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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

П’ятниця, 19 серпня . 1960 р.

У похід за майбутній врожай,
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

КОМСОМОЛЬСЬКІ
СлавніЗБОРИ

трудові

-©

гектара
урожай коло. Дружно і організовано ведуть сівбу хлібороби артілі 

імені Чапаєва, Кіровоградського району. Найкращих ус
піхів добився колектив посівного агрегату Миколи Дов

гопола. Він разом з сіяльниками Володимиром Шевчен
ком і Василем Мамалигою за день засіває по 38—40 
гектарів.

На знімку: Володимир ШЕВЧЕНКО і Василь МА
МАЛИГА заправляють сіва.тку зерном.

Фото М. САВКУНОВА.
®----------------
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Буде рясний 
200-пудовий
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К АВЕСНІ цього року в кабінеті голови колгоспу 
імені Жданова, Компаніївського району, зібра

лись члени номсомольського номітету.
— Знаєте, навіщо я вас запросив? — запитав 

К. Т. Чередниченко і, не чекаючи відповіді, додав:— 
Погані в нас справи.

Для комсомольців це було несподіванкою.
— Не здогадуєтесь? На поля перегній не ви

везли, і без допомоги комсомольців нам не обійтися...
І ось ідуть комсомольські збори. Виступають ком

байнери, шофери. Всі стурбовані тим, щоб не трапи
лось затримки на вивезенні добрив. їх хвилювання 
передалось всім присутнім, і вони теж висловили 
готовність допомогти колгоспу. Відтоді закипіла ро
бота: навіть доярки перед другим доїнням працюва
ли на вивезенні перегною.
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сомольські збори в артілі імені Жданова, де секрета-

сенко. Проходять вони тут жваво, цікаво, комсо
мольці охоче йдуть на них, щоб вирішити назрілі * 
справи. Недавно ухвалили рішення, щоб кожен ком- * 
сомолець здав восени 20 кролів і 15 голів водоплав
ної птиці. Це рішення стало заноном для кожного. 
О ВИЧАЙНО, комсомольські збори не завжди слід 

присвячувати лише господарським справам. 
Треба обговорювати і розв’язувати питання органі
зації відпочинку, прийому в комсомол і т. д. Поназо- 
ва в цьому відношенні практика проведення зборів 
у колгоспі «Унраїна», Гайворонського району, де 
секретарем К. Захаренко. Недавно, наприклад, тут 
відбулися збори, на яких одним з питань було обго
ворення кінофільму «Повість про молодожонів». Роз
мова вийшла далеко за межі самого фільму і тісно 
переплелася з життям молоді села. Відчувається, що 
комітет комсомолу до проведення зборів підходить 
творчо. На них завжди бувають голова правління 
Герой Соціалістичної Праці Д. Т. Войтишин і секре
тар парторганізації С. С. Лісничук. Старші товариші 
не лише спрямовують енергію молодих при розв’я
занні господарських справ, а й допомагають дружною 
посадою.
ПГ А, на жаль, ще не скрізь так. Наприклад, сек- 

и ретар бригадної комсомольської організації Вік- 
тор Буркун з нолгоспу імені Леніна, Олександрів- 
ського району, не виправдовує виявленого йому до
вір’я. Він самоусунувся від роботи. Останні комсо
мольські збори тут відбулися ще в березні. Невже в 
колгоспі немає цікавих, захоплюючих справ для мо
лоді? Тож і не дивно, що багато юнаків і дівчат се
ла Китайгород могли б стати хорошими комсомоль
цями, та з ними ніхто не веде відповідної роботи.

Є ще й більш кричущі факти. В сільгоспартілі 
«Путь Октября», Онуфріївського району, де секрета
рем Я. Чеботарьов, у цьому році не було жодних 
зборів. Про який же ріст, про яку активність ком
сомольців може йти мова?

У відриві зід завдань нолгоспного виробництва 
проходять збори в первинних організаціях сільгосп
артілей імені Леніна, Тишківсьної сільради, та «Зо
ря комунізму», Ново-Архангельського району. На 
зборах тут не бувають ні секретарі парторганізацій 
тт. Богоріл і Кудіна, ні голови правлінь. Тому-то ці 
організації поки що не стали помічниками у розв’я
занні господарських справ.
КОМСОМОЛЬСЬКІ збори — школа виховання мо- 
, лоді. На них юнаки і дівчата розвивають свою 

активність, намічають шляхи успішного здійснення 
взятих зобов’язань. Тому на обговорення зборів 
треба виносити заздалегідь добре продумані і ретель
не підготовлені питання, які б захоплювали всіх, 
щоб кожен присутній зміг висловити свої думки, 
внести ділові пропозиції. Тільки за цієї умови в кож
ній первинній організації вируватиме бурхливе, пов
нокровне життя.

і
4
4
4
4 
♦
4
4
4
4 
І
4
4 
4
X т 
І
4
4

4

і 
г

4
4

і 
і
*
4

І
V 

і

4 
♦
4 
♦
4

4♦
4♦
4
♦
4♦
4 
!
4 
?
4
4
4

і 
Т
4

І

Трудівники сільського господарства 
Башкирської АРСР дадуть 80 мільйонів 

хлібапудів

ТРУДІВНИКИ сільсько
го господарства Башки

рі! вирішили достроково, не 
пізніше 25 серпня, виконати 
план хлібозаготівель в кіль
кості 70 млн. пудів, а не 
пізніше І вересня продати 
понад план державі ще Ю 
млн. пудів і всього, таким 
чином, засипати в засіки 
Батьківщини не менш як

80 мільйонів пудів хліба. 
Тепер колгоспи і радгоспи 

республіки вступили в най
більш відповідальну і гаря
чу пору збирання врожаю. 
Хліба скошено з 933 тисяч 
гектарів, зерно обмолочено'* 
з 646 тисяч гектарів, прода
но державі перші ЗО мли. 
пудів хліба.

(ТАРС).

МЕХАНІЗАТОРСЬКА лан- 
IV* ка Миколи Безкоровай- 
ного з колгоспу імені Ка- 
лініна, Гайворонського ра
йону, у змаганні серед мо
лодих механізаторів області 
завоювала перше місце. 
Днями ланці вручено пере
хідний Червоний прапор та 
Почесну грамоту обкому 
ЛКСМУ.

А.
А

МЕЛЬНИК.
» »

! імені Котов- 
- ' "ського, Ново-Миргород
ського району, відправив 
для промислової обробки 
40 кілограмів коконів туто
вого шовкопряда. У відго
дівлі гусені активну участь 
взяли колгоспник Яків Ду- 
денко та учні Вася Бахмач 
і Вася Ткаченко.

ЛОЛГОСП
'г.ЬКПі’П І

I. СН1САРЕНК0.
* * *

/~\Л ЕКСАН ДР Льовін ра- 
зом з атестатом зрілос

ті одержав посвідчення 
тракториста. Зараз він — 
водій «ДТ-54». Молодий 
механізатор колгоспу імені 
Сталіна, Долинського райо
ну, має вже на своєму ра
хунку 150 
оранки.

гектарів умовної

Ф. ПУГАЧ.
♦ *

зарекомендували 
на практичній ро

боті в колгоспі імені Чапає- 
ва, Ново-Георгіївського ра
йону, учні Олександрійської 
школи механізації. Як один 
з кращих, Григорій Авра- 
менко працював комбайне
ром на комбайні «СК-З», а 
його товариші Василь Рад- 
ковський, Іван Кодак, Ми
кола Сікорака, Іван Боров- 
ський та Іван Мокусієн- 
ко — причіплювачами і по
мічниками комбайнерів.

ЛОБРЕ 
себе

М. МАШЕНКО.

Володимир Соколенко 
після закінчення школи 
працював листоношею. І 
задоволений був — скрізь 
його радо зустрічали, дяку
вали за вчасно доставлені 
газети й листи. Та в душі 
юнак виношував заповітну 
мрію: стати механізато
ром. Правління артілі «Ро
дина». Рівнянського райо
ну, задовольнило його ба
жання і послало на курси 
трактористів.

Швидко збіг час навчан
ня. Але в колгоспі спочатку 
трохи розчарували Володи
мира: доручили стати сі- 
вальником. Проте він охо
че взявся за роботу. Екза
мен склав на «відмінно»: 
квадраті! королеви полів 
вийшли на славу.

А недавно в правлінні 
колгоспу обмірковували, 
кому доручити сіяти озими
ну. Справа відповідальна: 
адже закладається фунда
мент майбутнього врожаю, і 
його доля залежить від 
уміння й старання механі
заторів. Першим в числі 
кращих було назване ім’я 
Володимира Соколенка.

Юнаку доручили трактор

«Бєларусь». З комсомоль
ським вогником береться 
Володимир до роботи. Що
зміни засіває по 38 гекта
рів жита.

— Нам треба посіяти 
П40 гектарів, вже маємо 
більше 400. — каже секре
тар колгоспної парторгані- 
зації В. Д. Ткаченко. — Та 
з такими завзятими, як Во
лодимир. ми скоро обсіємо
ся.

О. ПАВЛОВ.

Молоді механізатори дру
гої бригади колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС, Вільшан- 
ського району, в нинішньо
му році зібрали по 24—25 
центнерів пшениці з гекта
ра. Юнаки твердо виріши
ли в наступному році вибо
роти з кожного 
200-пудовий 
совах.

Майже вся 
кукурудзяних 
готова вже 
мих. Славно 
оранці та культивації 
тор Пономаренко. 
Буртак, Сергій і 
Фударі. Півтори—дві норми 
—такий їх щоденний показ
ник. Колгосп першим в ра
йоні підготував до сівби 
насіння. яке пропущено 
через «В1М», перевірено в 
контрольно-насіннєвій лабо
раторії.

Старанно об р о б л е н и й 
грунт, високоякісний посів
ний матеріал і добрива, без
сумнівно. вирішать успіх 
справи.

площа, крім 
плантацій, 

до сівби ози- 
трудяться на 

Вік- 
Юрій 

Микола

В-. ІВАНОВ.

Попереду—комсомольський
агрегат гориої бригади. Ту г зада

ють тон комсомольці. По
сівний агрегат трактористаНа полях зеленого кон

вейєра колгоспу імені Дзер- Івана Осетрова і сівальниці 
жинського, Кіровоград- Пелагії Петравчук постій- 
ського району, з’явилися 
дружні сходи. Як тільки 
хлібороби закінчили сіяти 
жито на зелений корм, вони 
відразу ж переключилися 
на сівбу пшениці на зерно. 
В артілі вже посіяно 350 
гектарів пшениці.

Найкраще ідуть справи у 
механізаторів другої трак-

ВІСТІ З ПО .І її в
Добру славу у колгоспни

ків артілі імені Димнтрова, 
Новгородківського району, 
здобули члени комсомоль
ського збирального агрега
ту: комбайнер Михайло 
Поцикайло, його помічник 
Іван Коваль і тракторист 
Микола Бабенко. На зби
ранні вони щоденно скошу
вали по 20—22 гектари. 
Якість роботи завжди була 
бездоганною. Зараз механі- 
заторп-комсомольні розгор
тають сівбу.

П. БОНДАР.

* л «

току колгоспу «Ко.му- 
Головапівського ра- 
скупчилося

На 
нар», 
нону, 
зерна. Колгоспники не всти
гали відправляти 
зерносховище.

багато

його в 
На виручку 

прийшли комсомольці. Доб
ре попрацювали під час 
недільника секретар комсо
мольської організації Дмит
ро Волошенюк, шофер Єв
ген Бобрик. вантажники 
Ольга Очеретна, Галина 
Бомба. Віталій Ковальчук.

С. ШЕВЧУК.

но утримує першість. Його 
виробіток — 40 гектарів з- 
світловий день.

І. НАЗАРАТП'
—0—

ОРЮТЬ 
НА ЗЯБ

Пліч-о-пліч з досвідченії 
ми механізаторами першої 
тракторної бригади колгос
пу «Дружба». Ново-Архан
гельського району, наполег
ливо трудиться комсомо
лець Володимир Юрченко. 
Не тільки за кількість, а й 
за якість бореться молодий 
тракторист із своїм причіп
лювачем Василем Химнем. 
Рілля, яку вони підготува
ли під озимину, закоткова
на і заборонована.

Зараз юнаки почали під
няття глибокого зябу. І тут 
вони теж ідуть попереду. 
4,5—5 гектарів за зміну — 
такий їх виробіток.

О. КОРОСТ ІЙ.

СУДОВИЙ ПРОЦЕС У СПРАВІ
американського льотчика-іппигуна Френсіса Р. Пауерса

17 серпня у Москві в Ко
лонному залі Будинку Спі
лок почався відкритий су
довий процес по розгляду 
справи громадянина Спо
лучених Штатів Америки 
льотчика-шпигуна Пауерса. 
Справу розглядає військова 
колегія Верховного Суду 
СРСР під головуванням 
генерал-лейтенанта юстиції 
В. В. Борисоглєбського.

У залі присутні численні 
представники -------------- "
громадськості, 
столичних 
службовці, діячі науки і 
культури, члени диплома
тичного корпусу, зарубіжні 
юристи, представники гро
мадських організацій іно
земних держав, радянські 
та іноземні журналісти. В 
залі засідань суду перебу-

радянської 
робітники 

підприємств, 
діячі науки 

члени

вають родичі обвинувачено
го. які прибули з США.

На початку -засідання 
головуючий ставить Пауер- 
су ряд запитань. Підсудний 
повідомив, шо йому було 
вручено текст обвинуваль
ного висновку англійською 
мовою і оголошено постано
ву про віддання до суду. 
Потім секретар суду оголо
сив обвинувальний висно
вок, в якому на підставі 
попереднього слідства до
кладно характеризуються 
всі злочини, вчинені шпи
гуном Пауерсом проти на
шої Батьківщини.

Підсудний підтвердив, що 
йому зрозуміле пред’явле
не обвинувачення і що він 
визнає себе винним.

Потім суд переходить до 
допиту Пауерса. Ставлячи

посадки,

ЩО піло- 
мав тех-

йому запитання, державний 
обвинувач — генеральний 
прокурор СРСР Р. А. Ру- 
денко уточнює маршрут 
польоту військового розві
дувального літака «Локхід 
У-2», назви запасних іно
земних аеродромів на ви
падок вимушеної 
цілі польоту.

Пауерс визнає, 
тований ним літак
нічну апаратуру для фото
графування різних об’єктів 
з великих висот і виявлення 
радарних установок. Про- 
літаючи над радянською 
територією, він за завдан
ням свого командування в 
певних місцях вмикав цю 
апаратуру. І травня цього 
року «Локхід У-2> був зби
тий радянськими ракетпи-

нами в районі Свердлов- 
ська.

Підсудний заявив, що лід З, 
час всього польоту нерву
вав, боявся. Його лякала 
сама думка, що він летить 
над територією Радянсько
го Союзу.

Прокурор ставить все но
ві й нові запитання, пні 
примушують шпигуна роз
крити подробиці підготов
ки і здійснення 
ського польоту, 
прізвища 
організаторів.

В кінці 'вечірнього засі
дання суду обвинувачений 
відповів на запитання обо
роті» — адвоката ЛІ. І. 
Гриньова.

Суд над шпигуном Пауер
сом триває.

иіпигун- 
назвати 

його справжніх

(ТАРС),



Здобудемо право на участь

До наступного літа,

ПЕРШІСТЬ— 
за шоферами 
Більше двох тисяч тонн 

силосу закладено . в 
траншеї у колгоспі імені 
Крупської, Кіровоградсько
го району. Заготівлю соко
витих кормів взяли в свої 
руки комсомольці. Першість 
на цій роботі утримують 
молоді шофери Микола 
Озерний, Анатолій Гаври
ленко, Микола Лисенко. На 
транспортуванні силосної 
маси вони щоденно викону
ють по півтори—дві норми.

Н. ДОВЧЕНКО, 
юнкор.

Зростає зелений 
потік

1-І А заготівлі силосу в 
• ■ колгоспі «40 - р і ч ч я 
Жовтня», Бобринецького 
району, працюють три ком
сомольсько - молодіжні 
бригади. Кожного дня вони 
закладають в траншеї по 
150—160 тонн кукурудзи в 
суміші з ярою соломою.

Приклад самовідданої 
роботи показує шофер Пет
ро Антонюк. Він щодня пе
ревозить по 38—42 тонни 
подрібнених стебел кукуру
дзи. Завзято працюють 
їздові Євген Данількевич 
та Володимир Садовенко. 
З поля до траншеї кожний 
з них транспортує за день 
по 20—25 центнерів соломи. 
Не відстають від них і ван
тажники Валентина Шахов- 
ська, Микола Крот, Воло
димир Дяченко.

Л. ГОМЕНЮК.

Но 15 гектарів 
• за зміну
СЕРЕД водіїв силосозби

ральних агрегатів кол
госпу імені XXI з’їзду 
КПРС, Вільшанського ра
йону, перед веде комсомо
лець В. Дегтяренко. За при
кладом Миколи Дзядзіка 
він включився у змагання 
на честь 43-х роковин Вели
кого Жовтня. На збиранні 
кукурудзи комбайном «СК- 
2,6» він довів змінний 
виробіток до 15 гектарів і 
зараз на своєму рахунку 
має вже 100 гектарів звіль
неної площі,

В. Дегтяренко зобов’я
зався скосити на силос ще 
300 гектарів кукурудзи за 
20 робочих днів.

М. КУЦАРЄН, 
секретар колгоспної ком
сомольської організації.

Молодь нашого колгоспу 
цілком підтримує заклик 
куйбишевців з Ново-Геор
гіївського району.

Наша організація налі
чує 60 членів ВЛКСМ. 
Стільки ж неспілкової мо
лоді. Отже, зав- 
дзння — заготови
ти 20.700 тонн си
лосу — для нас 
пілком посильне.
Як же ми розставили 
сили?

Комітет вирішив створи
ти три комсомольсько-мо
лодіжні бригади. Щ зборах 
затвердили склад бригад. 
Очолили їх члени комітету 
Галина Руденког Олександр 
Хоружий та Микола Ква
ша. Вирішили кожного дня
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
19 серпня 1060 р. 2 стор.

в обласному святі 
ДНЯ ТВАРИННИКА!

У Шльикіиському районі, в ко.коспі імені XXI з'їзду 
КПРС молоді механізатори підтримали почин Олексія 
Рожка. Вони зобов’язались здати державі 600 центнерів 
яловичини собівартістю по 300 карбованців. У польово
му таборі на відгодівлі зараз стоїть 300 бичків.

На знімку: тракторист Олексій КУРДЮКОВ підво
зить тваринам зелену масу. Фото М. ВАСЬКА.

АГРЕГАТ ВЕДУТЬ ДРУЗІ
— Ач. яка ж красуня ви

гналася! — вирвалося у 
Анатолія.

— На те вона й короле
ва! — бадьоро додав Іван...

Радість хлопців зрозумі
ла. Це ж вони старанно по
сіяли її, весною і влітку 
дбайливо доглядали, щоб 
розвивалася пишна — буй
нолиста. А тепер пожина
ють плоди своїх рук робо
тящих.

Без перебоїв, повний 
світловий день працює си
лосозбиральний агрегат, 
його ведуть молоді енту
зіасти. нерозлучні друзі 
тракторист * Анатолій Кур-

ЗАКЛИК ПІДТРИМУЮО ПЕРШЕ я сів за кермо 
О комбайна «СК-2,6» в 
минулому році. Результат 
одержав непоганий; скосив 
на силос 370 гектарів куку
рудзи.

Зараз на полях нашого 
колгоспу дозріває багатий 
урожай королеви полів. 
Добре йдуть в ріст і по
жнивні посіви качанистої. 
Отже, збирати є що. Успіх 
цілком залежатиме від нас, 
водіїв силово- і кукурудзо
збиральних агрегатів.

їх у ланці п'ятнадцять
V ОРОШОІ вдачі дівчата 

у ланці Галини Шев
ченко з колгоспу «Більшо
вик», Маловисківського ра
йону. Де б вони не працю
вали, дзвінка, весела пісня 
завжди їх супутниця. І в 
усякій справі комсомолки 
попереду.

— Хороші трудівниці. Во
ни заслуговують найвищої 
похвали, — говорить токо
вий М. Сажевський.

1 дійсно, всі 15 членів 
ланки самовіддано попра

А як ви
свої бригаді-переможцю вручати 

перехідний вимпел.

05114930

Ми викликали на зма
гання молодь колгоспу іме
ні Димитрова, Дружелю- 
бівської сільради. Підсумки 
змагання підбиватимемо 
кожної декади.

Другі жнива — це відпо
відальний екзамен на боє
здатність комсомольських 
організацій. Безперечно, 
комітети провадять розста
новку сил молоді відповім- 

ченко і комбайнер Іван 
Альоніч.

На допомогу механізато
рам прийшла вся молодь 
першого відділка радгоспу 
«П’ятихатський», бо тут, на 
силосуванні кукурудзи, за
раз — передній край. Тому 
від душі, з вогником тру
дяться О, Кононюк, Б. Бло
ха. Л. Шуть. М. Немченко, 
Г. Ратникова. ІО. Ланту- 
шенко та багато інших. 
Перші тисячі тонн силосу— 
у траншеях.

С. КОДОЛА, 
секретар комітету 
комсомолу радгоспу 
«П’ятихатський», Пет- 
рівського району.

Я охоче підтримую за
клик комбайнера Ново- 
празького району Миколи 
Дзядзіка І включаюсь у 
змагання за вчасне і швид
ке завершення других жнив. 
Зобов'язуюсь використати 
свій комбайн на повни по
тужність і за 35 робочих 
днів скосити, кукурудзу на 
площі 500 гектарів.

М. СНІГУР, 
комбайнер колгоспу 
«Росія», Рівнянсько- 
го району.

цювали на очищенні зерна 
нового врожаю.

— Якщо цього вимагають 
інтереси справи, чи ж може
мо ми, комсомолки, стояти 
осторонь? Звичайно, ні! — 
каже Галя .— Адже ми ви
рішили жити і працювати 
по-комуністичному.

Зараз ланка Галини Шев
ченко включилася у силосу
вання кукурудзи.

Т. ПАСІЧНИК, 
секретар комсомоль
ської організації.

свої сили?
но до своїх можливостей і 
практичного досвіду. Тому 
хотілось би, щоб секретарі 
і члени комітетів первин
них організацій колгоспів I 
радгоспів області обміняли
ся своїм досвідом у ЦІЙ 
справі на сторінках газети 
«Молодий комунар».

В. КОПЄЙКІН,
• секретар комсомоль

ської організації кол
госпу імені Сталіна, 

‘ Добровеличківського 
району.

О О ВСІМ непомітно під- 
крався кінець літа. Ні

би тільки вчора діти несмі-

«ЖЛХПІОНЕРСЬКИЇЇ ТАБОРЕ! перського табору, а-“-я--*-.ж. ж. -яле
завтра прощальне вог
нище. Трішки сумно, бо літо 
було таким гостинним і 
щедрим на несподіванки, 
веселощі, пригоди.

— Дружина, на підняття 
прапора рівняйсь! Струн
ко! Підняти прапорі — 
командує голова ради дру
жини О ля Ткач.

Завмерла урочисто «лі
нійка». Чеканять крок заго
нові командири. І в цій зі
браності виражена дитяча 
вдячність всім, хто потур
бувався про їх цікавий від
починок в Онуфріївському 
міжколгоспному піонерсько
му таборі.

— А 'пам’ятаєш, коли ми 
були на Кременчуцькому 
морі.,.

Хлопчик
від нетерплячки 
слово:

— А як на річку ходили...
Коля Різник висловлю

ється найточніше;

аж підскакує 
вставити

ЧИТАЧІ пишуть
Потрібні підготовчі курси

СМІЛИВИЙ 
вчинок

Т1Е трапилося в кінці 
Ч> липня на Користівсько- 
му пляжі. День видався 
жаркий. Тільки й сидіти б 
в такий час біля води. На 
пляж прийшла група піоне
рів. Хвилина — і всі вони 
купалися у річці, крім Сер
гія Мележика, семикласни
ка Користівської середньої 
школи. Він залишився чер
говим.

Сидить хлопчина, нудь
гує трохи, заздрісно погля
дає на товаришів, які пус
тують у воді. Та ось його 
увагу прикував одинокий 
човен. В ньому безтурбот
но гойдалось якесь маля. 
Раптом човен перевернувся, 
дитина шубовснула у воду 
і, борсаючись, закричала.

Не роздумуючи, Сергій 
Мележик кинувся на допо
могу. Потопаючого врято
вано. Це був першокласник 
з с. Протопопівки Валя 
Нестолей.

За благородний вчинок 
Сергійка Мележика пред
ставлено до нагороди ме
даллю «За врятування по
топаючих*

Г. БРЖЕЗИНСЬКИЙ.
м. Олександрія.

Такий у нас комсомолець
ДО польового 

ринницької
стану тва- 

ферми кол
госпу імені Ульянова, Улья
новського району, під’їхала 
кінопересувка.

— Що сьогодні показу
ватимеш, Василю? — запи
тують доярки у худорляво
го кіномеханіка.

— Привіз все, що замов
ляли минулого разу, — 
відповідає юнак.

Василь Бондар одним з 
перших у районі почав де
монструвати сільськогоспо
дарські фільми безпосеред
ньо на фермах, в тракторних 
бригадах. Він завжди вра
ховує інтереси і потреби 
своїх глядачів, старається 
їх задовольнити.

Непомітна на перший по
гляд робота комсомольця 
приносить багато корнеті.

— Спасибі тобі, Васю. Ти 
нам дуже допомагаєш, — 
часто говорить ударник ко
муністичної праці доярка 
Ольга Мельничук.

Ще в школі В. Бондаря 
полонила техніка. Закін
чивши сьомий клас, він пі
шов трудитися у колгосп. 
Після півторарічної роботи 
Василь вже розбирався в 
моторах, самостійно водив 
машину і трактор. Згодом 
став мотористом на кінопе
ресувці. А незабаром Ва- 
снль'-склав екзамен на кіно
механіка.

Поважають В. Бондаря 
V нашому селі за працьови
тість, скромність і відвагу. 
Взимку, коли річка покри
лася кіркою льоду, мій де-

— Якби можна було, я б 
залишився у таборі ще...

Останні дні тільки й чу-^ 
ти подібні розмови.

Кожного вечора збира
лись працівники табору, 
щоб обговорити минулий 
день, спланувати завтраш
ній. За турботу, за ласкаве 
ставлення полюбили діти 
своїх старших друзів. Щи
ру симпатію викликали до 
себе вожаті Л. Виник, 
О. Малолітко, Г. Снісарен- 
ко. І нехай святкове багат
тя нагадує про розставан
ня, довго ще пам'ятатимуть 
піонери свій рідний табір в 
Онуфріївні.

В. ІОРЕЧКО.

Велика частина молоді 
нашого села, здобувши се
мирічну освіту, мріє вчи
тись далі. Та перед тими, 
хто закінчив школу років 
вісім—десять тому, поста
ють утруднення. Хочеш по
ступити до технікуму, 
екзаменів скласти не 
жеш, бо після великої 
рерви в навчанні і 
дисципліни позабувались.

але 
! МО- 

пе- 
деякі

ЦІКАВІ

ВЕЧОРИ запитань І від
повідей на різні теми 

стали традиційними в артілі 
імені Котовського, Олек
сандрійського району. Май
же кожного місяця в сіль
ському клубі збираються

«Бутси?.. А що це таке?..»
У нашому колгоспі — 

110 комсомольців. Всі вони 
сумлінно трудяться в полі 
та на тваринницьких фер
мах. Коли закінчується ро
бочий день, молодь неохо
че розходиться по домівках. 
Адже у нашому колгоспі 
зовсім ніде відпочити. Не 
раз ми зверталися до голо- 

сятирічний син упав в про- 
руб і почав тонути. Почув
ши крик, Василь кинувся у 
крижану воду і 
дитину.

Іншого разу він
життя ще одному 
ку.

Отакий у нас е комсо
молець!

А. МАМАЛИГА,
колгоспник.

с. Вільхове. 
Ульяновського району.

врятував

врятував 
хлопчи-

МОЛОДОМУ 
КОМУНАРУ
5 серпня ц. р. в нашій 

газеті був опублікований 
матеріал юнкорівського 
рейду під заголовком «Не 
теревені, а смачні страви 
потрібні». В ньому було 
піддано критиці керівників 
ряду їдалень м. Кірово
града.

Директор тресту їдалень 
т. Єрмак і секретар парт- 
організації т. Пушкарьов 
повідомили редакції, що 
наведені факти підтверди
лись. Матеріал рейдової 
бригади обговорено на роз
ширеному засіданні партій
ного бюро з участю заві
дуючих їдальнями, завідую
чих виробництвом і стар
ших кухарів.

На підприємствах гро
мадського харчування міс-

* * *
77 Р О ІД А ТІ, таборе! До но- 
11 вих зустрічей! — тру
бить сурмач в піонерсько
му таборі, що розташував
ся на станції Користівці, 
Протягом літа тут відпочи
вали. діти знам'янських за
лізничників.

На урочистій лінійці ви
хователька Р- Федорова 
оголошує подяку і вручає 
премії кращим піонерам. 
Дитячі бібліотечки одержа
ли Серьожа Михайлов, На- 
таиіа Огіренко, Віра Кон- 
дратенко, та інші.

П. ПІСКОВИЙ, 
начальник піонерсько
го табору.

Було б добре, щоб при се- —% 
мирічній чи середній школі 
діяли курси підготовки до 
вступних екзаменів у техні
куми. Отже, слово за пра
цівниками райВНО, і ми 
сподіваємось на їх допомо- 

підтримку.

Від Імені молоді с. Ва
силівни, Онуфріївського 
району, А. ГОЛОВКО.

ГУ>

ВЕЧОРИ
колгоспники, щоб послухати 
відповіді на ті питання, які 
їх цікавлять, а потім поди
витись концерт.

А. КРИВЕЦЬ, 
інструктор райкому 
комсомолу.

бутси,нам

це та-А що

голова 
рішуче

Наступного 
заступника 

тов. Тен- 
нам таку

ви правління тов. Ткаченка:
— Купіть 

м’яч...
— Бутси?., 

ке?..
Ми пояснили. Але 

нас добре вилаяв і 
заявив:

— І не думайте про різні 
там витрибеньки...

Та ми не заспокоїлися на 
цьому. Наступного дня 
звернулися до 
голови колгоспу 
дюка. Він дав 
пораду:

— Щоб спорудити фут
больні ворота, треба 
лісоматеріал. Тож простуй
те у лісосмугу сусіднього 
колгоспу і рубайте...

Отакі-то у нас справи. 
Про гімнастичні бруси, про 
штангу і заїкатися не дово
диться.

А. КОВАЛЕНКО.
Колгосп імені
40-річчя Жовтня, 
Петрівського району.

мати

та проводяться профспілко
ві збори, на яких теж об
говорюється виступ газети. 
Намічаються заходи доко
рінної перебудови роботи 
цих підприємств, поліпшу
ється якість страв. Для ре- 
гуляоного постачання їда
лень свіжими овочами вве
дено кільцевий спосіб їх 
завозу. Працівники контори 
посилили контроль за якіс
тю виготовлення страв.

В їдальні № 15 наведено 
порядок в залі, незабаром 
тут буде зроблено ремонт 
приміщення, намічається за
провадити метод самооб
слуговування.

До осіб, винних у допу
щенні вказаних у рейдово
му матеріалі недоліків, 
вжито заходів партійного і 
адміністративного впливу.



СЕРГПІ 
не зійшов з комбайна

Про дівочу 
гордість і чоловічу

Лист з редакції

0ОНЦЕ палило нестерп- 
но. Навіть земля розі

грілась тан, що босою но
гою ступати було неможли
во, Від комбайна пашіло 
жаром — двигун перегрів
ся. Сергій^ кілька разів зу
пиняв агрегат, щоб охолов 
мотор.

Йоли ж на землю опус
тились сутінки і війнуло 
прохолодою, молодий ком
байнер вирішив надолужи
ти прогаяне. «Ще години 
дві пожнивую», — поду
мав Сергій, пильно слід
куючи за хедером комбай
на. Раптом внизу щось 
блиснуло. По колектору 
двигуна поповз вогонь.

«Що робити? — блиска
вично майнула думка. — 

> Подати сигнал тракторис
тові. щоб зупинив агрегат?® 
Буде пізно. Вогнегасник? 
Але ж він з протилежного 
боку комбайна...» Сергій 
схопив з сидіння ватянку і 
почав збивати полум’я.

Коли пожежу нарешті 
було ліквідовано, подав 
тоактористові сигнал зу
пинки. Сергій з Олександ
ром Бурлакою швидко лік
відували пошкодження, І 
агрегат знову рушив уз
довж валків.

На другий день із забин
тованими руками він знов

з'явився комбайна.
Друзі умовляли йти додо
му. та Сергій заперечив:

— Ну, що ви... Дмитро 
Твардієвич, помічник мій, 
працює перший рік. Хоч 
посадою йому допомага
тиму...

До самого кінця жнив 
Сергій Герасименко, ком
байнер колгоспу «Росія», 
Ульяновського району, не 
залишав містка номбайна.

Д. ДРОЗДЕНКО.

Колгоспну отару врятовано
У селі Малопомічна не

сподівано розгулявся ура
ган. Хлюстав дощ, шале
ний вітер ламав дерева, зри
вав покрівлю з хат, з тва
ринницьких приміщень.

В цей час чабани кол
госпу ім. Енгельса Павло 
"дмельчук і комсомолець 
Микола Лісов з колгосп
ною отарою знаходились на 
пасовищі.

900 овець були загнані 
стихією у вибалок, до бере
га ставка. Вода все підійма-

лась, І вівцям загрожувала > 
небезпека. Щоб врятувати 
тварин, їх треба було пере-' 
правити через греблю у 
безпечне місце. Злякані вів- , 
ці впиралися, але чабани 
мужньо рятували отару.

Почувши крик, на допо
могу чабанам прийшли кол-, 
госпниці Лідія Балицька, 
Марія Чепеленко, Марія 
Осадча. Разом вони швидко 
переправили овець. Колгосп
ну отару було врятовано.

• Л. БЛІТМАН.

•: є. ц ь —ш а н а
народнаІЬОГО вечора клуб кол- 

госпу «Червоний пра
пор». Новопразького райо
ну, не зміг вмістити всіх 
бажаючих, що прийшли 
вшанувати сім’ю колгосп
ників Овчаренків.

На прикрашеній сцені 
, ♦«винуватці» торжества — 

Ганна Іванівна і її діти.
Крилаті слова «Праця в 

СРСР — справа честі, доб
лесті й геройства» перегу
куються з лозунгом «Слава 
тоудовій колгоспній сім’ї 
Ганни Іванівни 
но!».

Про успіхи 
тепло розповідає 
тілі ф. Д. Удовин.

— Дев’ять дітей вирос
тила І виховала Ганна Іва
нівна, — говорить він. — 
Усім їм прищепила любов 
До праці, до рідного 
госпу. У минулому 
сім’я виробила понад 
тисячі трудоднів.

Потім до односельчан 
аеотається Ганна Іванів

на.

Овчарен-

цієї сім’ї 
голова ар-

иол- 
році 

дві

— Спасибі вам, люди, за 
тану високу честь, —* 
схвильовано мовила літня 
жінка,

їй хотілося сказати ба
гато. Та слова десь розгу
бились, а в пам’яті, як на 
еноані, пропливла все її

життя, з його болями І ра
дощами...

Дуже рано лишилась 
Ганна Іванівна батьків
ської ласки. Ходила попід
тинню. випрошуючи милос
тиню. потім — найми. Пас
ла куркульську 
жала панську 
ставала за це 
лайку.

Лише після 
усміхнулась доля. Разом з 
наймитом Михайлом, з 
яким з’єднала своє життя, 
та ще з тридцятьма одно
думцями організували в се
лі ТСОЗ, назвавши його 
«Шлях незаможника». Від
тоді Ганна Іванівна —• ак
тивний член сільськогос
подарського колективу. До 
всього доклала вона рук у 
рідному колгоспі «Червоний 
прапор». А її Михайло — 
першим у селі «Фордзо
ном» орав неозорі лани.

Війна забрала у Ганни 
Іванівни чоловіка, а в ді
тей — батька.

Та естафету 
підхопили три 
мольці. Доньки 
І Клава та син 

материнською стеж- 
працюють в рільни-

череду, 
ниву, а ді- 

стусани І

революції

глави сім’ї 
сини-комсо- 
Ліда, Люба 
Володимир

Комсомолку Тамару Лут. 
ченко на заводі «Червона 
зірка» знають як кращу ви
робничницю. Серед колек
тиву ковальсько-пресового 
цеху вона однією з перших 
завоювала звання ударниці 
комуністичної праці.

На знімку: пресувальни
ця Тамара ЛУТЧЕНКО. 
Фото Г. ВИСКРИВЧЕНКА.

пішли 
кою. 
цтві.

Ми. механізатори,

іноді на цій 
з’являється 

Чому те, що 
світлою 
життя,

ІНКОЛИ життя стає
1 схожим на музику. І 

найскладнішу симфонію ви
конує твоя душа. В ній ши
рочінь неба і щедрість сон
ця. ніжність бархатистого 
дзвіночка над лісовим дже
рельцем. Ти відважний і 
великодушний. Ти — зако
ханий.

Людина тягнеться до 
прекрасного. Але чи не най- 
дорогоціннішим серед ньо
го є любов.

Так чому ж 
дорогоцінності 
мутний наліт?
повинно лишитись 
пам’яттю на все 
раптом осідає в душі бруд
ним шаром?

«...він відірвав мене 
моїх друзів, він отруїв 
ні життя...»

«...такі, як Микола 
переводять людині молоді 
роки і осирочують дітей...»

Подібні листи надходять 
до редакції частіше всього 
від дівчат. В них і біль, 1 
образа приниженого.

«Місцем наших зустрічей 
була галявина серед воло
хатих ялин і привітних бе
різок. Ми були щасливі», — 
в радісному тоні починаєть
ся лист Наталі Л. з м. Зна
м’янки. Та кінець його зо
всім протилежний: «Вияв
ляється, він одягав маску, 
за якою довгий час ховав 
свою брудну, мізерну ду
шу».

А ось другий лист від

від 
ме-

р.,

ГІДНІСТЬ
Людмили II. із м. Долин- 
ської. Дівчина у відчаї. 
Людина, якій вона без роз
думів повністю довірилась, 
зараз грубо відштовхнула 
її. незважаючи навіть на 
те, що Людмила чекає ди
тину.

Галина О. із с. Лозоват- 
ки, Компаніївського райо
ну, також обманута. Зу
стрічалася з хлопцем. Дру
жили. Вирішили побратись. 
Але потім він поїхав і 
більше не з’являвся, так і 
не побачивши своєї дочки, 
якій зараз майже рік. Га
лина звернулась із скаргою 
до райкому комсомолу, в 
якій пише: «Невже з таки
ми, як Микола Р., не мож
на повести боротьбу, засу
дити їхні нехороші вчинки?»

Таких рядків з листів, що 
їх одержує редакція, мож
на навести багато. Та час 
запитати у плачучих дів
чат: а гордість дівочу ви 
знали? Адже саме через її 
відсутність ви не зберегли 
чистоту і святість своїх по
чуттів та й взагалі розгу
били кохання. Ні, мова йде 
не про бундючну гординю. 
Людина завжди повинна 
залишатись сама собою. 
Але знаєте, Людмило Н. із 
м. Долинської, Галино О. із 
с. Лозоватки і Катерино Р. 
із с. Козирівки, Новгород-

Хто ж у цьому
винний?
— Ви розпитайте у за

відуючого дитячою кімна
тою Марна Мойсейовича 
Дуділовського про Конько- 
ва, — порадили у місьно- 
му відділі міліції. — Ду
же складний хлопчина, 
варто ним зацікавитись.

І ось перед нами реєст
раційні картонки. Бист- 
рицький Анатолій, 12 ро
ків, неодноразово 
дому, займався
вими крадіжками... 
сандр Профатілов, 
року народження... 
слав Коньков, 1945 року 
народження...

—Чому саме про Конь- 
кова стільки розмов?

тікав з 
кишенько- 

Олек- 
1946 

Миро-

пишаємося, що поряд з на
ми працюють сини Ганни 
Іванівни — Олексій та 
Іван. — говорить обліко
вець тракторної бригади 
В. 0. Гейко. — Я не па
м’ятаю випадку, щоб юна
ки не виконали дорученої 
їм справи або ж зробили її 
неякісно.

— Хороших, працьови
тих дітей виростила мати. 
Своїм завзяттям і наполег
ливістю в тоуді вони слу
жать прикладом для всієї 
колгоспної молоді, — ска
зав секретап Новопразько
го райкому КП України 
В. П. Насонов.

Голова артілі Ф. Д. Удо
вин вручає Ганні Іванівні 
цінний подарунок — про
ект фінського трикімнат
ного будинку, який буде 
споруджено сім’ї Овчарен
ків за рахунок колгоспу.

Незвичайний вечір за
кінчився виставою «Натал- 
ка-Полтавка» у постановці 
аматорів районного Будин-. 
ку культури.

О. ГАЙКО.

ко- 
раз 
цей

си- 
мо-

І знову почули 
у' відповідь: 
«Складний хлоп
чина». Анатолій і 

Олександр зрозуміли, 
де справжній шлях у

житті, залишили плута
ну стежку злочинів.
Мирослава ж ніяк не вдає
ться перевиховати.

У свій час хлопець учив
ся в п’ятому класі серед
ньої школи № 24. Виклю
чили за недостойну пове
дінку. Вступив до школи 
робітничої молоді, але й 
там довго не затри
мався. Не раз ловився 
на крадіжках, часто хулі
ганив і нарешті потрапив 
у дитячу колонію. Може, 
це пішло б йому на 
ристь. Так ні, втік. Ще 
відвезли його. Але на 
раз втрутилася мати.

— Як, мого єдиного 
на? Хто посмів? Він у 
не найкращий.

І добилася, що його від
пустили.

Хто ж винен у тому, що 
людина вступає в життя 
по слизькій стежці? Як до
пустили до цього? Може, 
батьки дадуть відповідь?

Семена Никифоровича, 
який працює слюсарем- 
бляхарем у промартілі «Ме
таліст», застали якраз в 
обідню перерву. Худорля
вий чоловік з виглядом об
раженої людини розпові
дав:

—Я вже й сам не знаю, 
що з ним робити. І в ко
го він тільки вдався? За
раз його в учні взяв. Мо
же хоч тут розуму набере
ться.

— Так Мирослав пра
цює? Можна з ним погово
рити?

Але виявилось, що хлоп
ця вже немає — без доз
волу пішов до кінця змі
ни. І тан щодня: покрути
ться годину—другу, для 
виду візьметься щось ро
бити, а потім кине все — і

гайда. Отак «перевиховує
ться».

У Мирослава є старші за 
нього дружни, які його на
пувають, а потім штовха
ють на злочини. Але про 
цо чомусь не відомо батько
ві.

— Правда, він приходив 
іноді напідпитку, — визнає 
Семен Нинифорович. — А 
з ким пив, уявіть собі, я і 
не знаю.

— А ви самі часто п’є
те?

— Буває, в неділю, або 
в день получки зберемося 
та по-сімейному...

сину даєте? 
що ж тут такого? 
якась перепаде I

— І
— А 

Чарка 
йому.

Самого Мирослава дома 
застати не вдалося. Мати 
його, Дарія Матвіївна, 
рядна жінка, одразу ж 
кинулася на нас:

— Що ви хочете 
бідної дитини?

— Даремно гарячкуєте. 
Ми тільни допомогти вам 
бажаємо.

Але зупинити потік крас
номовства було нелегко. І 
виходило, ніби всі люди 
винні у тому, що трапило
ся.

Тільки наступного 
зустрілися з хлопцем, 
сокий на зріст, трохи 
тупуватий, з гривкою 
лобом, він, як спіймане 
ченя, ховав погляд 
очей.

— Цікаво, де ти вчора 
був до двох годин ночі?

— Гуляв, — неохоче 
буркнув Слава. — А на
віщо вам знати? Мене 
батьки про це ніколи не 
питають.

Сусіди розповідали про 
Конькова, понизивши го
лос. Просили не говорити 
йому про нашу розмову. В 
школі, де учився Мирослав, 
завгосп М. А. Гришин ді
лився своїми враженнями:

— Не тільки учні, а на
віть і вчителі боялися його. 
Багатьох учениць доводи
лося проводити до самого 
дому. Він же ходив з но
жем, погрожував.

ог- 
на-

ВІД

дня 
Ви- 
су- 
над 

вов- 
сірих

ківського району, любов 
відразу не приходить у до
вершеному вигляді. Ви са
мі створюєте її, і тільки 
від вас, двох закоханих, 
залежить, чи переросте ва
ше тільки що народжене 
почуття у велику справжню 
любов, чи перетвориться во
но в жалюгідні, грубі при
страсті. Посудіть самі, чи 
поважатиме хлопець ту дів
чину. яка ладна розсипати
ся почуттями в першому ж 
ліпшому випадку і яка, по 
суті, сама себе не поважає.

Тим більше не заслугову
ють найменшої поблажли
вості ті. хто стоптав люд
ську гідність таких, як Люд
мила Н. Довго і вперто до
бивався Людмилиної любо
ві В. Токар. А коли шіст
надцятирічне дівчисько бу
ло «скорене», він раптом 
«зрозумів», що не любить 
її. Почав бити н ображати 
дівчину. Жалюгідна постать 
у В. Токаря, в якій немає й 
натяку на чоловічу гід
ність! Ошукати, а потім 
принижувати і знущатися 
над дівчиною, хай надіть не 
з ідеальних — як це низь
ко і підлої Навіть у віки 
домострою благородство 
все ж вважалось в мужчи
ні кращою якістю.

Не можна, звичайно, в 
подібних випадках виноси
ти постанову: жити чи не 
жити Іванові з Марією. Та 
все-таки існують більш гід
ні й чесні методи для з’ясу
вання відносин людини з 
людиною. І всі вони, ці ме
тоди. виходять з одного: 
постійної, бережної поваги, 
шо проявляється у велико
му й малому, до гідності 
іншого. Якщо є така взаєм
на повага, любові ніколи не 
загрожує убозтво, «сіра бу
денщина», ніколи не буде 
принижених і жалюгідних 
там. де місце високому, бла
городному.

А. ВОЩАНСЬКА.

Сумна історія. Чому ж 
вона почалася, які причи
ни цьому? У дітей завжди 
енергія хлюпоче через край. 
Якщо її не спрямувати 
своєчасно на корисну, хо
рошу справу, вона сама по
чинає шукати вихід. У та
кі рони хочеться зробити 
щось незвичайне, чимось 
відзначитись. І Слава теж 
прагнув до цього. Він «смі
ливо» міг нагрубити вчи
телеві, розбити шибку, по
різати парту. Сам собі зда
вався «героєм», бо його всі 
боялися. Дуже прикро, що 
педагогічний колектив не 
зумів довести хлопчині, на
скільки він помиляється* 
Коли директор школи І. Н. 
Синиця підписував наказ 
про виключення, він фак
тично розписався у своєму 
безсиллі.

Велика вина у тому, що 
сталося, батьків Миросла
ва. Мати до нестями лю
бить свого сина. Але чи 
бачить вона, що хлопець не 
матиме щастя в житті, як
що не візьметься 
зум. Любити треба розумно, 
уміючи своєчасно 
своїй дитині: «Так 
на робити».

Виховання дітей — не 
сімейна справа, а громад
ська, державна. Дуже шко
да, що батьки 
виростити сина. Але що не 
все втрачено. За людину 
треба наполегливо боро
тись.

за ро

сказати 
не мож-

ме зуміли

За людину

М. ГАЛИЧЕНКО, 
позаштатний кореспон
дент «Молодого ко
мунара».

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
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710 адресного бюро міста 
& Кіровограда надійшла 
заява: «Прошу вас допо
могти мені в розшуках мо
їх рідних. Втратив я їх у 
місті Самарі приблизно в 
1933—1934 роках, коли ме
ні було шість—сім років. 
Раніше сім'я проживала в 
Херсонській області, села 
не пам'ятаю».

Автор листа, Андрій Ар- 
хипович Бондаренко, живе 
в місті Севастополі.

Але що ж далі. 
Андрій Бондарен
ко пригадує, як 
сім'я, відправляю
чись на Поволжя, 
проїжджала біля 
станції Шоста- 
ківки. Скільки бу
ло членів сім’ї, 
не пам'ятає.

Начальник ад
рес н о г о бюро 
старший лейтенант Л. І. 
Зеленько вирішив зайняти
ся цією заплутаною спра
вою відразу ж. Перш за 
все, важливо добре проду
мати зміст заяви. В ній 
впадала у вічі назва стан
ції Шостаківки. Можливо, 
саме це і допоможе? А 
втім, рідні Андрія Бонда
ренка можуть і не прожи
вати в нашій місцевості. 
Зайнятися звичайним опи
том усіх громадян, які но
сять прізвище Бондаренко? 
Але ж їх у нашій області 
до півтори тисячі. Кількість 
чимала.

Внутрішньо відчувши, що 
шлях пошуків повинен про
ходити десь близько біля 
станції Шостаківки, Лео
нід Іванович вирішив саме 
з цього й почати. Він по
дзвонив по телефону у 
п'ять сільрад, що приляга
ють до станції Шостаківки. 
Та розшуки поки що'' не 
давали нічого втішного.

А тим часом секретар 
Олексіївської сільради, Кі
ровоградського району, 
Г. Г. Сіроченко пригадав, 
що у них проживає грома
дянка Бондаренко з сином 
Анатолієм Архиповичем. І 
він якось звернувся до ста
рої жінки.

ЛІТО
прісноводне море по- 

ни що не нанесено на
жодну географічну карту. 
Воно лежить далеко за ка
захськими степами — в го
рах Алтаю і існує всього 
лише три місяці. Але по
гляньте, як виросло «не-

мовля» за такий короткий 
строк! В довжину Бухтар
мінське море витягнулось 
майже на 200 кілометрів, а 
ширина місцями переви
щує 10 кілометрів. Без бі
нокля дальні береги роз
глянути неможливо. На
віть портальні нрани в 
Бухтармінській пристані, де 
нове водоймище найближче 
підходить до залізничної 
магістралі Усть-Камено
горськ — Зирянівськ, з 
протилежного берега здаю
ться рисочками на фоні 
вкритих зеленню Алтай
ських гірських хребтів.

— Наше море давно 
вже перегнало за площею 
Московське на Волзі, — го
ворить, віднімаючи від 
очей бінокль, капітан теп
лохода «Академік Графтіо». 
—А по глибині воно ще в 
перший місяць свого існу
вання залишило позаду 
Азовське море. Біля греблі 
гідростанції можна вільно 
«втопити» п’ятнадцятипо- 
верховий будинок, та так, 
що навіть даху не поба
чиш!.. Зараз в ньому на-

на Бухтар мінсько му морі

— Текле Кирилівно, ска
жіть, більше у вас не було 
синів?

— Був ще один. Андрій
ком звали. Пропав він у 
нас. Загубили... — у жінки 
затремтіли губи, очі нали
лися слізьми. — Давно це 
було. Не знайшли ми його 
тоді. А в чому справа?

— Бачте, один громадя
нин Бондаренко живе у 
Севастополі і шукає своїх 
рідних.

чого не знала про сестру. 
Влаштувавшись працювати 
на станції Дружиніно, 
Свердловської області, На
дія почала розшукувати 
рідних.

Як завжди, з великою 
увагою працівники адрес
ного бюро взялися й за цю 
справу. Особливу чуйність 
у розшуках проявила ко
лишня вихованка дитбудин
ку Т. Д. Мільчарек. Заява

— А як його звуть?
— Андрій Архипович,
— Він... це він! Сину...— 

радісно схвильована жінка 
заплакала, не соромлячись 
своїх сліз.

Здається, ніби все. Адре
сат відомий. Громадянину 
Бондаренку Андрію Архи- 
повичу дано відповідь, 
службовий обов'язок вико
наний. Та справа не тільки 
в цьому. Разом з щасливи
ми людьми, які знайшли 
своїх рідних, радіють і 
працівники адресного бюро.

З ВЕЛИКОЮ повагою 
начальник адресного 

бюро розповідає про своїх 
товаришів по роботі. Неве
ликий колектив з шести чо
ловік спаяний однією ме
тою — допомогти людині 
знайти адресат. Це їх обо
в'язок. 1 при виконанні 
його кожний виявляє вели
ку людяність, бажання до
помогти в біді.

...Семирічною дівчинкою 
Надія Чубенко загубила 
батьків. Разом з сестрою 
Вірою вона потрапила до 
Кіровоградського дитбудин
ку. Не відомо, чому так 
склалися обставини, але че
рез деякий час сестри роз
лучилися. Про долю Надії 
ніхто не знав. Вона теж ні-

копичується восьмий міль
ярд нубометрів води...

“рЕПЛОХІД, яний носить 
ім’я видатного радян

ського вченого-гідротех- 
ніка Генріха Осиповича 
Г рафтіо, здіймаючись на 
круту хвилю, перетинав но
ве водосховище в найшир- 
шому місці. Незважаючи 
на невеликі розміри, наше 
судно «почувало» себе на 

розхвильованому морі, як у 
рідній стихії.

Ми стоїмо на палубі і 
розглядаємо береги. Силь
ний тугий вітер б’є в об
личчя, посвистує в прово
дах і тросах теплохода. В 
бінокль добре видно, як 
море то накочується на зе
лені схили гір, то відступає.

В одному місці помічаємо 
групу якихось небачених 
раніше в тутешніх місцях 
птахів, схожих на пеліка
нів. Підпливаємо ближче, і 
всі переконуються, що це 
справді пелікани. Вони лов
лять в теплій прибережній 
воді рибу так само, як роб
лять це на озері Балхаш 
та інших південних водой
мищах. Звідки ж ці птахи 
прилетіли на Бухтармінське 
море, як дізнались вони 
про народження в горах Ал
таю нового величезного во
досховища? Це поки що за
гадка, яку належить роз
гадати орнитологам—вче
ним, які вивчають пернате 
населення земної нулі.

Швидко наближається 
крутий берег, біля якого

Надії Чубенко до глибини 
душі зворушила її.

Настирливе шукання, зда
ється, вже наводило на пра
вильний шлях, коли якось 
до кімнати несміливо за
йшла ще молода, смуглява 
жінка. Вона була чимось 
схвильована.

— Моє прізвище Мігель, 
Віра Миколаївна. Скажіть, 
невже знайшлася моя сест
ра Надія?

Тетяна Дем’янівна уваж
но дивилася на жінку. її 
темне волосся, такі знайомі 
очі нагадали дитячий бу
динок, двох дівчаток-сес- 
тер. «Це вона, Віра, поми
лити^ неможливо».

— Віро! Це я, Таня, па
м’ятаєш?

— Що... невже Таня?
Колишні подруги дитин

ства кинулися назустріч 
одна одній. Сльози радості 
наповнили їх очі. А ще 
більше раділи вони від то
го, що знайшлася сестри 
Віри — Надія. Тепер у На 
дії, яка вважала себе оди
нокою, є мати і дві сестри

Це трапилося в минуло 
му році. Та працівники ад 
ресного бюро і понині доб 
ре пам'ятають зворушливий 
випадок.

770 великої кімнати за 
номером три в облас

ному Управлінні міліції що 
і дня заходять • люди, а ще 
і більше сюди йде листів. І 
все рівно, чи то лист служ
бовий, чи заява з прохан
ням знайти рідних, близь
ких — можна бути певним, 
що жоден запит не зали 
шиться поза увагою, бо 
працюють тут серйозні, 
вдумливі люди, яким дові
рена почесна, благородне 
справа.

А. СУДИМА.
м. Кіровоград.

стоїть група суден. Це 
Бухтармінська перевалочна 
база. Тут провадиться пере- 
вална вантажів із залізнич
них вагонів в трюми су
ден і навпаки. Вугілля і 
скло, концентрати кольоро
вих металів, ліс і продукти 
харчування — ось далено 
не повний перелік ванта
жів, що перевозяться в 
першу на Бухтармін- 
ському морі навігацію. їх 
доставляють не тільки в 
глибинні райони Східного 
Казахстану. Немало народ
ногосподарських вантажів 
іде також в Північно-Захід
ні провінції Китайської 
Народної Республіки, де 
протікає Чорний Іртиш — 
головне верхів’я великої 
сибірської ріки.

С АГ АТО незвичайного 
можна побачити на 

новому водоймищі у Східно
му Казахстані. Для прикла
ду, Бухтармінська пристань 
уже не раз змінювала своє 
місце. Справа в тому, що 
вода в морі весь час при
буває, змінюючи при цьому 
обриси берегової лінії. І

На водних доріжках-
На водній станції села 

Сабатинівки відбулися ра
йонні змагання сільських 
плавців.

Першими змагалися хлоп
ці. В запливі на 100 метрів 
вільним стилем перемогу 
здобув В. Лобчинський з 
колгоспу імені Сталіна. Йо
го результат — 1 хвилина 
21 секунда, що дорівнює 
третьому спортивному роз
ряду. На таку ж дистанцію 
відбувся заплив хлопців на 
спині. Першим фінішував з 
результатом 1 хвилина 34 
секунди Ігор Рослий (кол
госп ім. Сталіна). Він та
кож виконав норму третьо
го спортивного розряду.

Мабуть, найскладнішим 
видом плавання для наших 
фізкультурників був заплив 
стилем «брас». Добре під
готовлений спортсмен 
с. Сабатинівки Ф. Жовтий

> На знімку: І. ХАРЛА-
МОВ за монтажем радіо- > 
станції.

Фото Л. БОЛОТІ Г!А.

часто трапляється так, що 
там, де тиждень тому суд
нам було зручно причалюва
ти до берега, сьогодні утво
рилось мілководдя. Тому 
все пристанське господар
ство — підйомні крани, де
баркадер і інше — пере
міщується на нове, більш 
зручне для стоянки флоту, 
місце.

Бухтармінське море стає 
місцем відпочинку трудя
щих Рудного Алтаю. В ці 
літні дні в його бага- 
точисленних затонах, бе
реги яких вкриті то 
чагарником, то пахучим 
хвойним лісом, можна зу
стріти групи туристів із 
Зирянівська, Серебрянки, 
Усть-Каменогорська та ін
ших великих населе
них пунктів, області. На 
новому водоймищі побува
ли любителі природи з Мо
скви, Ленінграда, Алма-Ати 
та інших міст.

...Мужніє, набирається 
сил Бухтармінське море. 
Покликане трудитися на 
людину, створене руками 
радянських людей, воно 
вносить Істотні поправки в 
географію І енономіку краю.

В. ГАНЖА.
Місто Усть-Каменогорськ. 

подолав стометрову дистан
цію за 1 хвилину 43,6 се
кунди.

Цікавими були змагання 
серед дівчат. Якщо в за
пливі хлопців кожного разу 
перемагали фізкультурники 
колгоспу ім. Сталіна, то в 
змаганнях серед дівчат іні
ціативу перехопили спорт
сменки колгоспу ім. Шев
ченка. Дві перемоги: в сто
метровому запливі вільним 
стилем та «брасом» здо-

і Ось уже десять років за- ) 
$ хоплюється радіотехнікою ? 
? електрик заводу «Червона < 

зірка» Ігор. Харламов. У ’
> вільний від роботи час <
> юнак конструює радіопрнй- > 

мачі, допомагає своїм дру- ? 
зям виготовляти радіочас- <

/ тини до апаратури. » )

Заборона двох 
партій в Індонезії
ЛОНДОН. Виступаючи в 

Джакарті з нагоди 15-х 
роковин проголошення Рес
публіки Індонезії, прези
дент Сукарно оголосив про 
розпуск двох політичних 
організацій — партії «Ма- 
шумі» і соціалістичної пар
тії. які вважаються проза- 
хідними.

За повідомленням агент
ства Рейтер, лідери цих 
партій були замішані в за
колоті 1958 року, спрямова
ному на скинення уряду.

Заява Лумумби на прес-конференції
НЬЮ-ЙОРК. (ТАРС). Як 

передає кореспондент агент
ства Юнайтед Пресе Інтер- 
нейшнл з Леопольдвіля, на 
проведеній тут прес-конфе
ренції прем’єр -міністр 
П. Лумумба заявив, що 
уряд Республіки Конго на
править свої війська в про
вінцію Катанга, якщо ООН 
не виконає просьбу про на

була Ліда Маковійчук з ре
зультатом: 1 хвилина 35 се
кунд — вільним стилем та 
1 хвилина 55 секунд — 
«брасом». Спортсменка в 
цього ж села М. Юрчик 
виграла першість в запливі 
на спині.

Па закінчення змагання 
судійська колегія розподі
лила серед команд району 
зайняті місця. Перше та 
друге поділили між со
бою -плавці колгоспів ім. 
Сталіна та ім. Шевченка, 
третє здобули спортсмени 
колгоспу ім. Калініна. Ці 
команди нагороджені гра
мотами районної ради ДСЇ 
«Колгоспник». Спортсмени 
тт. Рослий, Лобчинський, 
Маковійчук, Юрчик наго
роджені грамотами район
ної ради та жетонами чем
піонів району.

Але слід відзначити, 
водний спорт ще мало по
пуляризується у нашому ра
йоні. На змагання з цього 
виду спорту не з'явилася 
більша частина колгоспних 
некультурних команд. Це, 
окрема, стосується кизових 

спортивних колективів арті- 
іей ім. Карла Маркса (го- 
юва т. Суржинський), «Ро

сія» (голова т. Драчук), 
■-(Україна» (голова т. Ку- 
черенко).

М. Звенигородський.
Ульяновський район.

Ми-
за масовість
Одинадцята година ран

ку. У всіх цехах заводу 
дзвонить електричний дзві
нок. Це — сигнал на вироб
ничу гімнастику. Минає де
кілька хвилин, і на завод
ському подвір’ї вишикува
лись робітники.

— Вправу почи-инан!..
Після п’яти хвилин гім

настики втому як рукою 
зняло.

Поряд з цим на заводі 
«Динамік» добре працюють 
секції волейбола, легкої ат
летики. баскетбола тощо. 
Останнім часом фізкульту
ра на нашому підприємстві 
набирає масового характе
ру. В цьому велика заслуга 
громадського інструктора 
Михайла Поляновського. 
Він старанно готується до 
кожного тренування, проду
мує і підбирає для моло
дих спортсменів відповід
ні вправи. Тож недарма 
команда дівчат заводу зай
має третє місце в області з 
волейбола.

Нещодавно ми провела 
заводську спартакіаду. 
Перше місце завоювала 
команда пластмасового це
ху. .

Починає культивуватися 
у нас і новий вид спорту: 
настільний теніс. Це залу
чає ще більше молодих ро
бітників у наш фізкультур
ний колектив.

Вч ПОЛОНСЬКИЙ. 
слюсар заводу «Ди
намік».

правлення в Конго спосте
рігачів від нейтральних 
країн.

Уряд Конго, підкреслив 
П. Лумумба, має армію, 
здатну в най к о р о т ш її й 
строк розв’язати проблему 
Катанги.

В, о. редантора 
в: КРАМАРЕНКО.

•Молодой коммунарз — оргав Квровоградского 
областного комитета ЛКСМУ, г. Кнровоград.
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