
В ЦК КПРС і Раді Міністрів СРСР ЗАНЛИН

КУЛЬТУРНИМ ВІДПОЧИНОК
КУЙБИШЕВЦІВ

ПІДХОПЛЕНО
Цими днями Централь

ний Комітет КПРС і Рада 
Міністрів СРСР прийняли 
постанову «Про шкільне бу
дівництво і заходи по зміц
ненню матеріальної бази 
шкіл». В постанові відзна
чається, що за післявоєнні 
роки в країні проведено ве
лику роботу по споруджен
ню шкільних будинків. Про
те, в зв’язку з значним 
збільшенням числа учнів у 
школах наявний приріст

над обсяг, встановлений 
контрольними цифрами за 
семирічним планом. В поста
нові велику увагу приділе
но проектуванню нових ти
пів будинків шкіл, зни
женню змінності занять, 
збільшенню виробництва уч
нівських парт, навчально- 
наочного приладдя, забез
печенню шкільних навчаль
них майстерень необхідним 
устаткуванням.

(ТАРС).

пар- 
орга- 

ще на- 
питанням

Молодь колгоспу їм. Ен
гельса, Голованівського ра
йону, на заклик куйбишев- 
ців відповідає} «Закладемо 
в траншеї 15 тисяч тонн си
лосу/».

Комсомольці взяли кон
кретні зобов'язання. Зокре
ма, Валерій Москаленко, 
Леонід Коваленко і Іван 
Глобенко вирішили заклас
ти 600 тонн силосу, а Ва
лентина Цегельник із свої
ми чотирма подругами — 
500 тонн.

Молоді колгоспники вже 
розпочали похід за корми. 
70 юнаків і дівчат за пер
ший день роботи заготовили 
550 тонн силосу.

В. БАБІЙ, 
юнкор.

А А *

Створена за ініціативою 
Ново-А рхангельського рай
кому ЛКСМУ, бригада ком
сомольців районного центра 
кілька днів працювала у 
колгоспі імені Леніна. 
Бригада заскиртувала соло
му з площі 180 гектарів

О. СОРОКОВИЙ, 
юнкор.

І/ ІЛЬКА хвилин тому закінчився робочий день. На 
подвір'ї заводу чи фабрики людно. Не поспіша

ють молоді робітники додому. їм треба домовитись, 
як і де відпочити сьогодні, завтра, в неділю. Кожний 
вносить свою пропозицію — організувати у вихідний 
екскурсію на будівництво Кременчуцької ГЕС, і там, 
на березі моря, відпочити, полюбуватися чудовим 
краєвидом. А сьогодні одні підуть колективно в кі
но, інші — почитати в бібліотеці.

Примірко так проводять своє дозвілля юнаки і 
дівчата, правофлангові семирічки.
ПРИЙНЯТІ п'ятою сесією Верховної Ради Союзу
11 РСР закони свідчать про величезне піклування 

! Комуністичної партії і Радянського уряду про благо 
народу. Вони спрямовані на поліпшення умов жит
тя радянських людей, скорочення тривалості робочо
го дня, створення широких можливостей для всебіч- 
ного і повного розкриття талантів та здібностей лю
дей.

’ В нашій країні є прекрасні умови для організації 
змістовного, розумного дозвілля молоді. Театри і 
клуби, музеї і бібліотеки, стадіони, парки, туристські 
бази, кінотеатри — все це до послуг молоді.

В«гхідний день! У радянській сім’ї віх починається 
ще з суботи. Адже робочий час у передвихідні і пе
редсвяткові дні скорочено на дві години.

Комсомольські організації разом з профспілками І 
• органами культури стали більше приділяти уваги 

підвищенню загально-освітнього і культурно-техніч
ного рівня молоді, дбають про цікавий відпочинок 
комсомольців.

Певний досвід нагромадили комсомольські органі
зації заводу «Червона зірка», швейної фабрики, Гай- 
воронського паровозоремонтного та Олександрійсько
го рудоремонтного заводів. Тут вільний час молодих 
робітників заповнений різними розвагами — влаш
товуються тематичні вечори й зустрічі, лекції, кон
церти, екскурсії і туристські походи, спортивні зма
гання.

І

>

О ЕСЕЛА пісня, танець, дотепний жарг — постійні 
супутники в житті молодих колгоспників мар- 

;; кінської сільгоспартілі імені Пархоменка, Доброве- 
личківського району. Завідуючий клубом Леонід Са- 

‘ внцький разом з комітетом комсомолу колгоспу, з ак
тивом зумів знайти різноманітні, захоплюючі форми 

. роботи. Сільський клуб став улюбленим місцем від
починку колгоспників. їздять марківці зі своїми кон- 

' цертами і в сусідні колгоспи.
; В номері за 3 серпня ц. р. газета «Молодий кому

нар» розповіла про один з вихідних днів у селі
■ Петроострові, Хмелівського району. Добре трудяться 
; і розумно відпочивають колгоспники.

Проте, наші читачі в листах до редакції повідом
ляють, що не скрізь продумано використовуються 

; усі можливості, чудова літня пора, не всі культосвіт- 
, мі заклади задовольняють зростаючі вимоги тру

дящих.
VIII Пленум ЦК ВЛКСМ, який недавно відбувся, 

' обговорив питання «Про завдання комсомолу по ор- 
: ганізації дозвілля молоді». Пленум відзначив, що 

не всі питання ідейного загартування юнацтва вирі- 
• шуються успішно. Чимало комсомольських комітетів 
\ і досі працюють безініціативно, по-справжньому не 
, допомагають юнакам і дівчатам добре організувати 
' своє дозвілля. І тому ще немало молодих людей 
!' витрачають свій вільний час на пияцтво, роблять 

аморальні вчинки, хуліганять.
«ГОЛОВНЕ, ПРО ЩО ПОВИНЕН ДБАТИ КОМ- 

: СОМОЛ, — говориться в Постанові, — ТАК ОРГА
НІЗУВАТИ ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ, ЩОБ ДОПО
МОГТИ ЇЙ У ВИРІШЕННІ ОСНОВНОГО ЗАВ- 

: ДАННЯ: ВЧИТИСЯ, ЖИТИ І ПРАЦЮВАТИ ПО- 
; КОМУНІСТИЧНОМУ».

Жити по-комуністичному!.. У ці два слова вкладе
мо великий зміст. Будівники комуністичного суспіль- 

;; ства повинні бути людьми свідомими, освіченими, 
людьми високої культури.

’ Ось над цим треба замислитись працівникам міськ- 
!' комів, райкомів ЛКСМУ, секретарям первинних ком- 
.. сомольських організацій.

ПЕРШ ЗА ВСЕ НЕОБХІДНО ДОБИТИСЯ, ЩОБ 
У КОЖНОГО ЮНАКА І ДІВЧИНИ ЗРОСТАВ ПО
ТЯГ ДО ЗНАНЬ, ПОТРЕБА РЕГУЛЯРНО ЧИТА
ТИ КНИГИ, ВІДВІДУВАТИ ТЕАТРИ І КІНО, 
БРАТИ УЧАСТЬ У ХУДОЖНІЙ САМОДІЯЛЬ
НОСТІ, ЗАЙМАТИСЯ СПОРТОМ.

Пленум ЦК ВЛКСМ підкреслив, що організація 
дозвілля молоді не може розглядатися, як коротко
часна кампанія. ЙДЕТЬСЯ ПРО РІШУЧЕ ПІДНЕ
СЕННЯ ВСІЄЇ ІДЕЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ СЕ
РЕД МОЛОДІ У ВІЛЬНИЙ ВІД РОБОТИ ЧАС.

ПО-БОЙОВОМУ ВЗЯТИСЯ ЗА ВИКОНАННЯ 
РІШЕННЯ VIII ПЛЕНУМУ ЦК ВЛКСМ — СЬО
ГОДНІ НАЙВАЖЛИВІШЕ ЗАВДАННЯ КОМСО
МОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ.

•1

У Президії Верховної 
Ради СРСР

учнівських місць не задо
вольняє потреби шкіл. Ради 
Міністрів союзних респуб
лік, багато місцевих 
тійних і радянських 
нів не приділяють 
лежної уваги
шкільного будівництв-].

Постановою передбачає
ться виділення додаткових 
капіталовкладень на спо
рудження навчальних бу
динків загальноосвітніх 
шкіл 1 шкіл-іптернзгів по-

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

.1

Рік видання IV 
№ 19 (292).

♦

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМ? ЛКСМУ

П’ятниця, 12 серпня 1960 р. Ціна 20 коп.

Ч О М У т. Пивовар!

єкт
І—ІАПИСИ сповіщають: 
■ * «Ударний комсомоль
ський об’єкт», «Тут працює 
бригада, яка бореться за 
звання колективу комуніс
тичної праці». Але сповіща
ють не з фасаду об’єкта. 
Вони лежать всіма покину
ті й забуті всередині примі
щення. В чому ж справа? 
Адже об’єкт ще не добудо
вано. Чому ж зняті щити з 
написами?

Справа в тому, що удар- 
ності як такої на об’єкті не
має. Будівництво дитячого 
садка в Новому місті май-
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му тут справді працювала 
комсомольська бригада шту
катурів на чолі з Ніною 
Пологойко. Дівчата (у 
бригаді їх переважна біль
шість) трудились на 
вість, і комсомольська 
ганізація будівельного 
равління № 4 оголосила
об’єкт ударною ділянкою.

Свою роботу штукатури 
виконали достроково. Ді
йшла черга сантехмонтаж- 
ників. Відтоді і почалося 
затухання темпів. Місяць 
пустує об’єкт, чекає робо
чих рук. а в обласному уп
равлінні
(начальник т. Пивовар) не 
квапляться. З вини цієї ор
ганізації зривається своє
часна здача в експлуатацію

со- 
ор- 
уп- 
цей

сантехмонтажу

НАШЕ ІНТЕРВ'Ю

перестав бути
ударним

не тільки дитсадка, а й ди
тячих ясел, гуртожитку для 
школи-інтернату та школи 
№ 3 в Новому місті. Колек
тив четвертого управління 
зобов’язався підготувати 
школу до Дня будівельни
ка. Але вже тепер ясно, що 
зобов’язання це повисло в 
повітрі. Гальмом у роботі 
знову стали сантехмонтаж- 
ники. Досить вже того, що 
на об’єкті роботами керує 
п’ятий за рахунком викон
роб, чимало змінилося 
бригад.

А як же з садком та яс
лами? Невже і в цьому році 
матері, які працюють, бу
дуть вирішувати проблему: 
«На кого залишити дити
ну?». Більше того, 50 малю
ків. які відвідують зараз 
дитсадок у Новому місті, в 
жовтні будуть виключені з 
нього, бо влітку діти пере
бувають V 
приміщенні, 
опалюється.

Перелік 
стверджують млявість і 
віть байдужість керівників 
обласного управління сан
техмонтажу, можна було б 
продовжити. Та справа не 
тільки в цьому. Викликає 
подив вичікувальна позиція,

яку зайняв Ново-Георгіїв- 
ський райком комсомолу 
(секретар тов. Аввакумов). 
Адже районна комсомоль
ська організація шефствує 
над будівництвом шкіл і ди
тячих закладів у районі.

Саме комсомол повинен 
задавати тон бойовитості, 
активної наполегливості, і 
не варто було так соромли
во та передчасно знімати з 
фасаду дитячого садка щит 
«Ударний комсомольський 
об’єкт».

А. ВОЩАНСЬКА.

У розпалі роботи по си
лосуванню качанистої в кол
госпі імені Калініна, Новго- 
родківського району.

Молодіжний збиральний 
агрегат працює без хвили
ни простою, бо добре підго
тували машини комбайнер 
Леонід Кориіун і тракто
рист Григорій Коваль.

По ЗО—35 тонн подрібне
них стебел кукурудзи що
денно перевозять шофери 
Леонід Свищ, Микола Б уг
рій, Володимир

К.
Г лоба.
РУБЕЛЬ, 

юнкор.
*
заскиртува-

♦ ♦

Щоб швидше . „ 
ти пожнивні рештки, молоді 
робітники олександрійського 
кінного заводу вирішили 
працювати у вихідні дні.

Є. ОЛІЙНИК, 
обліковець молочно
товарної ферми.

пристосованому 
яке зимою

фактів,

ПОЗДОРОВЛЯЄМО

За досягнуті успіхи в розвитку рибної промисловості 
і виконанні плану вилову і обробки риби Президія Вер
ховної Ради СРСР нагородила орденами і медалями 
СРСР 198 працівників рибної промисловості і рибалок— 
колгоспників Литовської РСР. Орденом Леніна наго
роджено 10, орденом Трудового Червоного Прапора—31, 
орденом «Знак пошани» — 39, медаллю «За трудову 
доблесть» — 68 і медаллю «За трудову відзнаку» — 50 
чоловік. • • »

За видатні успіхи в розвитку рибного промислу у від
критих морях і досягнуті високі показники у вилові ри
би Президія Верховної Ради СРСР присвоїла звання 
Героя Соціалістичної Праці з врученням ордена Леніна 
і золотої медалі «Серп і Молот» капітанам середніх ри
бальських траулерів Литовської РСР С. І. Євгеньєву і 
В. 10. Мачюкінасу.

(ТАРС).

вас з нагородою
Ця людина прекрасна: вона, мов вогонь, нещадна 

до фальші і неправди і ніжніша ранкових сонячних 
променів до друга, вона завжди обернеться на по
клик товариша навіть якщо їй дуже ніколи.

Так, дорогий учителю, ти гідний великих нагород! 
І сьогодні ми всі дуже раді за тебе: Батьківщина 
високо оцінила твої заслуги.

Указом Президії Верховної Ради СРСР від б серп
ня 1960 року 35 вчителів області нагороджено орде
нами і медалями. Двоє з них—В. О. СУХОМЛИН- 
СЬКИИ, директор Павлиської середньої школи, 
Онуфріївського району, та І. Г. ТКАЧЕНКО, дирек
тор Богданівської середньої школи, Знам'янського 
району, удостоєні ордена Леніна.

Наш кореспондент розмовляв з одним із нагород
жених — В. О. Сухомліінським.

— Глибоко вдячний партії і уряду за високу наго
роду, — сказав він. — Я завжди прагну віддавати 
людям, зокрема моїм юним друзям-учням, все своє 
вміння, знання.

Виховуючи людину комуністичного суспільства, ми, 
повинні навчити людину знаходити щастя в жит
ті. Тому, надаючи зараз великого значення тру
довому вихованню підростаючого покоління, ми все 
ж не можемо перетворювати його на самоціль, по
стійно пам’ятаючи про духовне збагачення своїх ви
хованців, про естетику.

Ці та деякі інші думки я виклав у своїх останніх 
роботах: «Вірте в людину» і «Як ми виховали муж
нє покоління», які вийдуть незабаром у світ.

Ново-Георгіївський район.

Молодий будівельник Іван Пудик хорошими ділами 
іустрічає День будівельника. Він виборов звання ударника 
комуністичної праці Гі закінчив без відриву від виробни
цтва середню школу. Іван — комсомольський активіст, 
член штабу народної дружини.

На фото: Іван РУДИК — муляр будівельного 
управління № 1 облбудтресту,

КРАЩИМ—ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ

А

З великим піднесенням і 
трудяться молоді робітники і 
будівельного управління і 
№ / на ударній комсомоле- < 
ській будові — иіколі-інтер- 
наті № 2. Багато хто з них 
бореться за звання ударни
ка комуністичної праці. 
Кращим виробничникам — 
мулярам Анатолію Вороні і

Миколі Осіяну, тесляру Іва
ну Рудику, штукатуру Зіні 
Берегуленко недавно при
своєно це почесне звання.

В.. БОГУ НЕ IIКО, 
секретар комсомоль
ської організації буд- 
управлінпя № І Кіро
воградського облбул- 
тресту.



ВИЩЕ СПОРТИВНІ ЗНАМЕНА!
Завтра—Всесоюзний, день фізкультурника, день огляду
СИЛИ, МОЛОДОСТІ 1 КУРД'

4

РЕКОРД Є! 1

В ЛУГАНСЬКУ відбули- 
ся республіканські зма- 

гания з легкої атлетики. На |<

“АВТРА вся молодь на-
’ шої Батьківщини разом 

з усім радянським наро
дом відзначає Всесоюзний 
день фізкультурника. З ран-

гання з легкої атлетики. На 
них високого результату до- ! 
моглася олександрійська І день фізкульїурпипа. о рап- 
спортсменка Жа.ша Таран. |ку і до пізнього вечора бу- 
Вона штовхнула ядро на 13 Іде веселитися молодь, від- 
метрів 71 сантиметр. Це до- збуватимуться спортивні кар- 
сягнення — вище

, це ДО- іоуватимуться спортивні иар- 
. .....   _ . рекорду і навали та ігри, концерти, 
області на 49 сантиметрів і } змагання, 
на 21 сантиметр вите нор
мативу першого спортивно
го розряду

* День фізкультурника мо- 
їлодь нашої області завжди 
4зустрічає хорошими пода- 
’ рунками. Ще ніколи не бу- 
! ло в області таких досяг- 
| нень, такого великого потя- 
| гу молоді до вершин спор- 
|тивного мистецтва.
І • Радянська юнь рапортує
4 про успіхи на заводах і 
! фабриках, в колгоспах і рад- 
«госпах. А порадувати Віт- 
I чизну є чим! Тисячі юна- 
1 ків і дівчат Кіровоградщи- 
|ни по путівках комсомолу 
! поїхали на цілинні землі 
| збирати урожай, сотні тва- 
іринників підхопили добрий 
’ почин свинаря колгоспу іме- 

п м рморлду. |ні Леніна, Олександрійсько-
Є повні надії на те, що на |г0 району, Леонтія Лука- 

шевського.
Разом з працею фізкуль

тура і спорт стали єдиним

Знову рекорд!
ВІ,«М^тагання до змаган

ня зростає майстерність 
легкоатлета — кіровоградця 
Валентина Ткаченка. В цьо
му році він втретє поліпшує 
рекорд області з стрибків у 
довжину. На республікан
ських змаганнях Валентин 
показав результат: 6 метрів 
98 сантиметрів. Тільки 2 
сантиметри відділяють його 
від норми першого спортив- ? 
ного розряду. * 

першість Радянською Сою- ! 
зу з легкої атлетики, що | 
відбудеться в Ростові-на- І 
Дону, здійсниться заповіт- Т 
на мрія юнака.

М овою ЦИФР
НА Кіровоградіцині по

над 203 тисячі чо
ловік займається Фіз
культурою і спортом.
“ТІЛЬКИ за 1960 рік 

“ підгото в л е н о 73 
пєршороз ряднин и. а 
всього їх в області— 388.

А цей же період ДРУ- 
горозрядниками ста

ли 302 чоловіки, спорт-

сменами третього розря
ду - 1589.
МА Ківовоградщині є

7 стадіонів. 251 
футбольне поле. 397 
баскетбольних і 1660 
волейбольних майданчи
ків.
Г"| 0 області налічуєть- 
“ * 1 ся 1617 колекти
вів ФІЗКУЛЬТУРИ.

ровив Левіна його това
риш Владислав Мохнатов.

— Дякую... А чому ти 
не займаєшся боротьбою?

— А що вона дає? і вза
галі ви, спортсмени, див
ний народ. Яка користь вам 
від тренувань?..

— От тобі й маєш! Та 
кожне ж тренування зміц
нює м’язи...

І Сергій злегка штовхнув 
Владислава у живіт. Той 
зойкнув.

— От бачиш, який у тебе 
«твердий прес» — немов по-- 
душка. -Ч

— А в тебе — кращий?
— Досить... Краще піде

мо зараз зі мною до Мико
ли Івановича.

Так і Владислав став 
борцем. Зараз уже має 
другий юнацький розряд. 
За Владиславом пішов у 
секцію боротьби Юрій Ро- 
манов. А за ним — Анатолій 
Павличенко і Михайло Гер
ма н.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
юнкор.

На знімку: першорозряд
ник з гімнастики Лвенір 
РУБО (м. Кіровоград) ви
конує вправу на паралельних 
брусах.

Фото В. ШТЕЙНБЕРГА.

**»**«***«•«»***«**•»**«*«****•*»*»*» * 
«молодий комунар» : 
і 12 серпня 1960 р. 2 стор.

Хай росте ваша слава
цілим у житті молодого ро
бітника. На кожній фабри
ці і заводі регулярно прово
диться виробнича гімнасти
ка, а під час обідньої пе
рерви молодь охоче грає у 
волейбол, баскетбол тощо.

Не відстають і сільські 
спортсмени. Перші сільські 
ігри Кір.овоградщини пока
зали, що у колгоспах і рад
госпах є багато спортивних 
талантів. І хай вони, ці та
ланти, ще не дістали повно
го розквіту, хай не домог
лися високих результатів — 
прийдешнє скаже про них 
вагоме слово. Це — Г. Мім- 
рук з Ульяновського райо
ну, А. Гусєв з Новопразь- 
кого району, Є. Ткаченок з

топіть СПОРТСМЕНИ
УВАГУ ЮНИ М!

V ОРОШИХ результатів домоглися шашкісти на- 
шої області. Чоловіки займають п'яте місце в 

республіці, жінки — друге, а збірна команда області 
займає сьоме. Юні шашкісти завоювали четверте 
місце в республіці.

Та не слід зупинятися на досягнутому. Трапляю
ться ще досить прикрі випадки в роботі з підростаю' 
чими спортсменами. Ось, наприклад, уже два роки 
ведуться розмови з дирекцією обласного Палацу 
піонеоів про відкриття шашкового гуртка. А наслід
ки? Діти до цього часу не мають змоги підвищувати 
свою майстерність під керівництвом досвідчених 
шашкістів.

М. КОНТРОБАРСЬКИИ, 
кандидат у майстри з шашкового спорту.

ДРУЖІТЬ З ЛЕГКОЮ АТЛЕТИКОЮ
V? СЕЛАХ нашої області ще мало хлопців і дів' 
•У чат захоплюється легкою атлетикою, А шкода! 
Колись і я недолюблював її. А зараз уже маю тре- 
тій 'розряд з штовхання ядра. Та справа не в розря' 
ді. З тих пір, як я став виходити на тренування, 
ніколи не відчуваю втоми. Раджу і вам, сільські дру- 
зі, подружити з легкою атлетикою.

Колгосп імені Комінтерна, 
Бобринецького району.

В. РАК.

СПРАВА РУК МОЛОДИХ
О ОДНА станція ДСТ «Спартак» на Інгулі 

не задовольняє потреби плавців. Вона, в 
кому розрахована на відпочинок, а не на 
тивно-масову роботу. Тому-то у наших плавців і 
низькі результати.

Я гадаю, що найближчим часом необхідно спору
дити спортивну базу для плавання. 1 за цю справу 
повинна взятися молодь Кіровограда.

Ю. ПОЛІЩУК, 
другорозрядник з плавання.

після семигодинного
ЛЯ АИЖ.Е вся молодь Байдаківської брикетної фаб- 

рики займається фізкультурою і спортом.
У нас постійно працюють секції з футбола, баскет- 

бола, шахів тощо. Лише за минулий рік було підго
товлено 42 спортсмени-розрядники. На міській спар
такіаді ми зайняли перше місце з плавання, друге — 
з баскетболе, волейбола та стрільби.

Зараз нас хвилює відсутність зимової спортивної 
бази для тренувань. Коли ми звернулися з цим пи
танням до директора фабрики тов. Кульбашного, він 
запевнив нас:

— Все буде зроблено...
Але обіцянка так і залишилася обіцянкою.

В. ШПАК, 
________________електрослюсар.

Ми —чемпіонів зміна
Сонцем весняним облиті, 
Вітром овіяні дужим 
Нас не лякають бурі, 
Ріки й вершини круті. 
Завжди веселі у праці —» 
Всі ми із спортом дружим. 
Рідній Вітчизні вірні 
В нашім щасливім житті.

Ми — чемпіонів зміна — 
Вище спортивні знамена. 
—■. Нові рекорди країни,— 
Ось воно, слово 

спортсмена.
В ногу крокують колони, 
Слави спортивної гідні, 
Ті, що в упертих змаганнях 
Мужність гартують свою.

і 
! 

Ново-Українського району | 

та інші. 4
У багатьох колгоспах на-Т 

шої області молоді енту-| 
зіасти власними силами | 
споруджують стадіони та | 
!------* майданчики.

святі буде багато но-^І
ігрові

На 
вого. Воно пройде не тіль
ки на стадіонах, а й на річ-| 
ках, площах, вулицях, у ту-! 
ристських походах. •

Бадьорий, збуджений! 
настрій у нашої молоді. Та[ 
і як не радіти нам, моло-Г 
дим, коли ми живемо в і 
крилатий, неповторний час,| 
коли палає молоде серце і* 
кличе юність у неозору! 
даль. |

зовсім 
основ' 
спор'

Є в нашій області рідній 
Дужі, надійні, умілі, 
Люди, що сміло дерзають 
В дружнім радянськім краю.

Ми — чемпіонів зміна — 
Вище спортивні знамена. 
— Нові рекорди країни,— 
Ось воно, слово

спортсмена. 
Партія скаже рідна — 
Ріки могутні з'єднаєм, 
Нові міста збудуєм 
Наперекір війні.
Хай же сьогодні над світом 
Пісня спортивна лунає, 
Славить відвагу і силу, 
Нами здобуту в борні.
Олександр ЧЕРНЕЦЬКИЙ.

Ось вона, одна з рекорд
сменок області з легкої ат
летики Зіна ПИДЮРА. 
Спробуй, позмагайся з нею 
на дистанції 800 метрівіОДИН

плюс ЧОТИРИ
ТІЛЬКИ в минулому 

пі Српгій Лрнін впр
Т ІЛЬКИ в минулому ро- 

Ч ці Сергій Левін вперше 
переступив поріг спортив
ного залу ДСТ «Авангард». 
Несміливо підійшов до тре
нера з спортивної боротьби 
Миколи Івановича Рома- 
ненка:

— Запишіть до секції.
— А в який же ти клас 

ходиш?
— Працюю слюсарем кі

ровоградського будівельно
го майданчика номер шість.

— Ов-ва, а скільки ж то
бі років?

— Сімнадцять:-
— Ну, гаразд.
І почалися тренування. 

На перших порах боліли 
, руки і ноги, з’явилася мля
вість. А тут ще й перші не
вдачі на килимі немов під
казували:

— Кинь цю справу...
Та Сергій не залишив бо

ротьби. Через деякий час 
хлопцеві вдалося виконати 
норму першого юнацького 
розряду.

— Молодець, — поздо-

„ В .к‘Р°иогРаді закінчилися обласні змагання
бився Геог»гіпТРк,,і^И’ С„рсд юнаків доброго успіху до
бив 577Гоч«иЙ, (Кп°пбЯК0В- В"КОНУЮЧН вправу М-Г-8, він ои- 
ОНВ 6/7 ОЧОК з ЬОО можливих.

На знімку: Г. КОБЯКОВ на вогневому рубежі.
Фото Ф. ПЛАХТІЯ.



Виростити 1 мільйон 500
< тисяч голів птиці —таке зо

бов'язання обласної комсо-
< мольської організації.

А що ти зробив для 
його виконання?

ПІДТРИМУЙТЕ, 
МОЛОДІ!Звертаюсь до вас, молоді, 

тому, що ви завжди перши
ми відгукуєтесь на хорошу 
справу, першими підтримує
те її. Отож, якщо хочете 
допомогти своєму колгоспу 
у виконанні зобов'язань, 
зробити хорошу справу — 
вирощуйте птицю у себе 
дома.

Я вже третій рік виро
щую у своєму господарстві 
водоплавну птицю і переко
налась, наскільки це корис
на і прибуткова справа. А 
взялась за це, можна сказа
ти, несподівано. Після пе
ренесеної операції не могла 
працювати у ланці, лікарі 
радили відпочити. Та мар
нувати час не хотілося. Ви
рішила хоч каченят кол
госпних доглядати. Півтори 
тисячи штук взяла їх з ін
кубатора, а здала 
рослими качками, 
птиці майже не 
постійно турбуюсь 
завжди вона у 
очах — в загороді біля 
ти та на ставку.

Велику вигоду дає 
колгоспу: адже і 
іцення вивільняється, і на 
догляд поголів’я затрачаєть
ся менше праці та коштів. 
А для мене теж виходить 
непогано—понад тисячу кар
бованців щомісяця одержую.

У цьому році взяла я на 
вирощування 5 тисяч каче
нят. Тисячу з них вже зда
ла. Крім того, виростила і 
вже реалізувала 290 голів 
гусей та ЗО індиків.

вже до- 
Падежу 

було, бо 
про 

мене
неї, 

на 
ха-

Це 
примі-

КУРЯМ НЕ ДО СМІХУ
не робилося. Але так же 
не доповіси...

Терміново запросили зве
дення з районної інспекту
ри Державної статисти
ки. і ось воно лежить 
на столі у другого секрета
ря Майї Ліпіної. Акуратні 
колонки цифр. Яку з них 
вибрати?

Випадково погляд зупи
нився на одній з них — 
8.120. її й передали. Так у 
зведенні про виконання зо
бов’язань з'явилася «циф
ра». А наскільки вона від
повідає дійсному стану 
справ, інструктор райкому 
комсомолу Іван Бориско, 
який передавав дані по те
лефону, не може сказати ні
чого врозумливого. Та й 
Майя Ліпіна не знаходить 
відповіді.

Доведеться виручити рай- 
комівців і внести ясність у 
ними ж заплутану справу: 
ота цифра «8.120» означає 
загальну кількість курей- 
несучок на птахофермах ра
йону і аж ніяк не вироще
ну руками комсомольців 
птицю.

Щороку колгоспи одер
жують з інкубаторно-пта
хівничої станції багато кур
чат, гусенят, каченят. Але 
значна частина їх, іноді 
40—50 процентів, гине. Отут 
би й зацікавитись райкому 
комсомолу, первинним орга
нізаціям: у чому ж справа?

Артіль «Комуніст» одер
жала за шість місяців 7.500 
голів молодняка птиці, з 
яких 3.849 загинуло. У кол
госпі імені газети «Правда», 
як значиться у зведенні, 
зберегли тільки 42 проценти 
поголів’я.

Не кращі справи і в арті
лі «Перемога» та багатьох 
інших колгоспах. Чому ж 
секретарі первинних орга
нізацій згаданих колгоспів 
Микола Тимошенко, Борис 
Коваленко, Пантелей Васи-

— Беремося силами мо
лоді виростити 65 тисяч го
лів птиці, — оптимістично 
заявляв на початку року 
секретар Ново-Миргород
ського райкому комсомолу 
Микола Грабовий. — Прав
да, це буде нелегко, та як
що «натиснути»...

Але у тім-то й біда, що 
«натиснути» райкомівці так 
І не спромоглися. І якщо за
раз підбити підсумки у роз
витку птахівництва за пів
року, то вони аж ніяк не 
втішні.

Ось один з прикладів. Ра
йон в цілому брав зобов’я
зання виростити 80 тисяч 
курей-несучок. За шість мі
сяців е в наявності трохи 
більше восьми тисяч.

— До кінця року з горем 
пополам доведемо кількість 
несучок хіба що до сорока 
тисяч. А вісімдесят... Ні, не 
вийде ніяк, — відверто ви
знає головний зоотехнік 
райсільгоспінспекції О. В. 
Крикотненко.

— А яка роль районної 
комсомольської організації 
у вирощенні птиці?

— Пасивно ставляться 
комсомольці до цього. Мо
лоді на птахофермах немає. 
А якщо де й працює дівчи
на, то лише тимчасово — 
підмінює матір...

І дійсно, скільки не сил
кувались ми пригадати хоч 
одну ферму, де працюють 
юні, нічого не вийшло.

— Правда, у колгоспі 
«Комуніст» у свій час дів
чат призначили доглядати 
молодняк. Але вони так за
недбали птицю, що довело
ся звільнити їх від робо
ти, — пригадує тов. Кри
котненко.

Коли обком комсомолу 
запросив дані про виконан
ня зобов’язань, у райкомі 
переполошилися.

■— Про що ж ми будемо 
Звітувати? Фактично нічого

Мені часто надходять 
листи з інших колгоспів. 
Пташники просять досвідом 
поділитись, розповісти, як 
це я одна таке пташине ста
до доглядаю. Що ж, секре
тів у мене немає ніяких. 
Перш за все мушу сказати, 
що праця тут велика потріб
на. Але хіба ж наша Молодь 
праці боїться? Приїздіть до 
мене, подивіться, розпитай
те. Я тільки рада буду, що 
стану в пригоді молодим 
птахарям, які підтримають 
мій почин.

Ольга ТАЛЯР.
Колгосп ім. Орджонікідзе,
Ново-Українського 

району.

150 ТИСЯЧ ГОЛІВ ПТИЦІ ВЗЯЛИСЬ ВИРОСТИТИ КОМСОМОЛЬЦІ И МОЛОДЬ УСТИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА ПЕРШУ ПОЛОВИНУ РОКУ ВИРОЩЕНО ВЖЕ 123 ТИСЯЧІ. ♦ ♦ ♦
ЗА ПІВРОКУ ПЕРЕВИКОНАЛА РІЧНЕ 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КОМСОМОЛЬСЬКА ОРГА
НІЗАЦІЯ МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ- 
73 ТИСЯЧІ ГОЛІВ ПТИЦІ ВИГУЛЮЄТЬСЯ 
НА МОЛОДІЖНИХ ПТАХОФЕРМАХ РАЙО
НУ, А ЗОБОВ’ЯЗАННЯ БУЛО — 70 ТИСЯЧ.

* ♦ *
ТВЕРДЕ СЛОВО У ГАЙВОРОНСЬКИХ КОМСО

МОЛЬЦІВ-: ЗОБОВ’ЯЗАЛИСЯ ВОНИ МАТИ В ЦЬО
МУ РОЦІ 100 ТИСЯЧ ГОЛІВ ПТИЦІ. 85 ТИСЯЧ 
ВЖЕ Є!

Є 60.600 ПЕРНАТИХі
в

ХОРОШЕ йдуть справи у 
молодих пташників кол

госпу імені Леніна (с. Ве
лика Андрусівка). Дві мо
лодіжні птахоферми створе
но в колгоспі, на яких тру
диться вісім комсомольців.

Моя домашня ферма
БУЛО це навесні минуло

го року. Колгосп наш 
одержав тоді з інкубатора 
18 тисяч голів молодняка 
птиці, в тому числі 8 тисяч 
каченят. Відразу постало 
питання: де розмістити та
ку велику кількість перна
тих? Як не прикидали, ні
чого не виходило — обмаль 
приміщень в артілі.

Як комсомолка не могла 
я стояти осторонь цієї спра
ви. Порадилася з матір’ю і 
на комсомольських зборах 
пообіцяла взяти на вирощу
вання півтисячі каченят. У 
садку біля хати зробили 
загороду, а незабаром з ін
кубатора привезла 600 штук 
молодняка. Так виникла 
моя домашня птахоферма.

Скажу прямо, нелегко 
вирощувати таку масу во
доплавної птиці: водой
ми на території села Пліш- 

ленко навіть не знають про 
такий великий падіж перна
тих?

У цих же артілях низькі 
показники по виробництву 
яєць. У колгоспі «Перемо
га» за сім місяців одержали 
тільки по 23,5 яйця від кур- 
ки-несучки, в артілі «Кому
ніст» — по 22, тоді як район 
в цілому має по 35,9. У кол
госпі імені Мічуріна, де сек
ретарем комсомольської ор
ганізації В'іктор Бондаренко, 
від курки-несучки взяли аж 
по ...3,1 яйця. Оце вже дійс
но — курям на сміх!

З таким становищем у 
розвитку птахівництва ніяк 
не можна миритися. До тих 
пір, поки комсомольські ак
тивісти не візьмуть цю га
лузь під свій контроль, не 
можна сподіватися, що 
справи зміняться на кра
ще. До пернатих обов’язко
во повинна прийти трудо
любива, завзята юнь.

С. ЛАНЖЕНКО.

Працьовиті вони, сумлінні. 
Пташниці - комсомолки 

Ганна Коновал і Таміла 
Могильна скоро вже й річ
не зобов’язання виконають. 
По 102 яйця одержали дів
чата на кожну курку-несуч- 
ку при зобов'язанні 110 на 
рік.

Катерина Маліцька й На
дія Забарна доглядають 
близько 5 тисяч голів водо
плавної птиці, а Лариса 
Чернікова — півтори тисячі 
курчат.

Високі зобов’язання у 
молодих пташників, широ
кий розмах. Завдяки праці 
таких, як вони, і перевико
нала комсомольська органі
зація району своє річне зо
бов'язання за півроку. Дав
ши слово виростити 60 ти
сяч голів, комсомольці на
шого району вже вирости
ли 60 тисяч 600 голів.

І. АВВАКУМОВ, 
секретар Ново-Геор
гіївського райкому 
ЛКСМУ.

ки, де я живу, немає. До
велося вирити на садибі ко
панку і бочками завозити 
воду, щоб каченята могли 
покупатися. Хоч кормів, які 
виділяв колгосп, і вистачи
ло, все ж набір їх, особли
во тих, які багаті на віта
міни, був обмежений. То
му, як тільки в обідню пе
рерву, чи то ввечері ви
кроювалась вільна година 
(бо працювала тоді ланко
вою), я направлялася у ліс 
за кропивою.

Старання мої не пройшли 
даремно. До кінця червня 
виростила першу партію мо
лодняка і передала у кол
госп, а натомість взяла ще 
п’ятсот штук каченят і теж 
вигодувала їх до тримі
сячного віку. Таким чином, 
за рік без будь-яких особ
ливих затрат виробила на 
своїй фермі до двох тонн 
качиного м’яса. Праця моя 
була відзначена Почесною 
грамотою обкому комсо
молу.

Взимку, перед новим ро
ком перейшла працювати 
на молочно-товарну ферму, 
набрала групу з двох десят
ків нетелів. Хоч турботи і 
добавилося, все ж виріши 
ла не розлучатися з перна
тим гомінливим господар
ством. Сутужнувато дове
лося з кормами, все ж по
ряд з основною роботою у 
цьому році зуміла вирости
ти до тримісячного віку 
ще півтисячі каченят.

Отож і звертаюсь до вас, 
молоді, енергійні: сміливіше 
боріться за створення до 
машніх птахоферм — це ви
гідно і собі, і державі.

Раїса ГЛОБА, 
доярка колгоспу «Друж
ба», Олександрійського 
району.

На знімку:
Раїса ГЛОБА. 
Фого В. Ковпака.

ВИРОЩУ тисячі білокрилих

ДВАНАДЦЯТЬ тисяч бі
локрилих птахів у на

шій артілі. Коли випущу їх 
на волю, то здається, не
мов на розлогий берег 
хтось кинув величезне біле 
простирадло й кінці його 
простяг по дзеркалу став
ка.

І все ж даємо раду усьо
му птаству, хоч працює нас 
тут тільки двоє. Разом зі 
мною трудиться Тоня Го
дованець. Вона ще учени
ця, в 10-й клас перейшла, а 
зараз, під час канікул до
помагає, бо подобається їй 
ця справа. Що ж до мене, 
то я іце два роки тому пі
шов працювати на птахо
ферму фуражиром. Привезу 
корм качкам — сам же і 
роздаю його. Побачив я, 
що легко можна одному 
вправитися з роботою, і з 
тих пір доглядаю всіх кол
госпних качок.

1.200 голів вже здано в 
цьому році. А зараз ще 
6.700 качок вирощую. При
вілля їм тут — вода, ситі 
корми. Годую дертю, си-’ 
лосом, ряскою. І головне — 
завжди вчасно даю корм, 
режиму дотримуюсь. Що б 
не трапилось, яка б негода 
не була, я ніколи не пору

. ...............................................—■...............................

ЗАПАМ’ЯТАЙ:
ЗАБІЙНА ВАГА ПТИЦІ СТАНОВИТЬ 

85 ПРОЦЕНТІВ ВІД її ЖИВОЇ ВАГИ, В 
ТОЙ ЧАС, ЯК ЗАБІЙНА ВАГА ВЕЛИКОЇ 
РОГАТОЇ ХУДОБИ ВІДПОВІДНО СТАНО
ВИТЬ 57,3 ПРОЦЕНТА, ОВЕЦЬ — 57 
ПРОЦЕНТІВ.

шую розпорядку, завжди 
доставляю корми своїм 
качкам. Розумію, що дуже 
важливу справу доручило 
мені правління артілі. У 
виконання колгоспом зобо
в’язань по виробництву м’я
са я повинен внести досить- 
таки відчутний вклад. 72 
центнери м’яса на 100 гек
тарів угідь зобов’язалась 
виробити наша сільгоспар
тіль «Заповіт Леніна», і в 
тому числі 8 центнерів пта
шиного м’яса на 100 га зер
нових.

Колгоспна молодь взяла
ся за створення хорошої 
птахоферми, бо ж це — 
дуже вигідна справа. Вес
ною комсомольці зібрали 53 
тисячі яєць і здали їх в ін
кубатор.

Поголів’я на нашій пта
хофермі виросло.

Думаю, що. не підведу то
варишів — вирощу тисячі 
пернатих.

В. ЧЕРНЕНКО, 
пташник колгоспу «Запо
віт Леніна», Хмелівсько- 
го району.

На знімку: Віктор ЧЕР
НЕНКО годує качок.

Фото В. Ковпака.



///Е ЗАДОВГО до цього 
дня радіо та об'ява 

сповістили про те, що о 9-й 
годині вечора в Посинів- 
ському сільському клубі 
відбудеться бал тваринни
ків.

Коли вечірні сутінки огор
нули землю, до клубу поча
ли збиратися святково одяг
нені колгоспники. Невелике 
приміщення не могло вміс
тити всіх присутніх, тому 
сценою сьогодні служить 
прикрашений живими квіта
ми, лозунгами і транспаран
тами літній майданчик. Гри
мить духовий оркестр. 
Кружляють у швидкому 
вихорі вальсу пари. Всю-

нування скромної праці 
доярок.

— Наше багатство, — 
говорить прославлена тру
дівниця, — в праці. Мені 
хочеться, щоб не лише 
вшановували роботу двох— 
трьох доярок, а щоб десят
ки їх наслідували приклад 
передовиків. Для мене не
має більшого щастя, ніж 
шана народна. Обіцяю тру
дитись значно краще і річ
не зобов’язання не тільки 
виконати, а й перевиконати.

Л. Беріиадська надає сло
во секретареві партійної ор
ганізації Ніні Архипівні Лу- 
касевич.

— П'ятнадцять років пра-

КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН
ПЕРЕД ПУСКОМ

БУДІВНИЦТВО першої
дільниці першої черги 

Київського метрополітену 
вступило в передпусковий 
період. На станціях форсова
ними темпами провадяться 
будівельні і опоряджуваль
ні роботи, монтаж екскала- 
торів, електропідстанцій та 
інших об’єктів. У цьому ро
ці стануть до ладу станції 
«Вокзальна», «Університет
ська», «Хрещатик», «Арсе
нальна» і «Дніпро».

На фото: опоряджуваль
ні роботи на станції «Хре
щатик».

Фото М. СЕЛІОЧЕНКА. 
(Фотохроніка РАТАУ).

ди — -сміх, жарти, веселі 
розмови.

Але чого це замовк ор
кестр? Та ні, ось він знову 
заграв. Тільки на цей раз 
лунав бадьорий марш. По
гляди колгоспників звер
таються туди, звідки йде 
«королева балу». В україн
ському пишному вбранні, 
вона несе перед собою ве
ликий золотистий підніс. На 
ньому лежать вишитий 
рушник, хліб-сіль. Низько 
вклоняється «королева» до 
присутніх. Щось надзвичай
но знайоме її обличчя. Ось 
вона підходить ближче. Те
пер сумніву немає: це Герой 
Соціалістичної Праці Люд 
мила Беріиадська.

Місця в президії займа
ють Марія Василівна Бер- 
іиадська, комсомолка Юлія 
Кулик та інші. Від щирого 
серця дякує Людмила пар
тійній організації, правлін
ню колгоспу за велике віиа-

цює Марія Василівна Бер- 
иіадська дояркою, — каже 
Ніна Архипівна. — За цей 
час через її трудівничі руки 
протекла ціла молочна річ
ка. Тільки за сім місяців 
нинішнього року вона на
доїла на кожну фуражну 
корову по 2.089 літрів мо
лока. Марія Василівна не 
тільки сама добивається ви
соких надоїв, а докладає 
багато зусиль до того, щоб 
навчити добре працювати 
молодих комсомолок-доярок. 
Це її учениці — Люд ми 
ла Бершадська, Віра Ба- 
лан, Юлія Кулик, Софія 
Білоконь та багато інших. 
Всі вони по праву займа
ють місце в авангарді бій
ців семирічки.

В кінці своєї промови Ні 
на Архипівна зачитала рі
шення колгоспних зборів 
про присвоєння . високого 
звання ударника комуніс
тичної праці дояркам-ком- 
сомолкам Людмилі Беріиад- 
ській, Юлії Кулик, Вірі Ба

лон і їх вчителеві- 
по раднику Марії 
Василівні Бершад- 
ській.

Перших ударни
ків гаряче привіта
ли піонери місцевої

одинадцяти річки. Вони вру
чили їм букети живих кві
тів та цінні подарунки. 
Хвилюючим був виступ де
сятикласниці Люби Мель
ник, яка заявила, що після 
закінчення школи вона ра
зом зі своїми подругами 
піде працювати на молочно
товарну ферму.

Потім відбувся великий 
концерт. Програма його бу
ла складена за заявками 
доярок. До пізньої ночі зву
чали музика та спів. Довго 
в той вечір світились вогні 
у Посипівці.

Пізно повертались додо
му колгоспники. Вони йшли 
веселі, радісні, сповнені по
чуття гордості за те, що 
своєю сумлінною натхнен
ною працею множать багат
ство, силу і могутність своєї 
рідної Батьківщини.

О. ГОЛОВЕРДА, 
секретар Ульяновського 
райкому комсомолу,

1. КИЗИМА, 
завідуючий райВНО.

Наші письменники
земляки 1.1. ШЕВЧЕНКО

СЕЛИЩІ Павлиш, Онуфріївського району, живе ♦ 
і працює в колгоспі імені Комінтерну письмен- | 

ник Іван Іванович Шевченко. Сьогодні ми вміщуємо | 
статтю літературознавця 
творчий шлях.

А. І. Костенка про його^

О ІСТОРІЇ розвитку ра- 
дянської поезії виз

начне місце займає твор
чість автора юнацьких пі
сень та маршів Івана Шев
ченка. Нині серед молодих 
читачів мало хто знає ім’я 
цього поета, а був час, ко
ли його поезії мали велику 
популярність — не було на 
Україні такої комсомоль
ської організації чи піо
нерського загону, де б не 
захоплювалися його пісня
ми.

Якщо в історію радян
ської літератури увійшов 
Павло Усенко і, цілком 
справедливо, зайняв у ній 
чільне місце як основопо
ложник молодіжної ком
сомольської поезії, що так 
чудово розквітла в 20-х ро
ках, то, не відстаючи від 
нього, йшов цією ж доро
гою й автор «Комсомоль
ського маршу».

Увечері і вдень в клу
бах, сельбудинках і на ву
лиці, в селі і в місті—всюди 
можиа було чути знамени
тий комсомольський марш, 
що розпочинається слова
ми:

Гей, нумо, хлопці, 
славні молодці, 

Треба нам в спілку 
єднаться, — 

Пану гладкому й богу 
старому 

Годі вже нам 
покоряться.

У Шевченка, на відміну 
від багатьох його сучасни
ків, зокрема таких, як 
А. Панів і Г. Косяченко, рід
ко зустрічаються елементи 
фантазії чи романтики або

замріяності чи милування 
природою. Його поезії зав
жди приковані до подій су
часності, до першочерго
вих явищ громадсько-полі
тичного життя.

Найбільше уваги приді
ляв він молоді і, в першу 
чергу, комсомолові, чому н 
вважали його комсомоль
ським поетом. Пізніше, во

творчості була збірка під 
назвою «Комсомольське» 
(1925 р.), якою він вріс в 
комсомол, оспівуючи його 
творчі будні. Те, що автор, 
виходець з бідняцького се
ла, прилучився до револю
ції, з червоними загонами 
пройшов громадянську вій
ну й боротьбу з куркуль
ським бандитизмом, зумо
вило його тематику і без
посередньо відбилося на 
змістові творів.

Відвідавши рідні й знайо
мі з дитинства місця вже у 
відбудовний період, автор 
побачив величезні зміни на 
селі, а найбільше в житті

сени 1926 року, утворилася 
ціла організація комсомоль
ських письменників під наз
вою «Молодняк», яка віді
грала чималу роль у роз
витку радянської літера
тури, виховавши в своїх 
рядах неабияких майстрів 
слова. Але Шевченко висту
пив раніше і був одним із 
перших комсомольських ав
торів за змістом і по суті 
своїх поезій.

У Шевченка небагато ху
дожніх творів. Найви
значнішим явищем у його

молоді: революція зруйну
вала підвалини не лише еко
номічно-правового, але й 
побутового рабства та тем
ряви. За релігійним і само
гонним дурманом почало 
вибруньковуватись нове 
життя, повіяло комсомо
лом, комуною, сельбудин- 
ком. Заорав комсомол нову 
цілину, з якої вистигне доб
рий урожай:

Та й пісні вже не ті, 
Що співались колись, 
Хоч і досі ті самі

• тополі...
Нудно бовкає дзвін, —

«Молодой иоммунар» — орган Кировоградского 
областного комитета ЛКСМУ, г. Кіровоград.

Газета виходить тричі іщ 
тиждень; у середу, п’ятницю І неділю.

Миролюбність СРСР запалює народи
ПОСЛАННЯ Голови Ра- 
' 1 ди Міністрів СРСР 
М. С. Хрущова прем’єр- 
міністрові Великобрита
нії Г. Макміллану зна
йшло широкий відгук на 
сторінках зарубіжної преси. 
Велика увага, яку приділя
ють цьому документові іно
земна преса і політичні 
діячі, пояснюється тим, що 
в ній ясно вказано шляхи 
забезпечення міцного миру 
на землі. Відмічаючи погір
шення міжнародної обста
новки, яке спостерігається 
тепер, М. С. Хрущов пока
зав у посланні, що вина за 
це падає на правлячі кола 
західних держав, які йдуть 
у фарватері американської 
політики розпалювання хо
лодної війни. Але, незва
жаючи на дії СІНА та ін
ших держав Заходу, що су
перечать інтересам миру, 
СРСР, як відзначається в 
посланні товариша Хрущо
ва, не піде по шляху гонки 
озброєнь, а буде прагнути 
до пом’якшення напруже
ності, до роззброєння і мир
ного співіснування.

Така позиція Радянського 
Союзу, підкреслює чехосло
вацька газета «Руде пра
во», свідчить про послідов
ність ного миролюбної полі
тики — політики дружби і 
співробітництва з усіма на
родами. Послання М. С.

Хрущова, відзначає паки
станська газета «Морнінг- 
ньюс» «підтвердило праг
нення Радянського Союзу 
до мирного співіснування і 
роззброєння».

Наполеглива боротьба на
шої країни за мир зустрічає 
палку підтримку мільйонів 
простих людей і вселяє в 
них впевненість в торже
стві ідей миру і прогресу. 
Рух прихильників миру на
бирає все більшого розмаху. 
Організована 6 серпня в 
Нью-Йорку перед будинком 
штаб-квартири ООН демон
страція прихильників миру, 
присвячена 15-річчю Хіро- 
сімн, пройшла під лозун
гами: «Ми вимагаємо роз
зброєння!», «Заборонити 
ядерні випробування!». Та
кої великої демонстрації, 
підкреслює американська 
преса, Нью-Йорк не бачив з 
часу закінчення другої сві
тової війни.

Прихильники миру в 
Японії організували в 
зв’язку з 15-річчям Хіросі- 
ми і відкриттям у Токіо 
міжнародної конференції за 
заборону ядерної зброї і за 
роззброєння «похід миру». 
Загальне число учасників 
демонстрацій і мітингів на 
трасах походу становило 
близько 16 мільйонів чоло
вік.

Та до церкви ніхто.
Як же вечір прийде — 
Уся молодь села

в комсомолі.
У створенні нових пісень, 

тих самих, що заспівав ком
сомол та сельбудівська мо
лодь, безпосередню і най
ближчу участь брав і сам 
Іван Шевченко, його пісні 
із закликом до молоді — то 
найяскравіше виявлення 
таланту поета і найбільше 
досягнення в його творчос
ті, тим більше, що майже 
вся його поезія пісенна. 
Деякі його пісні довгі роки 
були окрасою не тільки са
модіяльних гуртків, але й 
спеціальних хорів. Звичай
но, на першому місці (піс
ля «Комсомольського мар
шу») була пісня «Гарно, 
гарно серед степу» (музика 
К. Богуславського).

Прості рими, звичайні, 
здається, слова і такі ж об
ставини, але яка мальовни
чість твору, який чудовий 
образ сонця, що «косу 
клепле і мантачку золо
тить», або коси, яка «дзво
ном дзвонить... на комунів- 
ській землі»:

Гарно, гарно серед 
степу, 

Глянь на північ, 
південь, схід,—

Мені сонце косу клепле 
І мантачку золотить. 
Виступає нас немало — 
Аж дванадцять косарів.

Попереду комсомолець 
Сенька — хлопець 

молодий...

На знімку: І. І. Шевченко 
ботою над історичною поемою

Вступивши матросом до 
Чорноморського флоту, він 
і там знаходить захоплюю
чі теми і нові творчі моти
ви: оспівує море, друзів- 
матросів. В морській стихії 
він не розлучається почут
тям і думкою з своїм наро
дом, із життям рідної Віт
чизни.

Шевченко давно залишив 
поетичну діяльність — ще 
наприкінці 20-х років — і 
переключився цілковито на 
господарсько-громадську ро
боту.

Нині він працює куку- 
рудзоводом колгоспу імені 
Комінтерну в рідному се
лищі ГІавлиш, Онуфріїв
ського району, не забуває і 
про літературу — займає
ться етнографією, <рає- 
знавством, написав історію 
кількох сіл свого району. 
Останнім часом написав 
цикл нових творів про бу
дівників Кременчуцької гід
роелектростанції.

Постать І. Шевченка, крім 
всього, як бачимо, дуже 
цікава її характерна своєю 
біографією. Поставлений на 
велику творчу дорогу рево
люцією, він назавжди зали
шився з народом, зрісся па 
все життя з його інтереса
ми і почуттями. Поет і без
посередній діяч господар
сько-громадського життя— 
це характерна риса радян
ського письменника-патріо- 
та.

А. КОСТЕНКО.
в своєму саду за ро- 
«Василь Журба». 
Фото Г. Берушкіна.

(Огляд повідомлень 
ТАРС)

НОВІ НЕЗАЛЕЖНІ 
ДЕРЖАВИ АФРИКИ

(“ПЕРШИЙ тиждень ни- 
I • нішнього серпня відзна
чений рядом нових перемог 
національно-визвольного ру
ху африканських народів. 
У сім’ю незалежних дер
жав Африки вступили ко
лишні колонії Франції в 
Західній Африці — Даго
мея, Нігер, Верхня Вольта, 
Берег Слонової Кістки.

Довге панування колоні
заторів залишило цим мо
лодим державам тяжку 
спадщину. їх економіка, яка 
десятиріччями була аграр
ним придатком метрополії, 
розвинута дуже слабо. Не
зважаючи на наявність ба
гатих покладів різних ко
рисних копалин Дагомея, 
Верхня Вольта, Нігер і Бе
рег Слонової Кістки не ма
ють великих промислових 
підприємств. Населення цих 
країн майже повністю не
письменне. Молоді республі
ки Африки сповнені ріши
мості ліквідувати наслідки 
колоніального панування.

З утворенням нових рес
публік колоніальні володін
ня західних держав в Аф
риці зменшились на 2 
мільйони 150 тис. кв. км., а 
населення незалежних дер
жав континенту збільшилось 
майже па 12 мільйонів чо
ловік. Тепер в Африці налі
чуються 20 незалежних дер
жав, а на кінець нинішньо
го року їх число зросте до 
25.

Вітаючи народження не
залежних республік Даго
меї, Нігеру, Верхньої Воль
ти і Берега Слонової Кіст
ки, паша країна заявила про 
їх визнання і готовність 
встановити з ними дипло
матичні відносини.

ВОЄННІ ГОТУВАННЯ 
ПРОТИВНИКІВ МИРУ

О СЕРПНЯ президент 
Ейзенхауер звернувся 

до американського конгресу 
з посланням, в якому під
креслює, що політика США, 
як і раніш, повинна грун
туватись на воєнній силі. У 
відповідності з цим Ейзен
хауер дав наказ про збіль
шення чисельності 6-го аме
риканського флоту, який пе
ребуває в Середземному мо
рі, і 7-го флоту, що базує
ться на Тайвані. Наполя
гаючи на збільшенні за
гальних воєнних асигну
вань США, президент про
понує конгресові надати 
590 мільйонів доларів на 
озброєння американських 
союзників по воєнних бло
ках.

Посилення Сполученими 
Штатами гонки озброєнь 
супроводиться рядом інших 
заходів, які загострюють 
міжнародну напруженість. 
Американське військове ко
мандування розробило план 
розміщення у найважливі
ших водних басейнах світу 
підводних човнів СІЛА, озб
роєних ракетами «ГІоларіс» 
з атомними боєголовками. 
Міністерство оборони Англії 
прийняло американську про
позицію про озброєння анг
лійської армії 8-дюймовою 
атомною гаубицею, яку ви
пускають воєнні заводи 
США.
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