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1-І АЙДОРОЖЧА, найрідніша, наймиліша людина 
в світі!.. Пісень багато яро тебе складено, ім’ям 

твоїм величаємо Батьківщину, бо матір — то най- 
святіше ймення.

В народі кажуть: заболить у дитини палець — у 
матері серце. І нічим не можна виміряти, скільки 
тепла душі своєї віддасть вона синам і дочкам, поки 
ті наберуться сил і владно вступлять у життя. А ді
ти виростають і, можливо, рано, навіть дуже рано, 
намагаються почувати себе дорослими, здатними ви
рішувати найскладніші справи самостійно. Ти все їм, 
рідна мамо, простиш, від усього застережеш, аби 
тільки вони жили в щасті і злагоді.

... Всяке в житті трапляється. Восьмеро синів і до
чок у Парасковії Тимофіївки Кіктєвої з села Мака- 
рихн, Знам’янського району. А нещастя тяжке обру- 
шилось на сім’ю так зненацька, так несподівано. Під 
час аварії загинув чоловік. Всього б довелося зазнати. 
Та вдвоє меншим буде горе, коли поруч такі діти. За 
старшого у сім’ї став Микола, механік по сільгосп
машинам, першою порадницею — Софія, яка працює 
в іншому селі. Не забула рідних Ганна, шле їм 
щирі листи з Донбасу. Тут же, в с. Макарисі, в 
сільгоспартілі імені Леніна працюють Лідія і Василь. 
Всі вони турботою і піклуванням оточили матір і 
молодших, ще школярів Катю, Івана, Петра. Велика 
сім’я і дружна. Тож всі іуртом збудували новий 
дім, обзавелися хазяйством.

ИШАЄТЬСЯ своїми синами Тетяна Пилипівна 
Руденко з олександрійського електромеханічно

го заводу. З трирічним Юрієм і місячним Володи
миром застала »ї війна в Білорусії. Загинув смертю 
хоробрих чбловік. Нелегко було матері виховувати 
дітей. Вийшло так, що н сама захворіла, і щоб хоч 
трохи допомогти їй, вирішив піти працювати Юрій, 
який не був тоді ще повнолітнім. А зараз працює він 
котельником у цеху металоконструкцін на механіч
ному заводі в місті Олександрії, без відриву від 
виробництва закінчив вечірню середню школу. Як 
кращого виробничника, кандидата у члени КПРС, 
направили його недавно до вузу. Поїхав Юрій скла
дати екзамени в Дніпропеї ровськин гірничий ін
ститут. Слюсарем на електромеханічному заводі пра- 

і цює і менший, Володимир. Теж у цьому році закін
чив вечірню десятирічку.

Та хіба мало їх у нас, шасливлх матерів, невтом,- 
них трудівниць, шнрнх і ніжних душею порадниць!

Г| РОТЕ буває й інше. Біль і кривда в сповах Ана- 
стасії Панасівни Пилипенко, літньої жінки з 

села Днківки, Знам’янського району. Шість дочок і 
сина виховала вона. Всі вже дорослі. І ніколи не ду
мала вона, -що на старості літ випаде таке життя. 
За найменшу дрібницю чує образу від невістки і 
сина, який нещодавно вже й руку на матір підняв.

Гірко і ніяково одержувати після втручання суду 
від дочки Олександри Озерянської і сина Василя 
Мухи по п’ятдесят карбованців щомісячної «допомо
ги» Євгенії Захарівні Нечипоренко, жительці с. Сте
панівни, Бобринецького району.

Кожна мати не завжди розкаже людям щось бо
лісне про своїх дітей. Звичайно, через багато років 
ти сам пригадаєш про те, як рідко писав їй листи, 
не завжди догадувався допомогти. Тоді відчуєш 
потребу впасти перед нею на коліна і довго просити 
прощення. І хтозна, можливо, пізно буде. Не доро
гих дарунків чекає вона від тебе. їй необхідна 
твоя увага, вдячність і хоч би трохи синівської ласки. 

'ТГОЖ ПОДУМАЙ, юний друже, чи все ти зробив 
” для того, щоб ніколи не лягали передчасні 

зморшки біля очей матері, не 
скроні від твоїх необережних 
завжди обличчя н сяє радістю 

ф диму наших .величних днів.
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з'явилася тут у 
році, після того,

ОБАБІЧ шляху, що
веде з Кіровограда 

на Рівне, над звивистою 
річкою розкинувся табір 
для худоби. Це — відго- 
дівельна площадка 
бригади колгоспу «Укра
їна», 
району.

Вона 
цьому 
як бригадир тракторної 
бригади Володимир Пет
рович Мельниченко зу
стрівся і відверто роз
мовляв з відомим меха
нізатором Миколаївщини 
Олексієм Рожком. Зразу 
після приїзду з Києва 

виривала сивина її 
кроків у житті? Хай 
за тебе, молоду лю-

Володимир Петрович зі
брав механізаторів своєї 
бригади і розповів про 
досвід, набутий трактор
ними бригадами, які ор
ганізували відгодівлю ве-

НАД РІЧКОЮ
ликої рогатої худоби 
своїми силами без засто
сування ручної праці.

— Справа хороша, по
трібна,—заявили в один 
голос трактористи.

Тут же обговорили 
деталі: де розмістити та
бір, які механізми вико
ристовувати, як бути з 
кормами, кому доручити 
відгодівлю. Саме тоді

МНОЖАТЬСЯ РЯДИ 
БРИГАД 

КОМУНІСТИЧНИХ
ЦРУЗІ ВІДПОВІДАЮТЬ 

РАІСІ ВІТЬКО

Горять багаття 
піонерські

І
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СПОРТИВНІ новини
ЧУДОДІЙНІ КАМЕНІ І1

Кролеферма
В СТЕПУ
їдуть, бувало, весною 

комсомольці з тракторної 
бригади Віктора Орленка 
понад кролефермою артілі- 
і не можуть байдуже диви
тись на неї. Понад два де
сятки і білих, і сірих, і 
срібляних кроликів тут, а 
догляд за ними нікудиш; 
ній: вони не нагодовані 
вчасно, брудно в клітках.

Якось хлопці зібрались, 
щоб обговорити справи по
точні. З того часу, як вирі
шили вони боротися за 
звання бригади комуністич
ної праці, частенько дово
диться радитись і як посія
ти вчасно, і щоб ферми бу
ли забезпечені водою, кор
мами. На цей раз бригадир 
про інше заговорив:

— Давайте, хлопці, забе
ремо кролів до себе в табір.

Ця думка сподобалась 
усім комсомольцям.

— Он скільки різної зе
лені в степу. Тисячі кроли
ків можна відгодувати за 
літо, — підтримав бригади
ра Володимир Турлюн.

— І вільні люди у 
завжди знайдуться, — 
дав В. Орленко. — А то 
сгіишся після зміни і 
без діла.

Через кілька днів у польо
вому стані рівненькими ря
дочками стояли 25 кліток. 
Механізатори тут же пола
годили деякі з них. Відтоді 
і пішла рости ферма.

Зараз у тракторній брига
ді ’ Віктора Орленка понад 
200 штук кроликів. Чимало 
їх уже здано на м’ясо. Чо-

нас 
до- 
ви-

сидиш

хтось подав думку, що 
найкраще місце для та
бору — над річкою. А 
доручити цю роботу слід 
найкращим механізато
рам.

Працювали всі друж
но як на сівбі трав зе
леного конвейєру, так і 
на спорудженні літнього 
загону.

/ ось 22 червня перші 
323 голови молодняка 
прийняли механізатори.

Біля худоби порають
ся механізатор Микола 
■Лопціинян, причіплювачі

Ілля Гнатуїиенко та 
Олександр Гайдамачен- 
ко. В 'їх розпорядженні— 
трактор «ХТЗ-7», сіноко
сарка, причеп, 
тори тричі на 
возять корми, 
їх худобі.

Навколо табору роз
кинулися десятки гекта
рів зеленого конвейєру. 
Тут вирощуються різні

Механіза- 
день під- 
роздають

| ЕЗВИЧАЙНО виглядів
1 минулої суботи міський 

парк імені Леніна. В усьо
му відчувалась урочистість, 
святковість. З глибини пар
ку лине урочиста мелодія.

Ие співають посланці 
бригад, дільниць і підпри
ємств міста, які в праці і 
побуті борються за високе 
звання колективів комуніс
тичної праці. Сьогодні вони 
зібралися на свій другий 
зліт.

Багатоголосою луною злі
тають над зеленим шумо
винням парку зворушливі 
слова «Пісні про тривожну 
молодість»:

«Пока я ходить умею, 
Пока глядеть я умею, 
Пока я дьішать умею,
Я буду идти вперед...»

ПРО неспокійну, сповне
ну дерзань і творчості 

молодість розвідників май
бутнього говорить у своїй 
доповіді перший секретар 
міськкому партії І. П. Ва- 
лявський. Це вони — члени 
263 бригад, колективи де
сятків дільниць і цехів, сот
ні ударників комуністичної 
праці ведуть за собою ко
лективи підприємств міста 
на нові звершення, за до
строкове виконання накрес
лень семирічки. В перших 
колонах комуніст и ч н и х

і ’ у- ... у

му ж їм не рости? Завжди 
свіжа трава, в клітках сухо.

За кролями доглядають 
всі механізатори бригади, 
але знайшлися серед них і 
справжні ентузіасти. Це — 
Володя Турлюн, Анатолій 
Буйлук та Олександр Тка- 
ченко.

— Доглядати за кріль- 
ми, — це не просто кинути 
корми в клітки та прибрати 
в них, — ділиться думками 
Олександр 
Треба знати 
ність маток, 
мінні якості 
відбирати 
лодняка 
маточного

Ткаченко. — 
продуктив- 

внвчати пле- 
самців, вміло 

кроличок з мо- 
для збільшення 

поголів’я. Тому-

культури: кукурудза, ви- 
комішанка, горох. Вико
ристання ділянок кон
вейєра розраховане на 
три періоди.

— Відгодівля худоби за 
методом рожківців дуже 
вигідна для колгоспу 
справа, — кажуть меха
нізатори. — Середньодо
бовий приріст кожної 
тварини становить зараз 
по 750 грамів, а собівар- 
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на зльоті РОЗВІДНИКІВ 
МАЙБУТНЬОГО

бригад крокують ливарник- 
комсомолець Микола Бран
ко, стержиевщиця Галина 
Бардіна і сотні таких, як 
вони, невтомних, енергій-

Відтоді, як. бригада

змінила технологію виго
товлення стержнів, — роз
повідає Г. Бардіна, — про
дуктивність праці виросла цем в усьому. Недавно він 
в нас більше як у три рази, взяв на виховання двох ро-

У три рази! Вдумайтесь 
глибше в зміст цих слів: 
що недавно робили троє, 
робить тепер один. Та хіба 
це межа? Стержневщиці ви
дають продукцію, минаючи 
перевірку працівників від
ділу технічного контро
лю — їх замінила робітни-

Р'І

своєї

го найбільш складні роботи 
на фермі виконують найдо- 
свідченіші знавці 
справи.

— Півтисячі штук 
ні відгодуємо, — 
хлопці. — Кожного 
нас прибуває до 
кроленят. А коли 
зобов’язання буде 
не: здамо державі одну тон
ну дешевого і поживного 
м’яса та 500 шкірок.

К. ОЛЕКСІЄНКО.
Знам’янський район.

На знімку: Віктор Орленко та 
Володимир Турлюн на кроле
фермі тракторної бригади кол
госпу імені Леніна.

Фото В. Ковпака.

до осе- 
кажуть 
дня у 

десятка 
так, то 
викона-

гість одного центнера 
м'яса — 250 карбован
ців.

Недавно в Кіровоград
ському районі відбулася 
нарада, на якій підбиті 
підсумки змагання тва
ринників за перше пів
річчя. Учасники наради 
побували в тваринниць
кому таборі тракторної 
бригади колгоспу «Укра
їна». 

ча совість, висо-ка свідо
мість.
^РИГАДА Петра Прошкі- 

на з Кіровоградського 
агрегатного заводу першою 
в місті почала боротись за 
звання колективу комуніс
тичної праці. Сьогодні обри- 

комуністичногб завтра 

тут побачиш і в труді, і в 
побуті.

Колектив служить взір- 

бітників. Один з них повер
нувся з ув’язнення, ін
ший — опинився перед гро
мадським судом. Колектив
ний вплив, дружня підтрим
ка, допомога, терпеливе ви
ховання людей, що спіткну
лися, дали свої плоди.

А ось ще один приклад.
В ряди Радянської Армії 

з бригади пішло двоє моло
дих товаришів. Але їх, як 
і раніше, прошкінці вважа
ють членами свого колекти
ву і щодня видають за них 
надпланову, продукцію.
|-| ЕДАВ1Ю у члена брига

ди, нині солдата т. Тва- 
ненка народився син. І то
вариші по праці оточили 
сім’ю воїна батьківською 
турботою, увагою.

Як доповідь, так і кож
ний виступ на зльоті були 
пронизані думкою про те, 
що настав час, коли під зна
мена колективів комуніс
тичної праці повинні стати 
не тільки окремі бригади, а 
й в цілому цехи. Фабрики, 
заводи.

— Кіровоград буде міс
том зразкового громадського 
порядку і високої культу
ри! — так вирішили учас
ники зльоту.

І
На знімку: учасники другого 

міського зльоту ударників і 
бригад комуністичної праці (злі
ва направо) робітниця швейної 
фабрики Люба Россол, слюсар- 
модельник заводу «Червона зір
ка» Йосип ГІльов, робітниця 
швейної фабрики Ніна Красно- 
иітан та токар заводу «Сіль- 
госпдеталь» Степан Допченко.

Фото О. Васюхічева.

Вони дали слово на
слідувати почин В. П. 
Мельниченка і організу
вати відгодівлю 
без застосування 
праці.

худоби 
ручної ■

НА ЗНІМКУ: 
ний вигляд літнього та
бору для відгодівлі ху
доби тракторної бригади 
колгоспу «Україна», Кі
ровоградського райони

У?*'#

загаль-
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АКТИВ
СЕКРЕТАРІ ПЕРВИННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

відповідають Р. В І Т Ь К О
ВИКОНУЄМ ПАРТІЇ РІДНОЇ воля

ПРОЧИТАЛА я лист Раї 
Вітько і відразу ж ви

рішила обмінятися через 
газету думками, які цікав
лять її. Видно, хоче дівчи
на, щоб життя комсомоль
ської організації було по- 
справжньому змістовним і 
цікавим. Колись і зі мною 
таке було.

Обрали мене секретарем 
чотири роки тому. Досвіду 
роботи не мала ніякого. І 
ніби всі члени комітету пра
цювали немало, а от наслід
ків не було видно. Діяли 
якось без захоплення, без 
того комсомольського вог
ника, з яким будь-яке склад
не доручення виконується 
успішно. Чому так виходи
ло? Це я зрозуміла пізні
ше. Ні, не тому, що до 
складу комітету були обрані 
випадкові люди. Просто ми 
невдало розставили їх спо
чатку. Не всім зуміли спра
ву до душі підібрати, мало 
залучали актив до роботи.

Інакше гелер. В комітеті 
у нас сім чоловік. І кожен 
з них на своєму робочому 
місці є прикладом для всієї 
колгоспної молоді в праці і 
житті. Гриша Коваль, на
приклад,—кращий тракто
рист колгоспу, на нього рів
няються інші. Любить 
свою роботу, товаришів 
нує, поважає, знає їх 
рактери. А тому зовсім 
важко йому провести з 
ми будь-яку роботу. Е

НАША ОПОРА
БУДУЄМО, ТВОРИМ, РОСТЕМ

він 
ці- 

ха- 
не- 
ни- 

Вони 
завжди охоче підтримують 
Г. Коваля в цікавому почи
нанні, завжди прислухають
ся до його думки. І ми, чле
ни комітету, впевнені, що на 
Гришу можна покластись, 
бо гаряча в нього душа, бо 
молодь завжди йде за ним. 

Такими ж діловими є й ін
ші члени комітету: Толя 
Руденко, Рая Гуднменко, 
Тася Толстікова. Надійний 
товариш, справжній комсо
мольський вожак є в нас на 
кожній ділянці колгоспного 
виробництва.

Зуміли ми і всім активіс
там справу по душі підібра
ти. Шофер Льоня Свищ за
хоплюється музикою. От ми 
й доручили йому керувати 
художньою самодіяльністю. 
Толя Зеленський охоче про
водить спортивно-масову ро
боту. А коли ударний неділь
ник треба провести, звертає
мося до нашого вихованця, 
молодого комуніста Гриші 
Шепеля. Серед наших акти
вістів є і свої агітатори, по
слідовниці Ярослава Чижа 
Галя Староселець і Алла Ко
валь. На кожну справу у 
нас є люди, які охоче за неї

беруться і Доводять її до 
кінця.

Велику допомогу мені як 
секретареві комсомольської 
організації подають секре
тарі бригадних організацій. 
Вони більш детально і кра
ще знають життя молоді на 
місцях. За їх пропозиціями 
на обговорення комітету і 
зборів виносяться питання, 
які хвилюють комсомольців 
бригади, які потребують не
гайного розв'язання.

Так, наприклад, Таїса 
Толстікова підказала, що 
необхідно заздалегідь вирі
шити питання про те, як бу
де організована праця доя
рок під час снлосуванняк Во
ни допомагатимуть іншим 
колгоспникам заготовляти 
корми під час недільників, і 
тому питання про організа
цію їх праці важливе і ак
туальне, його потрібно було 
негайно вирішити.

З ініціативи секретарів 
бригадних організацій на 
збори було винесено питан
ня про роботу сільського 
клубу. Його завідуючий не 
зміг повести справу так, 
щоб клуб став справжнім 
вогнищем культури, щоб 
молодь могла цікаво про
вести своє дозвілля. Комсо
мольці вирішили просити 
виконком сільради звільни
ти з посади А. Бебека, лю
дину, далеку від запитів мо
лоді. Нова завідуюча, ком-

----------------------

сомолка Рая Колісниченко 
перебудувала роботу клубу. 
Вона вже двічі звітувала 
перед нами. Результат є: 
клуб став улюбленим міс
цем відпочинку.

Збори вирішують у нас і 
такі, наприклад, питання, як 
будівництво стадіону, орга
нізація екскурсій. Рішення 
зборів — закон, вони завж
ди виконуються.

Звичайно, я сама буваю 
скрізь, де трудиться молодь, 
цікавлюсь її потребами, ду
мами, бажаннями. Але, пра
цюючи дояркою, всього охо
пити не можу. Без секрета
рів бригадних організацій, 
без уміло підібраного і доб
ре розставленого комітету, 
без залучення до роботи 
широкого кола активістів 
не справитися з завданнями, 
які стоять перед секретарем 
комсомольської організації 
колгоспу.

Не слід забувати також 
про постійний зв’язок у ро
боті з парторганізацією і 
правлінням колгоспу. Без 
всього цього по-належному 
роботу комсомольської ор
ганізації не налагодиш. Ме
ні здається, що саме за та
кі ланки в першу чергу і по
винна взятись Рая Вітько.

Катерина РУБЕЛЬ, 
секретар комсомольської 
організації колгоспу іме
ні Калініна, Новгород- : 
ківського району.
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♦ Галина Пуликівська, зоотех-
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нік за освітою, птахівництво 
стало в артілі прибутковою 
галуззю. В минулому році 
Галина
яєць 
цьому

Така молодь в „Росії"
КОЛИ обважнів тугий 

колос на ланах сільгосп
артілі «Росія», комсомолець 
Володимир Момонт першим 
вивів у поле комбайн і ско
сив за день 35 гектарів ози
мини. Постало питання про 
заготівлю кормів — запра
цювали агрегати комсомоль
ців Миколи Снігура і Ми
коли Щеченка.

І завжди,в усьому пер
шість за молодими. Неначе 
й не дуже велика організа
ція в нашому колгоспі — 61 
комсомолець, та всюди від
чутно силу й завзяття юних.

Взялись ми за вирощення 
комсомольської культури— 
кукурудзи на площі 1.650 
гектарів. Три механізовані 
ланки, які очолили тракто- 
ристи-комсомольці Георгій 
Шевченко, Савелій Мельник 
і Василь Атаман, попрацю
вали на славу, доглядаючи

посіви качанистої. Розкіш
на кукурудза зріє на 200- 
гектарній ділянці ударника 
комуністичної праці Василя 
Атамана. На четвертій 
швидкості обробляв посіви 
молодий механізатор. Вчас
но провів обробіток і, до то
го ж, ще й зекономив 800 
кілограмів пального.

Зараз він працює на заго
тівлі кормів. Дві молодіжні 
бригади, до яких увійшло 
28 комсомольців, зобов'яза
лися закласти 20 тисяч тонн 
силосу.

А в тваринництві хто у 
нас передовий? Теж комсо
мольці—доярки Люба Про- 
копенко і Надія Івашина, 
свинарки Валя Мороз та Ві
ра Івашина.

До останнього часу пта
хоферма в колгоспі була за
недбана. Та відколи стала 
завідувати нею комсомолка

одержала по 80 
на курку-несучку, а в 
по 100 матиме.

Тепер для ком- 
’ сомольців, як і для 

всіх у колгоспі, 
найважливіше — 
збирання врожаю. 
За те, щоб провес

ти косовицю вчасно й не 
допустити найменших втрат, 
борються наші комсомоль
ські контрольні пости. Мож
на навести чимало прикла
дів того, як втручання їх 
принесло користь. Помітив 
Василь Атаман. начальник 
посту, що комбайнер Іван 
Швед залишає високий зріз, 
і зупинив комбайн. Комсо
молка Галина Безверха під
няла питання про те, що при 
скиртуванні чимало соломи 
залишається в полі. Тепер із 
втратами і тут покінчено.

Вболіває наша молодь за 
колгоспні справи, а тому во
на завжди попереду в праці.

Д. ОТРОШКО, 
секретар комсомольської 
організації колгоспу «Ро
сія».

- Рівнянський район.

У столяра кіровоград
ського бетонного заводу 
Григорія Кобнлата легко і 
радісно на серці. Адже йому 
вішала велика честь—виго
товляти опалубку для залі
зобетонних виробів, які 
йдуть на спорудження жи
лих будинків, промислових 
об’єктів.

До півтори норми вико
нує Григорій щозміни.

На з ні м к у: Григорій 
КОБИЛАТ за роботою.

Фото Ф. ПЛАХТІЯ.

РЕЙСИ' 

великоваговиків
Славно трудяться зна- 

м’янські КОМСОМОДЬЦІ-заліз, 
НИЧНИКИ В другому році Се. 
мирічки. У першому півріч
чі вони перевезли понад 
план 1.138.929 тонн ванта
жів та зекономили 693 тон
ни палива.

За рахунок впроваджу 
них раціоналізаторських 
пропозицій, надпланових 
перевезень та економії па
лива в комсомольську ко- 
пилку нашої організації на
дійшло 213 тисяч 939 кар
бованців.

Шість місяців молоді па
ровозники змагалися за 
право прикріпити до локо
мотива перехідну червону 
зірку комітету комсомолу. 
Завоював це почесне право 
колектив бригади Павла 
Донця. За півроку він 
вів 197 великовагових поїз
дів і зекономив 217 тонн 
палива.

Не на багато відстали від 
переможців і бригади стар- 
шнх машиністів Федора Ли- 
фаря та Бориса Козьменка.

Зараз члени комсомоль
ських паровозів несуть тру
дову вахту на честь Дня за
лізничника.

В. БОГУСЛАВСЬКИЙ, 
секретар комітету ком
сомолу Знам’янського 
паровозного депо.

г Сотні екскурсантів з різних кінців області й республіки 
приїжджають на будівництво Кременчуцької ГЕС, щоб 
оглянути стрункий залізобетонний ансамбль будинку 
станції, водозливної греблі і судноплавного шлюзу, по
милуватися неозорим розливом створеного руками радян- 

. ськнх людей Кременчуцького моря.
На знімку: інженер Юрій Лагода дає пояснення групі 

приїжджих, які прибули на екскурсію.
Фото Г. ВЄРУШКІНА.

РОСТЕ ЗМІНА
Ті, хто виходять зараз із 

школи, не довго роздуму
ють на життєвому роздо
ріжжі. Разом із загальною 
освітою вони набувають в 
школі і певну спеціальність,

В цьому році 65 випуск
ників шкіл Устимівського 
району одержали права шо
фера, комбайнера, тракто
риста. Більшість з них пі
шла на допомогу батькам у 
колгоспи.

Сьогодні майже в кожній 
сільгоспартілі району зу
стрінеш вчорашнього деся
тикласника. Дояркою кол
госпу їм. Орджонікідзе пра
цює Люся Борисенко, те
лятницею радгоспу ім. Ди- 
митпова — Марія Байба
рак, тут же комбайнером 
став Володимир Пушкар.

' Та вони не перші на цьому 
шляху. В колгоспах їх зу-
н >*»***»•»•»«,**•,»*»»*»*

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

стрічали «позавчорашні» 
десятикласники. За прикла
дом Юрія Щеголяєва, який 
водить комсомольсько-мо
лодіжний агрегат в артілі 
імені Карла Маркса, пішов 
сюди ж 
байнера 
вич.

Ось і 
трудова 
«позавчорашніх» 
передав уже її прибулому 
поповненню.

39 чоловік вирушає цієї 
осені в технікуми і інститу
ти за рекомендаціями кол
госпів.

А завтра за їх прикла
дом поїдуть продовжувати 
навчання Люся Борисенко 
і Марія Байбарак, Володи
мир Пушкар і Дмитро Ва- 
синович — ті, хто сьогодні 
прийшов на ферми й поля 
із

виходить 
естафета.

помічником ком- 
Д митр о Васино-

своєрідна 
Дехто з 
сьогодні

шкільної парти.
І. ЖИЛЕНКО, 

секретар Устнмівсько- 
го РК лксму.

&

Скільки й пам’ятають на
ші старожили, в Олександ
рійському районі, недалеко 
від станції Користівки чор
нів пустир. Сьогодні це міс
це не впізнати. Ще здалеку 
видніється красиве селище. 
А за ним — ліс риштовань 
ударної комсомольської бу
дови. Це виростає потуж
ний цукровий завод.

Сюди вас приведе рівна, 
вкрита асфальтом дорога. 
Як скрізь тут хороше! Рів
ненькими рядами виструн
чились недавно збудовані 
жилі будинки зі світлими, 
просторими квартирами. 
Навколо них уже розросли
ся квітники, зеленіють мо
лоді деревця. А в будин
ках — і водопровід, і кана
лізація, ванні кімнати. Є де 
людям і відпочити, є до чо
го й руки прикласти.

Вхід на будову вінчає 
красивий будинок управлін
ня цукрового комбінату, а 
поряд піднімаються корпу-

Стежкою 
бат

Г_7Е БУЛО раніше на сви- 
нофермі колгоспу імені 

Котовського таких розмов, 
як тепер.

— Надійно, ти вже «про
йшла» Середню Азію?

— Дівчата, так мені Лєр
монтов сподобався, коли 
оце другий раз читала!

Слухав-слухав ці розмо
ви завідуючий свинофермою 
Григорій Кокуш, та й не ви
тримав:

— Соромно, дівчата, від
ставати від вас. Хоч уже й 
за тридцять, подам у цьому 
році заяву до восьмого 
класу.

Зраділи дівчата:

Нашого' полку при
було!

І стало в «полку» 42 чо
ловіки.

В цьому році всі вони пе
рейшли до наступних класів 
Витязівської заочної серед
ньої школи. Шестикласни
ком став чабан Андрій Хо- 
менко, восьмикласницею — 
доярка Ніна Афанасьєва, 
десятикласником — трак
торист Петро Коваль.

— Вчитись ніколи не піз
но! — такий лозунг у 
лодих трудівників.

Л. ЛИПА, 
інструктор Бобринець- 
кого РК ЛКСМУ.

мо-

ПІ ОДНО піднялося сонце
* з-за обрію. Володимир 

Іванович, заглянувши в 
спальню, покликав:

— Миколо І 
синку.

Але ніхто не озвався на 
його голос — /'_____
було.

.Сина Івахов побачив, 
приїхавши в поле. Той уже 
порався біля трактора. 
Батько не стримав радісної 
посмішки: приємно було йо
му, старому трактористові, 
який ось уже ІЗ років во
дить сталевого коня, що син 
після закінчення школи теж 
іде по його шляху.

який вирішив 
літа допомогти 
полонила краса

П ідіймайся,

Миколи не

Миколу, 
протягом 
батькові, 
широких ланів і оте почут
тя влади над ними, що ви
никає у механізатора, коли 
він. сидить за кермом. Спра
ви цієї ще в школі навчив-

сн підприємства. Вдень і 
вночі тут кипить робота. На 
перших двох поверхах іде 
монтаж устаткування, а на 
третьому ви зустрінетесь із 
нашим колективом мулярів, 
який недавно завоював г&- 
во називатись бригадою ко
муністичної праці. Мулярі 
успішно виконують зобов’я
зання, взяті на честь Дня 
будівельника.

Бригада в основному 
складається з молоді. З різ
них кінців республіки при
були юні на будову. А те
пер під керівництвом до
свідченого бригадира Васи
ля Чуприни стали хороши
ми будівельниками. Серед 
них тт. Коваленко, Пузен- 
ко, Дудник, Потапова, Тка- 
ченко. Та всіх передовиків 
важко перелічити: їх ду
же багато. Є вони і в брига
дах тт. Синиці, Ігнатова, 
Сідьмого та Литвинової.

Сьогодні в наших буді
вельників єдине прагнен
ня — завод повинен у цьо
му році дати країні пер^" 
продукцію. Але роботи ще- 
багато, а робочих рук невн- 
стачає. Тож запрошуємо 
вас, дорогі товариші: приїз
діть до нас па ударну ком
сомольську будову. Є в нас 
де і відпочити, повесели
тись, можна і спеціальність 
набути, 
роше у

Одним СЛОВОМ, Х0- 
нас. Приїздіть.
О. ЛИТВИНОВА, 
робітниця будови.

ся, грунтовну практикуа
пройшов у батька.

На одному збиральному 
агрегаті працюють батько <1 
син. І там, де пройде маиіш 
па, рівними рядками №№ 
ють у валки густі хліба. 
Друга сотня гектарів 
па рахунку в Івахових.

В Оникіївському відділ 
ку Маловисківського ЦУКР°* 
комбінату, де працюють 
батько з сином, іде про них 
хороша слава. Не хочеться 
розлучатись з нею Миколі. 
. — Буду трактористом, 
каже хлопець.

В. МАТКЕВИЧ.



ЛІТО ВЕСЕЛЕ
Табір—Ну, не пир

скай, Миколо!
> Бачиш вода аж 

куди летить! х 
—Хай, хай, не

так жарко буде!—хором за
протестувала дітвора, що 
зібралася біля умивальників 
після ранкової гімнастики. 

Неспокійні, часом галас
ливі вихованці піонерського 
табору будівельників, який 
розташувався на околиці 
Кіровограда, в зеленій Мас
ляниківці. Всім цікавляться, 
до всього їм діло.

— Що ми сьогодні роби
тимемо, Андрію Федорови
чу?
'— Про все дізнаєтесь піс

ля сніданку, — з посмішкою 
відповідає вихователь.

А справ у таборі завжди 
багато. Є тут гуртки: і хоро
вий, і танцювальний, і ху
дожнього слова, «умілі ру
ки».

Ось наймолодші господа
рі табору — піонери третьо
го загону. Малята оточили 
свою піонервожату Раю 
Куликівську. ♦

Перебиваючи одне одно
го, діти діляться враження
ми про вчорашній похід до 
колгоспу «Україна», Кіро
воградського району. Дуже 
сподобалися Олі Коваленко, 
Валі Полтавцевій маленькі 
поросята, яких так і хочеть
ся легенько погладити ру
кою.

Сьогодні піонери виріши
ли побувати на екскурсії в 
кріпості. Вихователь Анд
рій Федорович Мумига по
знайомив дітей з історією 
виникнення кріпосних валів 
нашого міста. В уяві дітей 
постають бої з турецькими 
полчищами, сміливість і 
мужність наших предків.

Цікаву екскурсію на бать
ківщину письменника Де- 
м’яна Бєдного, в 
Губівку, провели
ри першого загону, 
полонила чарівна природа, 
де жив ї творив письмен
ник. Юні натуралісти назби
рали плодів листя різних 
дерев, метеликів та інших 
експонатів для виготовлен
ня гербарію. Повернулися 
діти з великими букетами

село 
піоне- 

їх

>

ЦІЛИНА КЛИЧЕ
ОДЕСА. Близько 2500 

сільських механізаторів об
ласті відгукнулися на за
клик ЦК комсомолу — до
помогти трудівникам ціли
ни в стислі строки і без 
втрат провести збиральні 
роботи.

В підшефні Лтбасарський 
і Єсільський райони Акмо-

квітів та з бар
вистими віноч
ками на голо
вах.

таборі книголю-вБагато
бів. На зеленому майданчн» 
ку, недалеко від річки, зі
бралися вони, щоб колек
тивно прочитати книгу

у Масляниківці
«Друзі-товариші» та обго
ворити її. Потім дивилися 
однойменний фільм.

А от Маргариті Олій
ник подобається вишивання. 
Кожний замилується її узо
рами, барвистими 
на полотні, що 
здаються живими.

Вітя Сидоренко, 
Кокоєв віддають перевагу 
різьбленню. Мають і на сьо
годні завдання: виготовити 
маленькі етажерочки.

Є що розповісти також 
про юних артистів. Вони 
часто влаштовують концер
ти художньої самодіяльнос
ті в таборі, їздять до своїх

квітами 
так і

Коли

Незвичайний концерт
ІЬИЛЬЦІ недавно заселе- 
т ного будинку 6/5 по 
проспекту імені Сталіна ци
ми днями стали глядачами 
незвичайного концерту. Ко
ли Свєта Фільченкова оголо
сила про виконання пісні

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ. 
г мальовничому сосновому 

бору біля села Селище, Він
ницького району, відкрився 
міжнародний добровільний 
робітничий табір молоді. Сю- 
ци з’їхалнсь юнаки і дівчата 

багатьох країн світу. Ме- 
а табірного збору — спіль- 
іа робота і відпочинок, зміц- 
<ення дружби між народами. 
Жителі табору працювати
муть на будівництві серед
ньої школи в селі Селище, а 
також у місцевому колгоспі 
«Россня». У вільний час — 
розваги, спортивні ігри, про
гулянки.

На знімку: жителі 
ела Селище в міжнародно

му таборі молоді.
Фото Ю. КОПИТА. 

(Фотохроніка РАТАУ).

лінської області їдуть до
свідчені механізатори, які 
володіють трьома і більше 
суміжними професіями. 
Тепло проводжали своїх 
посланців колгоспники сіль
госпартілі «Дружба*, Са- 
ратського району.

(РАТАУ). 

друзів-сусідів. Діти побу
вали в лісі біля села Черво- 
новершки. В таборі, що зна
ходиться тут же, виступили 
з хорошим концертом. Лю
да Шубіна майстерно про
співала кілька пісень. Особ
ливо радо зустріли присут
ні членів гуртка художньо
го слова і танцюристів Лю-

•

ду Артеменко, Толю Щер- 
бака, Сашу Бадова.

Задоволена їхніми успі
хами і старша піонервожа- 
та Емма Логвинова.

Весело і змістовно про
водять своє дозвілля піоне
ри. Тому-то в книзі відгуків 
щораз з’являються все нові 
записи батьків:

«Дякуємо вам, любі 
друзі, за хороший до
гляд наших дітей. Ра
діємо ми разом з ними, 
що живемо в країні, де 
щастю немає меж...
Є. АНТОНОВА, В. ЗО
ЗУЛЯ, Л. КРАВ НО
ВА».

Л. КОВАЛЕНКО.

«Весела ланка», на «сцену» 
в коридорі четвертого під’їз
ду вийшла група малюків і 
піонерів. Потім були танці, 
вірші, акробатичні вправи. 
Глядачі-батьки дружно ап
лодували маленьким вико
навцям.

1. БІЛОКОНЄВ, 
вчитель.

м. Кіровоград.

РАПОРТИ сткуЛр иАсЮтТи
Нещодавно в м. Кірово

граді проходив обласний 
зліт юних туристів-крає- 
зиавців. Всі вони—учасники 
експедиції «Ім’я В. І. Лені
на на карті орденоносної 
Кіровоградщини».

Три дні на березі Суго- 
клєї стояло палаткове «міс
то». Жителями його були 
дівчата й хлопці в піонер
ських галстуках чи з комсо
мольськими значками. «Міс
то» оживало вранці і ввече
рі. На день воно затихало. 
Жителі його відправлялись 
змагатись у вправності, 
кмітливості, витривалості— 
якостях, таких необхідних 
кожному туристові.

Два дні тривали 
ня з туристського 
борства. В них 
участь команди 
ристів 22 районів. Саме тут, 
по суті, здавали вони ра
порти головному судді Г. В. 
Страшному.

Для того, щоб виправда
ти звання туриста, треба 
вміти спритно 
рюкзак, швидко

змагай- 
багато- 

брали 
учнів-ту-

.упакувати 
зорієнтува-

ПОСТ ДІЄ
ТЛОЛІЛЬНИКИ ввійшли в 
& азарт.

— Пінко, держи, держи!
— Промазав!
Йде товариська зустріч 

волейбольних команд двору 
по вулиці Карла Маркса 
10-а і їх сусідів.

Господарі волейбольного 
майданчику — це члени 
піонерського поста «Друж
ні». У «Дружних» є штаб, 
яким керує Ніна Ракітіна, 
виходить сатирична газета 
«Наш їжачок», проводяться 
спортивні змагання, турист
ські походи по рідному 
краю.

Такі пости вже організо
вані при десяти дворах міс
та Кіровограда.

К. КОРНЄВА, 
Інструктор Кіровоград
ського МК ЛКСМУ.

На вії о
російського 
П. Чехова.
правильно

«В людині повинно бути 
все прекрасне: і обличчя, й 
одяг, і душа, й думки». Як 
часто ми повторюємо ці 
слова великого 
письменника А. 
Але чи завжди 
розуміємо їх?

Іноді буває».так: молодий 
робітник чи колгоспник 
добре працює, уважно ста
виться до своїх товаришів, 
шанує старших. А от за 
своєю зовнішністю не слід
кує. У вихідний день, навіть 
у свято, він може ходити в 
брудному одязі, непричеса- 
ний. Мовляв, це дрібниці.

Та ще гірше, коли юнак 
або дівчина всю свою увагу 
звертає лише на зовнішній 
лоск, залишаючись у той же 
час малокультурною, неви- 
хованою людиною.

Або візьмемо надмірне 
вживання косметичних за
собів. Здебільшого це ро
биться для того, щоб при
вернути до себе загальну 
увагу. Але дівчина чи мо
лода жінка, занадто фар
буючи губи, щоки, брови, 
не розуміє, що саме цим 
спотворює себе.

Мені пригадується такий 
випадок. У санаторій, де я 
лікувався, прибула молода 
жінка — узбечка Віта Н. 
Вражала її природна кра
са — тугі чорні, викладені 
вінком на голові, коси, над 
тернинами-очима брови, мов 
крила ластівки. Коли ж на
ступного дня вона зайшла 
до їдальні, я не впізнав її. 
Губи підведені яскравочер- 
воною фарбою, брови пощи- 
пані, на голові замість кіс 
купа скуйовдженого во
лосся.

— Навіщо ви це зроби
ли? — запитав я у неї.

Вона знизала плечима і 

тись в будь-якій місцевості.
Кращими виявились юні 

туристи м. Кіровограда, 
Ново-Миргородського та 
Маловисківського районів і 
м. Олександрії. їм були 
вручені грамоти та премії.

Одночасно нічим не мож
на виправдати Долинський, 
Онуфріївський, Олександ
рійський, Устимівськнй та 
Компаніївський райони, які 
зовсім не прислали команд. 
Цим комітети комсомолу і 
відділи народної освіти 
кожного з названих райо
нів позбавили місцевих ді
тей того свята, яким був 
для юних туристів-крає- 
знавців їх обласний зліт.

В. РИБІНЦЕВ, 
методист обласної дитя
чої туристської станції.

У нас
дисципліна

Т]\ИБІЛЬШЕ пожвавлен- 
П ня в нашому таборі ви
никає тоді, коли лунає 
команда:

,— На річку, «зірочки»!
«Зірочки» — це спеціаль

ні «пляжні» ланки, у кож
ній з яких по 5 чоловік. 
Одночасно купатись мо
жуть тільки по 2 «зірочки». 
Решта терпляче чекає своєї 
черги, поки сурма не спо
вістить: «В воду, в воду, 
загоріле плем’я!» «Зірочки» 
міняються місцями: одні під 
сонце, інші — у воду. Піо
нерська дисципліна перш 
за все: прислухатись до 
сурми і придивлятись до 
«кордону» з прапорців, далі 
яких запливати не дозво
ляється.

Завдяки такому порядку 
настрій дітвори після від
починку на річці ніколи не 
затьмарюється якимось не
щасним випадком.

П. ПІСКОВИЙ, 
начальник піонерсько
го табору.

Ст. Користівка,
Олександрійського 
району.

прислухатись до

Читачі продовжують розмову >
Д* С І* А К И

себе спотворювати?
зніяковіло відповіла, кив
нувши на розмальовану 
жінку за сусіднім столикові:

— Мені Валя порадила...
Жодна дівчина не зможе 

довести, що вживання фарб 
робить її привабливішою. У 
нашому суспільстві людину 
поважають, насамперед, за 
любов до праці, за скром
ність у поведінці, вміння 
просто і красиво одягатися. 
Спроба виділитися серед ін
ших своєю зовнішністю ви
кликає осуд.

У закрійному цеху пром
артілі «Пролетар» працю
ють переважно дівчата. Се
ред них багато є таких, що 
надміру вживають косме
тичні засоби, навіть тоді, 
коли йдуть на роботу. На 
запитання «чому» у них од
на відповідь:

— А всі ж так роблять...
Хочу сказати кілька слів 

і про окремих хлопців, які 
працюють у нас. Вони не 
завжди розуміють, в чому 
полягає краса людини. Де
хто з них завів вусики і 
вважає, що так він має ви
гляд поважніший, солідний.

НАША =« ПОШТА

про- 
автор, — не за- 

на цьому. 
Ліда Го- 

Таня Півторак, 
Летиченко та 

Максименко 
колективні

до своєї

і змістов- 
регулярно 

редакції

ЛВЇЧІ на день до редак
ції заходить листоно

ша, доставляючи чергову 
кореспонденцію юнкорів. До 
газети пишуть молоді буді
вельники і тваринники, за
лізничники і гірники, учні і 
студенти.

І. ЯРОВИИ з Олександ
рівни розповідає про діла 
комсомольців первинної ор
ганізації колгоспу «Зоря ко
мунізму». Під час передпла
ти вони розповсюдили 110 
примірників газети «Моло
дий комунар».

«Та ентузіасти,
довжує
спокоюються 
Надія Рощіна, 
ломіза, 
Анатолій 
Анатолій 
влаштовують 
читки опублікованих ма
теріалів. Вони вирішили 
бути активними читачами 
й дописувати 
газети».
Багато цікавих 

них матеріалів 
надсилають до 
І. НАЗАРАТІИ (працівник 
Кіровоградської районної 
газети «Шлях Ілліча»), 
О. КОНДРАТЕНКО (Олек- 
сандрівський район), В. КО
НІ ЕЛЕВ (інструктор Кіро
воградського м і с ь к к о м у 
ЛКСМ.У), В. ПРАВЕЦЬ- 
КИИ (помічник машиніста 
З нам' енського паровозного 
депо), В. ЧАБАНЕНКО 
(студент Кіровоградського 
педінституту) та багато ін
ших.

Щодня загін юнкорів га
зети поповнюється новими 
іменами. Ось що пише в 
своєму листі секретар ком
сомольської організації кол
госпу «Україна», Кірово
градського району, Анато
лій Марченко:

«Надсилаю вам 
першу 
автор,

свою 
замітку, — пише 
- можливо, щось 

не так — підправте. Мо
лодь нашої артілі тру-

-------------------------

Слідами 
„МОЛОДОГО

У нашій газеті за 15 лип
ня ц. р. була надрукована 
замітка «Комбайни на при
колі». В ній ішлося про 
погану організацію жнив у 
радгоспі «П'ятихатський», 
Петрівського району.

Секретар партійного ко
мітету радгоспу «П'ятихат
ський» тов. Демченко пові
домив редакції,’ іцо такі фак
ти мали місце. Замітку обго
ворено на засіданні партій
ного комітету. За незадовіль
ну організацію праці на

Одного разу я серйозно 
поговорив з Віктором Н., 
який теж носив смужки-ву- 
сики, і таки довів йому, що 
це сліпе наслідування по
творних смаків стиляг і 
що краса людини полягає 
не в цьому.

У нашій артілі комсо
мольські активісти ще мало 
займаються вихованням хо
роших смаків. А це треба 
обов’язково робити, послі
довно роз’яснюючи в бесі
дах, що зовнішність моло
дої радянської людини по
винна бути скромною, при
стойною і привабливою.

І. ЗАМЧ. 
працівник кіровоград
ської промартілі «Про
летар».

♦ ♦ »
ВІД РЕДАКЦІЇ: У своє

му листі І. Замч порушмо 
важливу тему. Справді, нам 
не байдуже, яка зовнішність 
у деяких юнаків і дівчат. 
А яка 
читачі? В 
справжня 
Напишіть 
свої думки з цього приводу!

ваша думка, юні 
чому

краса людини? 
нам,

полягає

висловіть

таким запалом, 
неї обов’язково 

Ось тому а

диться з 
що про 
слід писати, 
взявся за перо».
Правильно зробив, Анато

лію! Дякуватимуть тобі 
друзі, а згодом, сподіває
мось, вони самі стануть ак
тивними дописувачами га
зети.

Наші юнкори надсилають 
до редакції матеріали різ
них жанрів, на найрізнома
нітніші теми. Ось пошта за 
25 липня. В ній — два де
сятки листів.

Юнкори В. ЦЮНЯ та 
Н. ІЗРАЇЛІ!' з Олександрії 
пишуть про трудові будні 
робітників електромеханіч
ного заводу. Надіслали во
ни також і фотознімок. 
Геннадій ФІЛАТОВ з Нової 
Праги написав хорошу ко
респонденцію про молодих 
тваринників колгоспу «Ра
дянська Україна».

А ось що пише секретар 
комсомольської органі за ц її 
Олександрівського міжкол
госпного відгодівельного 
пункту В. КУЧЕР:

«Відгодівельники пра
цюють так, щоб добовий 
приріст худоби не був 
нижчим 1100—1200 гра
мів на голову. Слова сво
го ентузіасти дотриму
ють».
Декілька матеріалів одер

жано з Малої Виски. В них 
ідеться про молодих меха
нізаторів, критикуються не
доліки в роботі окремих 
культосвітніх закладів ра
йону. В сатиричних антире
лігійних мініатюрах В. СТЕ- 
ПАЙОВА викриваються да
леко не «святі» діяння цер
ковників.

Хай же і надалі поповню
ватимуться ряди юних ко
респондентів! Своєю не
втомною працею на вироб
ництві та активною участю 
в газеті ви, юні друзі, ро
бите хорошу, корисну спра
ву, прискорюєте ходу слав
ного семиріччя.

виступів 
КОМУНАРА" 

збиранні в першому відді
ленні радгоспу на керуючо
го відділенням тов. Бонда
ренка і заступника секрета
ря партійного бюро відді
лення тов. Петрова накла
дено партійні стягнення. 
Дирекція радгоспу вжила 
заходів до безперебійного 
транспортування зерна з-під 
комбайнів.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
27 липня 1960 р. З стор. ,



| Люб йти пісню молодь
!! колгоспна

Весла лягають
ПІСЛЯ дев’ятої години 
“ “ ранку завітали ми на 
водну станцію «Спартак». 
Виявилося, що змагання 
вже закінчуються.

— Як же це? — здивува
лись ми. — Адже веслуван
ня байдарочників починає
ться тільки о десятій ран
ку...

— Так,— пояснюють суд
ді. — А зараз закінчуються 

■ обласні змагання з народно
го веслування ДСТ «Кол-

• госпник».
Прикро, але факт. Чому 

про ці змагання не загово
рила жодна афіша в місті, 
чому вони проводяться так 
поспішно, 
Навіть радіо водної 
ції — жодного слова 
змагання.

Урочистість зустрічі 
лярів області, яка при 
шій організації завжди за
палює кожного учасника на 
вперту спортивну боротьбу, 
була відсутня цілком і пов
ністю. Невже обласна рада 
ДСТ «Колгоспник» прово
дить змагання 
греблі тільки

на воду...
му заліку серед чоловіків

і Струнний ансамбль,, хоо 
•доярок і свизіархпк, дацю- 
івальний колектив —■ такий 
'склад агіткульт брд-ігади 
1 Шевченківського СІДІдЬСБЮГО 
'клубу. У хоннеіггах щоразу 
'бере участь бі.ТБзіїїе 40 чо- 
'ловік. їх виступи СЛі являть
ся по всьомгу Кіро®оград-

зайняв В. Цирфа (Кірово- [ському району, 
градський район). Дистан- \ До кожного 
ііііл о ппі ттіслгіт ііл/гпІп Г.глж.о .\/)ПиГЯП1І ГЛХ’Т'Л!'

) ВИІПЗДУ в 
бригади колігослгу гай п су- 

ісідні села хор пцд ксерівни- 
... __ _ рцтвом завідуючої клубом 
спортивного рЛюдмнли Лановеиксї» розу-

неорганізовано? 
стан- 

про

вес- 
хоро-

з народної 
___ задля того, 

щоб у певній графі своїх 
планів поставити «птичку»?

Ось фінішує і останній за
плив.

На перше місце вийшла 
команда Кіровоградського 
району, друге і третє місця 
поділили веслярі Ново-Мир
городського і Добровелич- 
ківського районів.

Перше місце в особнсто-
Я5

ШАШКИ
У КИЄВІ закінчився між

народний турнір по сто
кліткових шашках.

Перше місце зайняв чем- 
міжнародний 
І. Куперман

ЛІОН світу 
гросмейстер 
(Київ), друге і третє місця 
поділили В. Щеголєв (Моск
ва) і 3. Цирік (Харків).

Турнір показав, що радян
ські шашкісти готові від
стояти свої титули в зма
ганнях на першість світу, 
які відбудуться В КІНЦІ ЦЬО
ГО року в Голландії.

* ♦ *

ЗАКІНЧИЛАСЯ особиста 
першість УРСР з ша

шок серед юнаків. В зма
ганні виступило 12 шаш
кістів. Непоганого успіху 
досяг учень Кіровоградсько
го технічного училища 
А. Березовськнй, який зай
няв четверте місце.

* * *
ЦЕРЕЗ кілька днів у

■ Чернівцях починається 
особиста першість УРСР з 
російських шашок. Змаган
ня будуть проходити по 
швейцарській системі. В 
турнірі візьмуть участь 
представники всіх областей 
республіки.

цію в дві тисячі метрів йому ( 
вдалося подолати за 8 хви- ’ 
лин 25,3 секунди, що є нор- , 
мою другого < 
розряду.

Серед жінок найкраще 
виступила Тамара Савченко 
(Кіровоградський район), 
виконавши норму першого 
розряду.

Великою кількістю штуч
них водних басейнів сла
виться Ульяновський район. 
Здавалося б. шо і спортсме
ни цього району виступлять 
на змаганні непогано. Але 
вийшло навпаки. Ульяновці 
показали найгірші резуль
тати, а деякі спортсменки 
навіть не зуміли пройти за
дану дистанцію.

Цифри змагань говорять 
про те. що в районах об
ласті є хороші веслярі. Але* 
їх поки що одиниці. Народ
на гребля на Кіровоград- 
щині дістає все ширшого 
визнання серед молоді. То ж 
слід і пропагувати її від щи
рого серця, а -не для черго
вої «птички».

Серед чоловіків на бай- 
даркзх-одиночках у запливі 
на одну тисячу метрів пер
ше місце зайняв першороз
рядник Євген Репняк.

Дуже добре, шо до бай- 
дарочного спорту залучено 

'?багато школярів. Найкраше 
= серед них виступили Воло- 
|дя Конфедерат, Толя Лит- 
Твиненко, Льоня Макаренко 
| та інші. Є надія на те, шо
• наймолодші веслярі стануть 
? спортивною гордістю оес- 
і публіки, а
• гак —г все може бути при
• правильному і розумному 
; тренуванні.
‘ Серед дівчат найкраше 
’ виступила 'робітниця Кір- 
? змішторгу Валентина Не- 
’ помняща.
і Належну заслугу в підго- 
? товці веслярів ДСТ «Спар- 
I гак» слід віддати тренеру 
. Євгену Репняку.

------------------.... Е5

чує нові пісні. Піоножлюєть- 
ся програма ансамблю, 

і ЯКИМ керує ВЧВТСЛІІ музики 
•Дмитро Хаткеви»!. Але без 
(«Віночка» з українських на
родних пісень і «Сгарпдав- 
Ьіього вальсу» у вжкогеанні 
[гітаристів Борисів Грриішіна 
'і Олександра Довге, тіол а не 
обходиться моднії й-і кон-

можливо... Так.

Спортивну честь нашої 
області будуть захищати 
кандидат у майстри М. Кон- 
тробарський та першороз
рядники А. Березовськнй і 
Б. Бо.ітянський.

* ♦ *

В ІВАНОВО закінчилась 
особиста першість Ра

дянського Союзу з шашок 
сеоед жінок.

Великого успіху домогла
ся працівниця держстраху 
киянка Алла Веліковська. 
Вона вперше виконала нор
му майстра і стала чемпіо
ном СРСР серед 
Не — другий майстер 
шашок серед жінок.

жінок.
з

ПЕРЕМОЖЦІ 
республіканського огляду-конкурсу 

будівництва і обладнання спортивних споруд
ЦК ЛКСМУ, Укрпрофра- 

да і Рада Союзу спортив
них товариств 
УРСР підбили 
ляду-конкурсу 
і обладнання 
споруд та 
спортивного інвентаря. Ог- 
ляд-конкурс тривав два ро
ки. За цей час в республіці 
під керівництвом партійних 
організацій і при допомозі 
господарських органів, ме
тодом народної будови, без 
великих грошових витрат 
збудовано 186 стадіонів, 444 
спортивних зали, 7053 во
лейбольних, 2925 баскет-

і організацій 
підсумки ог- 
будівництва 
спортивних 

виготовлення

больних, 1712 футбольних 
полів, 54 відкритих басей
ни, 882 комплексних спор
тивних майданчики і бага
то інших спортивних спо
руд.

Особливо велика робота 
проведена по будівництву 
і обладнанню спортивних 
споруд у Сталінській, Львів
ській. Житомирській, Він
ницькій, Дніпропетровській 
та ряді інших областей рес
публіки.

Переможцем огляду-кон-. 
курсу визнано Сталінську 
область. Сталінську обласну 
Раду Союзу спортивних

«Молодой иоммунар» — орган Кнровоградского 
овластного комвтета ЛКСМУ, г. Кнровоград.

церт, бо це найбільше подо
бається глядачам.

Щиро аплодують співа
кам Георгію Кургану. Ва
силю Будулатію, Федору 
Кулішу. А сестри Надія і 
Лідія Олександрові!, Тама
ра Короп і Зоя Дейнека не 
тільки на свинофермі доби
ваються хороших успіхів, а 
й на сцені 
ють.

Секретар 
організації 
димир Жосан 
читає гуморески, байки, ін
термедії.

Агітку.їьтбригада вже да
ла концерти в селах Наза
рівні, Димино, Новоселівні. 
Днями колектив виступив 
перед робітниками облбуд- 
тресту.

І. НАЗАРАТ1Й, 
юнкор.

добре виступа-

комсомольської 
колгоспу Воло- 

майстерно

Щоб домогтися високого 
спортивного результату з бі
гу на 100 метрів, працівник 
Олександрійської дитячої 
спортивної школи Валентин 
Живан займається і штов
ханням ядра, і метанням 
диска, і навіть стрибками у 
висоту з жердиною.

На знімку: Валентин 
ЖИВАН долає висоту при 
допомозі жердини.

♦

Цікаво і корисно
Студенти агірон «омічного 

курсу О.техса наринського 
сільськог-ослод.іріськвзго тех
нікуму зробили екскурсію у 
місто-герой Одесу.. Разом 
з викладачем М. І . Гаври
ленко зони відвііда.тл музеї: 
краєзнавчий, іст оріЕ»ініій та 
західного мистештва.

Особливо зелкікиіі інтерес 
викликала рюзпезвідь ахаде- 
міка Ф. Г. Кирвічежка про 
його роботу аад виїв» едвяням 
нового сорту твегрдо-з пшени
ці «Мічурінка».

товариств і організацій на
городжено пріизияи ЦК 
ЛКСМУ, Уиртро<9ірлди і 
Ради Союзу шорневних то
вариств і організації»! УРСР.

Призами 
преміями 
Жмеринську рикісіїїпу раду 
Союзу спорти ївніітч това
риств і оргаїнізашіїі; 
тиви фізкультури 
імені ГІетровсьісого Дніпро
петровської облас.тгі, рад
госпу «Червонавії», Іїуляй- 
Пільського району, Запорі
зької області, лЛіівг іеського 
державного унівєерд?ітету та 
ряд інших ійапр>ие«м ста, ву
зів і установ.

Почесними грамот.гамі! ЦК 
ЛКСМУ нагороджев»о ряд 
міських, районний іі первин
них комсомольських органі
зацій, а також ком. соколь
ських працівників і активіс
тів, грамотами Р.адмг Союзу 
спортивних топаїрлстгв і ор
ганізацій УРСР — ряд мі
ських і районі них раду. союзу 
спортивних товариств і ор
ганізацій.

і грошовими 
нсагодзслжецо

колек- 
злводу

(Р.ОТУ).

Літературний
. КУТОЧОК

Софія Віталіївна Тобилевич — дружина драматур- 
га 1. К. Кар^'енка-Кіарог'о — майже протягом усього 
свого» життя збнралаа усну народну творчість. Чима
ло фольклорних !иіП5герііі.іін весна записала в Єлиса- 
ветгр»адськом?у повігЗ, М-.« їй ««часто доводилося бува
ти. Доцент Кіровсгр лдсяшоїа педінституту Л. Ф. Сте- 
ценко нещодавно рсозшууюїв едезед паперів Софії Ві
таліївни кілька га*чих оповзідань. Одне з них — 
«Му ліра порада» — прогионуЕжіо увазі наших читачів.

МУДРА ПОРАДА
Іде баба жебруша' седиюм, 

дивиться — аж на прпзгьбі 
перед хатою сидить мооіо- 
диця та й плаче.

— Донзо моя, шо тяобі 
ГОСПОДЬ Д ЗЕ?

— Ой. дав, бабуню, ддаз 
лиху долю та жа мою' не
щасну голову! Отгке«чки 
завядн П-лгчу. В-ідколн пі
шла з-амігж за отого п ро-- 
клягого. то й еппну йому 
немає: б’є мене, < 
у раз б’є. бодай 
година побила! 
покерчгило!

— А та, дочко , десь пєез- 
но його лаєш?

— А що ж — б^уду мов? ча
ти? Господи, як лаюГ ЗЗін 
б’є. а я лаю. він дузжче 
б’є. а я дужче лаю. Не _до-" 

ішіС5 я

струмка, 
зробити

КАЗКОВИХ
МОІК.ІИ ЕОСТЄЇІ

пенсам, у новий четвер. Па- 
м'ятаай же, дочко, то я тобі 
буду- казати. Візьми цю во
ду і молись богу. А як при- 

твій чоловік і ти поба- 
до він вже на бійку 

нишком 
в рот і держи її, 
від нього нечиста 
відступиться. Як 
чорна хмара від 
щезне, пропаде і 
твоя лиха доля... 
баба 
вона

йде 
чиїїг, 
зрив ас, то набери 
тієї води 
аж поки 
сила не 
вішпя-упає 
смцея. так 
рпзв іеться

Пі тла баба, жебруща. 
Обійьшла вона немало сві
та, ЄЗула не в одному мона
стир’і,-пила не на одному^ 
празінику і через два або ' 
пні місяці знову прийшла 
до т~ого села, до тієї ж ха
ти. Молодиця сидить на 
прнзььбі й пісню співає. 
Вліз мала стару.

— Ой, бабуню, моя пта- 
шечкче. спасибі вам велике! 
Жхііай вам бог дає і з води 
і з ороси! Я вам кажу, баб
ко. то тепер моє лихо, як 
иож ем хто утяв. Прийде 
він V хату, і як зведем на 
спаржу, то я хутко тієї води 
п пепт та й держу, ані крап
лі нме упущу. І чуєте, бабко, 
яке 
яка 
ляснде 
сяде?. Ніколи тепер між на
ми ~до бійки 
А\ я 
иішсодіїлася. Аж

I НІ Віільніше... 
щиі, справді казкових я-ох- ♦ В»йшла баба

І ци.х кал’яьмих .3посміхаючись, а під пахвою 
теххнологііченії.- дііеслга буханець хліба, шма-

бзбхс, чраз 
його о па

Щоб йому

чеказ біт. ледачий,
йому змовчала.

— Ну, то чекай,
коли така справа, то
якусь раду дам.

— Ой. порадьте, бабу.'ню. 
порздьте! Нехай вал г-ос- 
подь усе дебре дає, а я езжє 
вам і їсти, і пити, і по»ло- 

ітения на сорочку/ не по^жа-
Г ЛІК)

— На зк тобі, дочко) смію
’ пляїдку з вадою, — це В'юда 
Тне проста. Брала я її із-за 
у семи гір, із-за семи пік, в 
\ темному лузі, під білий ка- 

іщпі, справої
Іливссгей. З
\глиб т)ізн.и:ш
\ми спіособами можна одЗер- Іток сала та полотна на со- 
5жаги.._ бензин і гас, мисстч- | 
їла. різні синтетичні прос^уь- 4
І ти, таприклад

*• фармацевтичні
добриза іі хімікатти для бг- і 
ротабиі з шісіднісками рзос- | 
лин, кілька видію будівезль- ♦ 
них 
газ. В пиловисдному сте-ані 
сланці являють собою едоб-

дочмко.
Я Т~обі

бартг-шюі, ♦ 
речаяг-шнл., І

матеріалів, горю- -чий

&

-

ниво — неначе його 
сила відтягає від мене: 

батогом об землю і

не доходить, 
неначе на світ божий 

дихати ме-

за ворога.

^ІЮ'ІЬ-у

((Записала Софія ТОБІ- 
ЛГЕВИЧ у Єлисавет- 
гіжакькому повіті в 90-х 
оежах минулого сто
ліття).ЦЕПЕГРЙФНОІ

У Раді
Безпеки

ЛЬВІВ. (РАТАУ). Дощ 
промочив туристів до нит
ки. Вибравши зручне місце 
біля шумливого 
вони вирішили 
привал. Група ді
тей відразу ж виру
шила в ліс по суч
ки. Але провідник, 
весело посміхаю
чись, зупинив їх:

— Не треба 
дров, товариші. 
Сьогодні розпали
мо костер без де
рева.

Бачите ці бурі 
камені? Зараз вони
горітимуть, як дрова. Зби
райте їх побільше.

Швидко виросла ціла пі
раміда. Під її основу під- 
ложили пом'яту газету, су
хі гілочки і підпалили. За
бігали спочатку рідкі язич
ки полум'я, а незабаром за
горілись і камені, випромі
нюючи приємне тепло.

В долинах звивистих рік, 
вздовж доріг і на безлісних 
відрогах Карпат часто зу
стрічається оголена гірська 
порода, що тягнеться на 
кілька кілометрів, світло- 
шоколадного, темнокорич- 
невого, а часом і майже 
чорного кольорів. Вона ві
дома під назвою меніліто- 
вих сланців. Практичне за
стосування їм знаходили 
лише чабани, використо
вуючи для своїх кострів.

Та ось сланці приверну
ли увагу львівських уче
них. Під керівництвом про
фесора В. Б. Порфир’єва в 
Інституті геології корисних 
копалин Академії наук 
УРСР було проведено де
тальне дослідження. Воно 
показало, що менілітові 
сланці — сировина багатю-

ре палив ю. Одержувані 
сланців смали 
якості, яких не 
нафга.

Пгрші кроки 
танні цкх корі&сних ксопа- 
лин уже зроблено. Менсіл- 
тов: сланці в дев 'яти різ^ніл 
областях України випрсг-бу- 
ванс ят.ч нові агр вдобрив-а і 
всюди еони дали позатикані 
результати. З застоїцвс-аин 
ням сланці* одержана ас
фальтобетон. З щяого нсатг- 
ріалу збудованю дас- гід- 
ну віаімніадця тик:ілометрову 
дільнищю шляху'. Мшіжріа 
кілька років. а її ні рану не 
ремонтували. Тепер Льєзів- 
ськиї і С таніславіський рі хід- 
наргаспи струджують гзід- 
пршметва нових: будівель
них матеріалів. Оснмнєоо 
сировиною для юдержя-ш. 
їх будуть сланці.

Радянські вченії, які псер- 
шилш виявиш чудові влеас- 
тивсстї менілітовіих слаїихціа, 
поділиллися свої.нщ відкр^ит- 
тями з бірстніми сощалліс- 
тичшми країнами. В Че-ха- 
словачгчинй. і Пол ь щі гбір^до- 
дана заводи по переробці 
сланців.

з
мають тгакі 
має ніиєзіть

у вихоузис-

НаЮ-йОРК, 25 
(ІГАТРС). Сьогодні 
відк рилося засідання 
Безгяеки, на якому 
о(1га»-ворення питання «Про 
нові агресивні дії військо
вої ^авіації Сполучених Шта
тів -Америки проти Радян
сько, тс Союзу, що створю- , 
ють загрозу загальному ми
рові». Першим виступив 
представник США Лодж.

липня, 
вранці 

Ради 
триває

Евакуація 
бе льгійських військ 

<з Леопольдвіля
ГІ-АРИЖ. 25 липня. 

(ЇГАЯ’С). Агентство Франс 
Йпе^с повідомляє, що бель- 
ГІЙСЕзКІ війська покинули 
стол мцю Республіки Конго 
ЛйОГКМЬДВІЛЬ.

Гїюоте, як видно з пові
домляє пня агентства, бель- 
пііісьькі військові власті про- 
доїшскують ігнорувати рі- 
шеігнчя Ради Безпеки про 
інше. Дення бель г і й С Ь К И X 
ліЯїпьк з території ВСЬОГО 
Коїгг-о: війська, виведені з 
Ладгіольдвіля, розмістились у 
«V’ внутрішніх районах» 
Кой аго.
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