вони нітрохи не 
що в будь-якому

*
0 

сільськогосподар 
культур змагаються 
комсомольсько 
діжних ланок, 
регатів.

дев’ятсот 
силосу.

* * *
За високий урожай 

с ь к и х
190 

м о л о -
580 аг-

тисяч

Рік семирічки — другий 
0 Новий загін молоді 

прийде працювати на 
ферми: 10.000 юнаків і 
дівчат будуть направле
ні у тваринництво про
тягом нинішнього року.

* * с
0 Молоді трудівники 

побудують: 75 гаражів, 
250 навісів, 50 майсте
рень та механізують ЗО 
комсомольсько-молодіж

них молочно-товарних 
ферм.

Є * ♦

0 Велику увагу при
діляє комсомол культур
ному будівництву. Юна
ки і дівчата беруть

участь у спорудженні 40 
клубів і бібліотек, 10 
шкіл та допомагають за
вершити добудову 217 
класних кімнат.

♦ * *
0 Тільки силами комсо

мольців і молоді в цьо
му році для худоби бу
де заготовлено два міль
йони 
тонн

пірного фронту, який непо
хитно встав перед бурхли
вим розливом ріки, і без 
•упину обертає лопаті тур
бін Кременчуцької ГЕС.

Немов у весняну повінь, 
горизонт води у морі стрім
ко піднімається вгору. Пе
рекритий восени минулого 
року, Дніпро тепер розправ
ляє свої могутні плечі, за
ходить у степові балки, під
ступив до високих круч. 
Під товщею води навіки

блакитної 
ками якого

Створене руками радян
ських людей море принесло 
з собою казкові перетво
рення. Залишаючи старі 
місця поселень, люди на
завжди розпрощалися з 
старими дворищами, вузь
кими звивистими вулиця
ми, солом’яними стріхами. 
Декілька років тому жителі 
сіл Чаплища, Подорожньо
го, Калаборока, які потрапи-

магістралі, свід- 
ми є.

Г. Ф. Скриньки, Н. Н. Яку- 
ші та багатьох інших бу- 
динки споруджувалися пов
ністю за рахунок держави. 
Той, хто років зо три не 
бував на хуторі, напевне, не 
впізнає ці місця. Колишній 
степ поступився рівним ву
лицям нового села з струн
кими рядами 250 чепурних 
будинків під черепичною 
покрівлею.

Живлющий подих нового 
водосховища вже сьогодні 
відчувають ниви і діброви, 
луки і пасовища Подніпрян
щини. На протязі найближ
чих років буде зрошено по
над 15 тисяч гектарів зе
мель Кіровоградщини, Пол
тавщини і Черкащини.

А які чудові перспективи 
відкриваються для розвит
ку рибництва! На цю тему 
вам багато про що може 
розповісти голова рнбкол- 
госпу імені Петровського 
І. П. Фаленков. Члени арті
лі вже декілька років ве
дуть своє господарство «з 
упередженням на ГЕС», на 
прихід «великої води».

На одному з відрогів Та- 
бурищанського мису вирос
ло велике рибальське сели
ще. Для новогеоргіївських 
рибалок, як і для річковиків, 
відкрилися широкі просто
ри. Морські володіння кол
госпу тепер простягаються 
вверх по водосховищу до 
50 кілометрів. Члени артілі 
ведуть підготовку до про
мислів у нових, незвичай
них для них умовах. Перш 
за все. відтворюються рибні 
запаси — виловлюються 
малоцінні породи риб, про
вадиться очистка і захист

Крикштанаса*Вячеслава
Валентини Буланок в ре
кордно короткий строк 
одягли морське узбережжя 
у міцний бетонний панцир. 
Нелегко далася ця перемо
га: укріплювати береги 
комсомольцям доводилося 
у снігову заметіль і в спе
ку. Але молоді, енергійні 
будівники сміливо йшли на
перекір стихії, приборкали 
її і направили води Дніпра 
по заздалегідь визначеному 
шляху — через турбіни гід
ростанції.

Б’є хвиля дніпрова, мор
ська. Скоро вона покотить
ся далі, заплететься біля 
крутих схилів Чернечої го
ри, несучи новий ще неба
чений 
леним 
щини.

розквіт ЖИТТЯ ОКОВ' 
берегам Подніпрян-

В.. КРАМАРЕНКО.
знімку: загальний виглядНа .... ....

Кременчуцької ГЕС з боку моря.
Фото Г. Вєрушкіня.

----♦----

ЩИРЕ
ПОБАЖАННЯ :

НАРИСвідзначив закінчення шко
ли?

... З своїми дружками за
йшов у буфет. Замовили дві 
пляшки горілки. Випили. 
Потім ще. Напилися до не
стями.

— Мене дратує фізіоно
мія цього офіцера, — кинув 
Іван товаришам. — Він ме
ні псує настрій.

Казарін підвівся і похи
туючись наблизився до вій
ськового, що сидів за сусід
нім столиком.

— Слухай, ти!.. — Іван 
поставив ногу на вільний 
стілець. — Зроби вигляд, 
що за тобою женуться. Ду
же тебе прошу!

— Та 
підвівся 
Я зараз 
пера!
- Я 

стеріг Іван 
лаявшись, 
нанта.

Зчинився 
лася бійка.

відбулося перше знайом
ство з міліцією. Скільки їх 
ще було потім!

як ви смієте? — 
офіцер. —• Нахаба! 
же покличу міліціо-

тобі покличу!—за- 
і, брутально ви- 
вдарив лейте-

галас, зав^яза-
Потім... Потім

ИАВЧАННЯ в технічно- 
** му училищі. Пияцтво без 
кінця і краю, бійки, догани 
на комсомольських зборах 
і знову приводи в міліцію. 
Довелося залишити бать
ківську оселю.

... Нова бійка, і десять 
діб арешту. Постригли. Під
мітав вулиці. Хотіли ви
ключити з училища. Вика
нючив відстрочку, дав обі
цянку виправитися. Так-сяк 
закінчив училище. Став 
працювати слюсарем по ре
монту інструменту в ко
вальсько-пресовому цеху на 
заводі «Червона зірка».

Все йшло добре, поки не 
настав той пам’ятний день. 
Якби Казарін міг тоді пе
редбачити, що скоїться! Як
би хтось попередив його!

Напередодні Іван взяв

одноденну відпустку і до
мовився з сусідами по кім
наті поїхати у суботу до 
своєї матері.

— Допоможемо старій 
картоплю викопати. Там і 
самогону знайдемо.

Знайшли...
Сонячні промені окресли

ли на підлозі жовтуваті 
квадрати. Мабуть, скоро 
розпочнеться суд. Вставай, 
Іване, пора йти. Треба від
повідати за свої вчинки.

Під вартою завели до за
лу засідань. Як багато лю
дей! Ніколи не думав, що 
у селі Роздолля стільки їх. 
А чиї це такі знайомі, за
плакані очі?

МАТИ! Рідна моя! Варта 
не пускає до тебе. Ма

мо! Ну. не дивись з таким 
докором на свого сипа! Я 
винен перед тобою, дуже 
винен. Я мало думав про 
тебе. Писав листа лише то-

(Закінчення на
4-й стор.).

Велика радість для 
молоді Кіровоградіци- 
ни — мати свій друко
ваний орган.

Щиро будемо вдячні 
за глибокі і цікаві мате
ріали про самовіддану 
працю і досвід тварин
ників, про соціалістичне 
змагання доярок області.

Особливо хотілося б 
почитати про те, як про
водять молоді трудівни
ки села своє дозвілля -і 
відпочинок, як організо
вують комсомольсько- 
молодіжні вечори на 
фермах.

Л. БЕРШАДСЬКА, 
доярка, Герой Со
ціалістичної Праці.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
1 липня 1960 р. З стор.



ЩИРЕ ПОБАЖАННЯ

Після тривалої перер
ви молодь нашої області 
знову має свого бойового 
колективного організа
тора, свою газету ^Мо
лодий комунар».

У цей день хочеться 
побажати творчому ко
лективу редакції наслі
дувати кращі традиції 
комуністичної преси, ши
роко і цікаво висвітлю
вати на сторінках газети 
багатогранне життя ком
сомольців і молоді.

Сьогодні мені як ко
лишньому працівникові 
кіровоградської моло
діжної газети хочеться 
разом з усіма вислови
ти щиру подяку нашій 
рідній партії за створен
ня друкованого органу 
обкому комсомолу — 
«Молодого комунара».

Я. КОВАЛЬЧУК, 
колишній редактор 
кіровоградської мо
лодіжної газети 
«Сталінська зміна».

ПЕРША МОЛОДІЖНА
Бережно зберігається 

в обласному архіві по
темнілий від часу аркуш 
грубого паперу. Це єди
ний примірник газети 
олександрійських комсо
мольців «Клич юного ко
мунара» — номер за І 
липня, п'ятницю, 1921 
року. Про що ж писала 
комсомольська газета 
рівно 39 років тому?

Весь номер присвяче
но видатній події в жит
ті комсомолу — скли
канню II Конгресу Ко- 

®...........

муністичного Інтернаціо
налу молоді. Газета по
відомляє, що до Комін
терну приєдналися нові 
загони — молодь Чехо- 
словаччини, Іспанії, Іта
лії; вона закликає своїх 
юних читачів «на всіх 
парах» йти до перемоги 
світової революції.

Привертає увагу не
величке повідомлення: 
«Набрано і віддруковано 
червоними друкарями- 
комсомольцями в поряд
ку недільника».

артільний

Щоб кликав і славив, і радив,..
Завзяті і невтомні в пра

ці комсомолія і молодь моєї 
Кіровоградщини, ордено
носної трудівниці, одержу
ють сьогодні хороший по
дарунок.

Що я можу сказати в 
день народження нашої 
газети, нашого «Молодого 
комунара»?

Щоб зразу, з найпершого 
слова 

Похідною сурмою став 
На щедрих полях, на будо

вах, 
Де юності слава зроста,

Щоб кликав, і славив, 
і радив,

Був першим завжди в 
боротьбі, —

Сьогодні зворушений, 
радий

Сердечно бажаю тобі!.. 
Веди ж, «Молодий кому

наре», 
Під музику світлих відлунь 
Геройським запалену жа

ром, 
В комуну крокуючу юнь!

Георгій ЩЕРБИНА.

Вони будуть
Понад два роки самовід

дано трудяться на Ульянов
ському цукровому заводі 
юнаки Юрій Колісниченко і 
Борис Гулько. Прийшли 
вони сюди- відразу ж після 
закінчення середньої шко
ли. Старші товариші допо
могли їм стати досвідчени
ми електриками. Юрій і Бо
рис разом із своїми товари
шами борються за те, щоб 
їх цеху було присвоєно 
звання колективу комуніс
тичної праці.

інженерами
Недавно на заводі відбу

лися збори, на яких цукро
вики прийняли рішення — 
рекомендувати Юрія і Бо
риса на навчання до Київ
ського інституту харчової 
промисловості імені Мікоя- 
на з призначенням їм від
повідних стипендій.

Для підготовки до вступ
них екзаменів у вуз дирек
ція надала юнакам місячну 
відпустку.

---------------------------------------------
З історичної хроніки нашого міста
18 червня 1754 року в 

дикому степу на право
му березі Інгула було 
закладено фортецю імені 
імператриці Єлизавети. 
Фортецю й прилеглі до 
неї поселення в 1784 
році було названо міс
том Єлисаветградом.

* *
29 січня 1918 року в 

місті після тривалої бо

ротьби встановлено вла
ду Рад.

* * *
У січні 1935 року на 

прохання трудящих міс
то Єлисаветград бу
ло перейменовано на 
Кірово. А в січні 1939 
року в зв’язку з утво
ренням області — на Кі
ровоград.

(Закінчення).
ді, коли потрібні були гро
ші, і ти ніколи мені не від
мовляла... Про що там го
ворить прокурор?

— ...В нетверезому стані 
вдерся до клубу, вчинив 
бійку, тяжко побив прибу
лого у відпустку матроса 
Віктора Сатиря, поламав 
багато стільців...

Так, так, все було. Це 
підтверджують всі свідки. 
Суд пішов радитись. Зараз 
там, у маленькій кімнаті, 
вирішується його доля. Не
вже дадуть три роки, як за
жадав прокурор?

— Встати! Суд іде!
Які в суддів суворі об

личчя! Мерщій, мерщій! Чо
го ви тягнете?

— Ім’ям Української Ра
дянської Соціалістичної 
Республіки Казарін Іван 
Васильович засуджується до 
ув’язнення терміном на 
один рік.

ЧЕРЕЗ кілька днів Іван 
Казарін опинився дале

ко від Кіровограда. Поча
лося нове, незвичайне жит
тя...

«Люба моя! — писав Ка
зарін у листі до матері. — 
За мене не хвилюйся. Все 
гаразд. Я вже оволодів спе
ціальністю пилорамника. 
Робота мені подобається. 
Мабуть, вперше в житті я 
відчув насолоду праці. А 
на Перше травня сталася 
велика подія: за хорошу 
роботу мені оголосили по
дяку. Ти розумієш, як багато 
це для мене значить? Вихо

дить, я можу одержувати 
не тільки догани. Виходить, 
я можу бути хорошим?...»

В липні Івана за відмінну 
роботу достроково звільни
ли.

Це було настільки неспо
дівано, що Іван навіть 
розгубився. Значить — во
ля?! Жадана воля чекала 
його! Скільки безсонних но
чей мріяв він про неї! Те
пер можна було поїхати до 
матері, впасти перед нею на 
коліна, цілувати її зашка
рублі руки і просити про
бачення.

ДОДОМУ не їхав, а ле
тів. Радісно-тривожно 

калатало серце, немов під
ганяючи поїзд: «Швидше, 
швидше». Лише одна дум
ка не давала спокою: «Як 
зустрінуть рідні, товариші 
на заводі?»

Ось і рідна «Червона зір
ка». Ковальсько-пресовий 
цех. Все по-старому. Тіль
ки на його, Івановому, ро
бочому місці працює інший 
юнак. І серед комсомольців 
цеху немає прізвища Каза- 
ріна. Виключили! Що ж, 
почнемо життя знову.

Було це не так легко. За
водський комітет комсомолу 
вагався, чи варто рекомен
дувати на роботу хулігана 
і п’яницю. На захист Каза
ріна виступив начальник 
ковальсько-пресового цеху 
Віктор Трохимович Маной- 
ленко:

— Ми повинні допомогти 
хлопцеві стати на вірний 
шлях, повернути в свою ро-

«Молодий коммунар» — орган Кировоградского 
областного комнтета ЛКСМУ. г. Кировоград.

З фотоапаратом по області

Кіровоград сьогодні.
Вулиця Карла Маркса.

Фото Г. Всрушкіна.

бочу сім’ю, обов’язково по
вернути!

Віктор Трохимович до
бився свого.

— Ну, Ваию, все уладна
лось. Будеш знову працю
вати у нас. — Манойленко 
міцно потис Казаріну руку.

СПОЧАТКУ Іван уникав 
розмов, супився. Мовч

ки приходив на завод, ста
ранно працював, але зра
зу ж після гудка зникав. 
Аіабуть, боявся, що поч
нуть читати нотації. Але 
ніхто не дорікав. Просто ін
коли слюсар Анатолій 
Кравцов і пресувальник 
Віктор Задонцев проводжа
ли Івана додому. Вони йо
го не жаліли, не давали на
станов, лише цікавились, 
чим живе, про що думає 
хлопець. Інженер Карл 
Юлійович Теплицький часто 
розпитував Казаріна про 
нові фільми, книги. Поміч
ник майстра Василь Они- 
симович Тютюнник допома
гав досконало оволодіти 
спеціальністю слюсаря. Ро
билось все це невимушено, 
просто. Непомітно для себе 
Іван перестав цуратися ко
лективу. Згодом Казаріну 
доручили читку газет, об
рали капітаном волейболь-

ної команди цеху. Юнак 
увійшов до складу комісії 
по перевірці результатів со
ціалістичного змагання. А 
на одному з відкритих ком
сомольських зборів Віктор 
Плащевський запропонував 
призначити Казаріна агіта
тором дільниці.

— Знущаєтесь! — неспо
дівано розсердився Іван.— 
Злочинця агітатором хоче
те зробити?

— Ти злочинцем ніколи 
не був, — заперечили ро
бітники. — Запам’ятай це! 
Що спіткнувся — це вірно. 
Але лежачого не 
му допомагають

ТОВАРИШІ
> Іванові иуі

б’ють, йо* 
встати.

ТОВАРИШІ простигли
Іванові руку допомоги, і 

він оцінив цю дружню під
тримку. Поступово зникла 
замкнутість, юнак відчув 
себе повноправним членом 
колективу. За проханням 
товаришів по цеху Івана 
Казаріна поновлено в ком
сомолі.

Кажуть, що кохання під
стерігає людину весною. У 
Івана на це своя точка зо
ру: до нього любов при
йшла взимку. Дівчина од
разу запала юнакові в ду
шу, владно полонила серце. 
А в грудні 1959 року відбу-

Широкою бобринецькою 
вулицею йде кремезний 
юнак. Енергійне обличчя 
хлопця чимось стурбоване.

— Привіт, Валентине, — 
зустрічає товариша Анато
лій Мельников. — Чим це 
ти так занепокоєний?

— Не дає спокою одна 
думка.

— Знову про раціоналіза
цію?

— Ні... На цей раз про 
футбол. Знаєш, друже, не 
можу жити без нього.

— Так записуйся в ра
йонну команду.

— Записуйся... А чи не 
краще було б організу
вати нашу, промартілівську 
команду?

— Нашу команду?.. Та 
це ж здорово, Валько, здо
рово! І не тільки футболь
ну, а й волейбольну коман
ду, шахову і 
секції...

Наступного 
воному кутку 
«Жовтень» зібралося біля 
двох десятків хлопців і дів
чат. Коли Валентин Байба- 
рак повідав друзям свій 
задум, хтось скептично за
уважив:

— А де ж форма?
— Та й тренера немає...
— Мабуть, нічого не ви

йде...
— Як це нічого не ви

йде? — здивувався молодий 
робітник цегельного заводу 
Анатолій Колотій. — А хіба 
Валя Байбарак не зможе 
нас тренувати? Він же й 
розряд з футбол а має.

Всі вичікуюче дивили
ся на Валентина.

— Ну що ж, можна взя
тися...

хлопцям, 
спортивної 

оволодіти

гімнастичну

для в чер- 
промартілі

ЗАДА^А-ЖАРТ

На одному іподромі були 
організовані незвичайні кін
носпортивні змагання, в 
яких брали участь двоє ко
ней. За умовами змагань 
приз переможця одержував 
кінь того вершника, який 
фінішував би останнім.

по ро- 
заводу 
щастя 
Конюх

лося весілля. Друзі 
боті, товариші по 
бажали великого 
штукатурниці Марії 
та її чоловікові.

А нещодавно Казаріна 
викликав до себе начальник 
цеху.

— Сідай, — Віктор Тро
химович привітно посміх
нувся. — Здається мені, що 
засидівся ти в «дівках». 
Вчитися треба.

— Я б з дорогою ду
шею, — аж посвітлішав 
юнак. — Та, мабуть, не по
тягну.

— З товаришами я роз
мовляв, допоможуть, пере
ведемо на першу зміну. По
давай заяву до машинобу
дівного технікуму.

...Зараз Іван закінчує за
няття на підготовчих кур
сах, а через кілька днів ра
зом з товаришами він поч
не здавати екзамени до тех
нікуму.

Багато ще станеться змін 
у житті Івана Казаріна. І 
хочеться вірити: зміни 
будуть до кращого, 
же твою біографію, Іване, 
ніколи не затьмарять чорні 
плями! Хай завжди 
вона чистою, як джерельна 
вода!

М. БАРСЬКИЙ.

ці
Хай

буде

— От і добре.
— А чи допоможе Петро 

Іванович купити форму?
— Купить, він же запек

лий болільник.
І справді, голова промар

тілі допоміг ентузіастам. 
Незабаром було придбано 
необхідний спортивний ін
вентар і форми.

Розпочалися перші трену
вання. Немало зусиль дове
лося прикласти 
щоб досягти 
витривалості, 
тактикою гри.

І ось настав день першої 
товариської зустрічі.

Нелегко було здобути пе
ремогу, 
болісти 
району 
госпу 
КПРС.

І знову тренування—на
полегливі, глибоко проду
мані, вміло організовані.

Наступна зустріч з фут
болістами Бобринецького 
сільськогосподарського тех
нікуму теж була вдалою 
для зростаючого колективу.

— Радують і успіхи на
ших шахістів, — говорить 
голова колективу Анатолій 
Мельников. — За це ми щи
ро дякуємо керівникові сек
ції, другорозряднику Карпу 
Антоновичу Макаїренку...

Відрадні справи і в ін
ших секціях.

Як приємно тепер після 
напруженого трудового дня 
пограти у футбол чи на
стільний теніс, зайти до 
червоного кутка своєї арті
лі, де кожному відвідуваче
ві знайдеться заняття.

В. ЮР’ЄВ.
м. Бобринець.

Адже молоді фут- 
грали з чемпіоном 

— командою кол- 
імені XX з’їзду

* 
л

Довго думали вершники, 
як же їм виконати таку 
умову змагань, і, нарешті, 
знайшли рішення.

Що вирішили вершники?

□
ЗБАГНІТЬ

Мені тепер вдвоє більше 
років, ніж було вам тоді, 
коли мені було стільки, 
скільки вам тепер. Коли ж 
вам буде стільки років, 
скільки мені тепер, то сума 
наших років 
ме 63.

Скільки 
років?

дорівнювати

меш і вам тепер

□
ЦІКАВО ЗНАТИ, ЩО...

...кожна рубінова зірка на 
баштах Московського Кремля 
важить близько тонни. Віддаль 
між кінцями її променів — З 
метри.

...морська вода містить зо
лото в кількості БО міліграмів 
на тонну. Якщо розподілити 
золото, що його містить вся 
океанська вода, порівну між 
усіма жителями Землі, то на 
кожного припаде близько 35 
тонн золота.

...покришки автомашини 
«ЗіС-150» при вазі 48 кілогра
мів містять 13 кілограмів сажі. 
Пробіг автомобільних шин з 
сажею збільшується у 8—10 ра
зів. В даний час світове вироб
ництво сажі перевищує один 
мільйон тонн.

...вся водяна пара, що є ■ 
атмосфері Марса, в умовах І 
при тиску, існуючих на Землі, 
зайняла б об’єм трохи більший 
кубічного метра.

...кілька мільярдів років то
му Сонце важило майже в два 
рази більше, ніж зараз. Воно 
втрачає свою масу у вигляді 
випромінювань.

I Редактор П. МАРЧЕНКО.
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