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ЗВІТИ І ВИБОРИ
комсомольських органів

ЩО нового відбулося в 
житті первинної органі

зації, яку ти очолюєш, ком
сомольський вожак? Що 
зроблено комітетом для то
го, щоб кожен член колек
тиву став активним бійцем 
за виконання прийнятих рі
шень і взятих зобов’язань? 
Як працював ти і члени ко
мітету, чи всі форми і засо
би використовувались для 
залучення комсомольців до 
участі в громадському жит
ті ваводу, колгоспу, підпри
ємства? Настав час серйоз
но, відверто поговорити про 
це. Бюро обкому комсомолу 
прийняло постанову, згідно 
з якою з 1-го вересня цього 
року почалися звіти і ви
бори в первинних організа
ціях області.

1 ти, секретарю, і ви, чле
ни комітету, напевно, пра
цюєте тепер над підготов
кою звітних доповідей. Пе- 
релистайте, перегляньте їх 
ще раз. Чи всі питання, які 
стосуються комсомольської 
роботи, охоплено в них?

«Нелегка ця справа», — 
скаже дехто з вас. Щоб 
правильно скласти глибоку 
звітну доповідь — треба 
немало попрацювати, охо
пити велике коло питань: і 
як виконуються зобов’язан
ня, взяті на XI обласній 
комсомольській конференції, 
і які можливості ще не ви
користані, щоб з честю і 
вчасно додержати даного 
слова, як досягти дальшого 
піднесення внутріспілкової 
та масово-політичної робо
ти.
1“ ОЛОВНЕ в комсомолі— 
" виховна робота, і на ній 
слід детально зупинитись. 
Організація відпочинку і 
дозвілля молоді, відзначен
ня передовиків змагання, 
висновки, узагальнення до
свіду і оцінка того, що вже 
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досягнуто, що було пра
вильним в роботі, а що не
правильним,—все це повинно 
дістати своє відображення 
у звітах і виступах.

Разом з тим звіти і . вибо
ри передбачають чітку по
становку перспективних пи
тань: що належить зробити 
в найближчому майбутньо
му, кому яку справу краще 
доручити. Коли в доповіді 
буде піднято все те, що хви
лює юнаків і дівчат, вона 
не пройде безслідно, і неод
мінно викличе жваве обго
ворення. Подбати треба і 
про те, щоб збори пройшли 
при високій активності.

ПРАКТИКА показує, що 
8 ’ звітно-виборна кампанія 
найбільш організовано, по- 
діловому проходить там, де 
комітети комсомолу завчас
но інструктують актив, 
вчать, як краще підготува
ти і провести збори і склас
ти доповідь, заздалегідь ви- 
значзють термін проведен
ня звітів та виборів по 
етапах: спочатку в комсо
мольських групах, потім у 
цехах, бригадах, класах і, 
нарешті, на загальних збо
рах.

Одним з важливих пи
тань в ході звітно-виборної 
кампанії є підбір і розста
новка комсомольських кад
рів. Бюро райкомів і їх 
секретарям необхідно ре
тельно розібратись в діло
вих якостях кадрів у кожній 
комсомольській організації, 
порадитись з молоддю, з 
секретарями парткомів і ке
рівниками підприємств. Не
правильно роблять ті рай
коми, які вирішують цю 
справу на самих зборах. Та
ка практика веде до того, 
що до керівництва потрап
ляють випадкові люди. Так 
було минулого року в ком
сомольській організації кол
госпу «40-річчя Жовтня», 
Петрівського району (сек
ретар т. Петров), де лише 

'за півроку змінилось троє

секретарів в одній з бригад
них організацій. Велика 
плинність комсомольських 
керівників спостерігалась у 
Голованівському, Кірово
градському та Ново-Архан
гельському районах.

До керівництва слід ре
комендувати найбільш під
готовлених, політично гра
мотних і активних комсо
мольців , енергійних орга
нізаторів молоді, які мають 
освіту не нижче середньої. 
Необхідно велику увагу 
звернути на висування до 
керівної роботи молоді з 
числа жінок.
^Завдання міськкомів, 

райкомів комсомолу 
полягає в тому, щоб нада
ти практичну допомогу кож
ному секретарю, бюро, ко
мітету якнайкраще підготу
вати збори, щоб звіти і ви
бори проходили у точній 
відповідності із Статутом 
ВЛКСМ, щоб повністю до
держувати норм і принци
пів внутріспілкового жит
тя.

При підготовці і прове
денні звітно-виборних збо
рів міськкоми, райкоми 
ЛКСМУ, комітети первин
них організацій повинні до
битися наведення повного 
порядку в обліку членів 
ВЛКСМ, в сплаті членських 
внесків.

Поряд з іншими сектора
ми при комсомольських ор
ганізаціях рекомендується 
обрати сектор по підвищен
ню загальноосвітнього і тех
нічного рівня молоді.

Звітно-виборна кампанія 
повинна сприяти дальшому 
розвитку ініціативи і само
діяльності, критики і само
критики, мобілізації юнаків 
і дівчат на дострокове ви
конання завдань семирічки.

М. ПУТРОВА, 
заступник завідуючого 
відділом комсомольських 
організацій обкому ком
сомолу.
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4 вересня ввечері з Хель
сінкі на батьківщину спеці
альним поїздом виїхав Го
лова Ради Міністрів СРСР 
М. С. Хрущов, який пере
бував тут з триденним візи
том дружби.

Проводжати високого ра
дянського гостя на вокзал 
прибули президент Фінлян
дії У. К. Кекконен, прем’єр- 
міністр В. І. Сукселайнен, 
міністр закордонних справ 
Р. Тернгрен, міністр тор
гівлі і промисловості А. Ка- 
р’ялайнен та інші офіціаль
ні особи, а також численні 
представники громадськості 
фінляндської столиці.

М. С. Хрущов і У. К. 
Кекконен обмінялись корот
кими промовами.

(ТАРС).

ПОВЕРНЕННЯ
М. С. ХРУЩОВА 

З ФІНЛЯНДІЇ

Голова Ради Міністрів 
СРСР М. С. Хрущов, який 
виїжджав у Хельсінкі з ві
зитом дружби на святку
вання 60-річчя президента 
Фінляндії Урхо Кекконена, 
5 вересня повернувся в 
Москву.

(ТАРС).

Хто буде з кукурудзою, той 
буде з молоком і м'ясом! — ось 
золоте правило, яким керуються 
тисячі молодих ентузіастів на 
силосуванні кукурудзи. Комсо
мольці Ульяновського району 
заклали в траншеї 69 тисяч 
тонн соковитого корму і мають 
тепер його по 4 тонни на умов
ну голову. Успішно ведуть за
готівлю силосу Рівнянська, Кіро
воградська, Долинська районні 
організації.

Розглянувши підсумки змаган
ня на силосуванні, бюро обкому 
ЛКСМУ визнало переможцем 
ульяновську комсомольську ор
ганізацію І присудило їй Черво
ний прапор, відібравши його У

ЗВЕДЕННЯ
про хід соціалістичного змагання між комсомольськими 
організаціями по заготівлі кормів для громадського 
тваринництва станом на 1 вересня ц. р. (за ла>«ими, 
надісланими райвиконкомами і райкомами ЛКСМУ).

Зобов’язання
Процент№№ но заготівлі

,п1 Назва районів силосу 
(в тоннах)

виконання 
зобов’язання

1. Ульяновський 108000 64
2. Рівнянськнй 85000 60
3. Кіровоградський 160000 57
4. Долямський 130000 53
5. Олександрівсьний 116000 49
6. Добровеличківськнй 100000 47
7. Олександрійський 15Є4ХХЧ 47
8. Знам’янський 100000 46
9. Бобринецькнй 200000 43

10. Хмелівський 150000 40
11. Петрівський 100000 38
12. Новгорода івськнй 150000 36
ІЗ. Голованівськнй 12000.! .33
14. Онуфріївський 100000 зо
15. Маловисківський 100000 зо
16. Ново-Георгіївський 60060 28
17. Ново-Український 220000 25
18. Ново-Миргородський 250000 22
19. Вільшанський 190000 13
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кіровоградської районної ком
сомольської організації.

У зв’язку з тим, що ново- 
празька, ново-українська і ком- 
панГївська районні організації 
взяли занижені зобов’язання в 
порівнянні з аагальнораПопни- 
ми, обком комсомолу запропо
нував їм переглянути свої зобо
в'язання.

За неподання звіту про хід 
виконання соціалістичних зобо
в'язань по заготівлі силосу бю
ро обкому комсомолу сувора 
попередило секретарів Гайпорон- 
ського райкому ЛКСМУ В. Ту- 
ровцева і Устимівського — 
і. вклейка.

Вручення Ленінської премії миру 
Олександрові Корнійчуку

3 вересня в Києві відбулося вручен
ня міжнародної Ленінської премії «За 
зміцнення миру між народами» видатно
му радянському письменникові і гро
мадському діячеві, членові президії Все
світньої Ради Миру, заступникові голо
ви Радянського комітету захисту миру 
Олександрові Євдокимовичу Корній
чуку.

У Сесійному залі Верховної Ради 
УРСР, де відбувалося вручення, були 
присутні керівники Комуністичної пар
тії і уряду України, представники про
мислових підприємств і будов міста, 
знатні люди колгоспного села, визначні 
українські письменники, вчені, діячі 
мистецтва, гості з Москви і зарубіжних 
країн.

Вступним словом збори відкрив за
ступник голови Українського республі
канського комітету захисту миру поет 
П, Г. Тичина.

Голова Комітету по міжнародних 
Ленінських преміях академік Д. В. Ско- 
бельцин під бурхливі оплески всього 
залу вручає 0. 6. Корнійчуку золоту ме
даль і диплом лауреата міжнародної 
Ленінської премії «За зміцнення миру 
між ларода-ми».

Поздоровивши Олександра Євдокимо- 
вича Корнійчука з високою нагородою, 
Д. В. Скобельцин побажав йому здоров’я 
і дальших успіхів в його літературній 
і громадській діяльності на благо миру 
в усьому світі.

Від імені ЦК КП України і уряду рес
публіки з привітанням до лауреата звер-

лувся Голова Радії Міністрів Української 
РСР II. Т. Кальчепко. Він охарактеризу
вав 0. Є. Корнійчука як стійкого борця 
за дружбу народів, за роззброєння і за
борону атомної зброї, за мир в усьому 
світі. Н. Т, Кальчепко побажав йому 
нових успіхів у його благородній діяль-
ності.

Лауреата вітали голова Радянського 
комітету захисту миру письменник М. С. 
Тихонов, член президії Всесвітньої Ради 
Миру, бельгійська громадська діячка 
Ізабелла Блюм, член англійського пар
ламенту Коні Зілліакус, голова Тунісько
го комітету за свободу і мир Бен Слі- 
ман, керівник бригади комуністичної 
праці Київського заводу «Червоний ек
скаватор», Герой Соціалістичної Праці 
10. М. Куций, доярка колгоспу імені 
Калініна, Білоцерківського району, Київ
ської області П. К. Скрипка, студентка 
Київського університету імені Т. Г. Шев
ченка Н, Ф. Клименко, народний артист 
СРСР М. М. Крушельпицький.

Потім з промовою-відповіддю висту
пив 0. Є. Корнійчук.

Наприкінці своєї промови 0. 6. Кор
нійчук заявив, що всю свою грошову 
частину одержаної міжнародної Ленін
ської премії він віддає у фонд Всесвіт
ньої Ради Миру. Цю заяву присутні 
зустріли тривалими оплесками.

На адресу зборів і лауреата надійшли 
численні привітання від ряду організа
цій і окремих осіб, які виступають за 
мир і дружбу між народами.

(РАТАУ).

КОЖНІЙ СІМ’Ї— 
ГАЗЕТИ Й ЖУРНАЛИ!
Обком КП України схвалив звернення трудящих Гайворонського ра

йону, які зобов’язалися завершити передплату періодичної преси на 
1961 рік до 43-х роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції, 
довести насиченість газет і журналів до 500 примірників на тисячу чо
ловік населення і закликали робітників, колгоспників та інтелігенцію 
нашої області підхопити їх почин.

Міськкомам, райкомам КП України, первинним партійним, профспіл
ковим і комсомольським організаціям запропоновано обговорити це 
звернення на зборах трудящих і широко розгорнути змагання за те, щоб 
завершити передплатну кампанію до 43-х роковин Великого Жовтня і 
забезпечити газетами й журналами кожну сім’ю, довівши насиченість 
преси не менш як до 500 примірників на тисячу чоловік населення.

ЗВЕРНЕННЯ
ТРУДЯЩИХ ГАЙВОРОНСЬКОГО РАЙОНУ

до всіх робітників, колгоспників та інтелігенції
Кіровоградської област і

Трудящі нашої країни під керівни
цтвом Комуністичної партії самовіддано 
трудяться над здійсненням грандіозних 
накреслень семирічки, над успішним 

' перетворенням у життя історичних рі
шень XXI з’їзду КПРС. Важлива роль у 
боротьбі радянського народу за достро
кове виконання семирічного плану на
лежить радянській пресі, яка несе в ма
си всеперемагаюче вчення марксизму- 
ленінізму, мобілізує трудящих на розв’я
зання завдань комуністичного будів
ництва.

Наш народ палко любить свою пресу. 
Він бачить у ній найкращого друга і по
радника. Вона роз’яснює широким ма
сам політику Комуністичної партії і Ра
дянського уряду, допомагає їм глибше 
зрозуміти велич наших успіхів, постійно 
знайомить читачів з подіями всередині 
країни і за її рубежами, з досягненнями 
радянської культури, науки й техніки, 
висвітлює досвід передовиків, допомагає 
виявляти недоліки в роботі.

Читати газети і журнали стало не
від’ємною духовною потребою кожної ра
дянської людини. З кожним роком зро
стає число передплатників періодичної 
преси. Це видно на прикладі нашого ра
йону. Трудящі Гайворонського району 
одержують зараз 23.144 примірники га
зет і журналів — на 5.500 більше, ніж 
торік. Па кожну тисячу чоловік насе
лення припадає 450 примірників. Про
те в районі є ще частина сімей, які не 
передплачують газет і журналів.

З 1 вересня почалася передплата га
зет і журналів на 1961 рік. Ми поста
вили перед собою завдання — добитися

того, щоб не було жодної сім’ї, яка б не 
передплачувала періодичних видань.

Ми, учасники зборів активу трудя
щих Гайворонського району, беремо на 
себе зобов’язання: широко розгорнути 
і зразково провести передплату газет і 
журналів з тим, щоб довести насиче
ність періодичної преси на тисячу чоло
вік населення до 500 примірників і пов
ністю розповсюдити всі виділені для ра
йону тиражі місцевих видань і добитися, 
щоб кожна сім’я робітника, колгоспни
ка, службовця, пенсіонера передплати
ла на 1961 рік газети та журнали; охо
пити передплатою на юнацькі і дитячі 
видання всіх школярів; забезпечити дов
гострокову передплату.

Для здійснення цих зобов’язань ми 
створимо в колгоспах, радгоспах. РТС, 
навчальних закладах і на великих під
приємствах пункти по прийому перед
плати і ради по пропаганді й розповсюд
женню преси. Вони залучать до актив
ної роботи громадських уповноважених 
по передплаті з числа агрономів, зоотех
ніків, механізаторів, інженерів, учите
лів, лікарів, партійно-комсомольських і 
профспілкових активістів. їх обов я- 
зок — широко роз’яснити передплатни
кам зміст того чи іншого періодичного 
видання, на кого воно розраховане.

Вступаючи в змагання за те, щоб до 
43-х роковин Великої Жовтневої соціа
лістичної революції повністю заверши
ти передплату і забезпечити кожну сім ю 
робітника, колгоспника і службовця га
зетами та журналами, ми закликаймо 
всіх трудящих Кіровоградської області 
підхопити наш почин.



УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСИ

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ НОВИКОВОЇ в. в, 
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОШАНИ»

За мужність і самовідданість, виявлені при вряту
ванні дітей під час пожежі, нагородити ученицю 10 
класу Суджанської школи-інтернату Новикову Ва- - 
лентину Володимирівну орденом «Знак Пошани».

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
Л. БРЕЖНЄВ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
И И М. ГЕОРГАДЗЕ.

ЗА ЗМІСТОВНІ

На агрегаті—вимпел

В найближчі дні 
завершити сівбу!

) Молоді хлібороби і механізатори! На полях об- 
) ласті зараз йде вирішальна боротьба за наступ- 
) ний високий урожай зернових — завершується 

сівба озимих культур. Доля високого врожаю в 
) ваших руках. Тож докладіть всіх зусиль до того, 
) щоб у найближчі два—три дні завершити сівбу і 
) вкластися з цією роботою в кваші агротехнічні 
; СТРОКИ.
) Комсомольці і молодь Новопразького, Ново-Ге- 
') оргіївського, Онуфріївського та Ульяновського ра- 
) йонів! Підтягніться, ви відстали на сівбі озимих. 
) Справа вашої честі є своєчасне проведення всьо- 
. го комплексу посівних робіт і створення надій- 
) них передумов майбутньому 200-пудовому вро- 
) жаго.

V

Т РАКТОРИСТ Василь 
“ Вовкодав і причіплю

вач Віктор Змієнко з кол
госпу імені Чкалова, Ново- 
Миргородського району, на 
сівбі озимих змінні завдан-

----------------------Є4-ФАО

ня виконують на 150 — 
160 процентів. Ось тому і 
красується на тракторі чер
воний прапорець. Про їх ус
піхи розповіла колгоспна 
стінгазета. В. ІВАНОВ.

ВЕЧОРИ ВІДПОЧИНКУ
КОМСОМОЛЬЦІ та мо- 

лодь Гайворонського ра
йону з великим піднесенням 
зустріли постанову VIII 
Пленуму ЦІ< ВЛКСМ «Про 
завдання комсомолу по ор
ганізації дозвілля молоді». 
Саме про те, як гайворонні 
проводять своє дозвілля, 
як вишукують нові фор
ми масової роботи з молод
дю, які труднощі зустрічаю
ться, нам і хочеться розпо
вісти.

При райкомі комсомолу з 
кінця минулого року пра
цює культурно-масова комі
сія. За час свого існування 
вона брала участь в орга
нізації 20 вечорів молоді, і 
жоден з них не був схожий 
на інший. Теми вечорів під
казує саме життя.

Уже перший наш захід— 
диспут про світогляд моло
дої радянської людини — 
був позначений удачею. Ми 
заздалегідь скликали сек
ретарів комсомольських ор
ганізацій, повідомили їх 
про диспут, порекомендува
ли необхідну літературу. На 
вечорі виступили інженер 
Гайворонського паровозо
ремонтного заводу т. Будо
ва, пенсіонер т. Суменков 
та багато інших. Розмова 
вийшла щирою, від душі.

Не менш цікаво був за
думаний вечір «Прослави
мо жінку-матір». Кожно
го юнака і дівчину запро
шували прийти разом з ма
тір’ю. На цей раз було по
рушено встановлену тради
цію, коли кожен захід обо
в’язково ділиться на дві 
частини: офіційну і худож
ню. Виступи супроводжува
лися піснями, танцями, чи
танням віршів, оповідань.

...У залі гасне світло, по
вільно розходиться зелена 
оксамитова завіса, звучать 
урочисті звуки «Інтернаціо
налу». Так почався вечір 
«Ленин и теперь живеє 
всех живьіх». А далі йшли 
виступи тих, хто бачив Ле
ніна, тих, хто брав участь 
у перших комуністичних 
суботниках, а також членів 
бригад комуністичної праці.

Вечори, про які йде мо
ва, відбувалися не тільки в 
клубі райцентра. Ми прово
дили їх також в червоних 
кутках підприємств і в кол
госпах. Так, в паровозному 
депо з ініціативи комітету 
комсомолу (секретар т. Фе- 
доров) цікаво пройшов ве
чір молодожонів. Молоді 
подружжя почули бесіду 
про щастя радянської сім’ї, 
про те, як виховувати дітей, 
як берегти змолоду честь. 
На закінчення присутні про
глянули концерт.
>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
7 вересня 1960 р. 2 стор.

Культурно-масова комісія 
і районне відділення това
риства для поширення по
літичних і наукових знань 
оперативно відгукуються на 
різні поточні події. Після 
сесії Верховної Ради СРСР 
в клубі імені Воровського 
був організований вечір 
«Радянський карбованець». 
Вела його маленька дівчин
ка — «Копійка».

Увагу комісії привертає 
не тільки сама організація 
вечорів. Немало працюємо 
над оформленням примі
щення, де проводиться той 
чи інший захід. -

Районна комісія постійно 
зміцнює зв’язки з первин
ними комсомольськими ор
ганізаціями і сільськими 
культосвітніми закладами. 
Деякі вечори в селах про
водяться при безпосередній 
участі членів комісій і міс
цевих комсомольців.

Про всі наші вечори до
кладно описується в район
ній газеті, що іноді служить

матеріалом для організації 
подібних заходів в інших 
селах. Крім того, з ініціа
тиви комісії в газеті ство
рено розділ «Станемо врі
вень з героями». Великого 
значення ми також надає
мо проведенню комсомоль
ських весіль, проводів у Ра
дянську Армію.

Але ще не всі комсо
мольські організації на ділі 
піклуються про дозвілля мо
лоді. На низькому рівні по
ставлена ця робота в кол
госпах імені Котовського, 
імені газети «Правда», «Зо
ря комунізму». Комітетам 
цих комсомольських органі
зацій потрібно значно поліп
шити виховання молоді, на
полегливо шукати нові фор
ми і засоби впливу на юна
ків і дівчат, як того вима
гає постанова VIII Пленуму 
Ц.К комсомолу.

А. МЕЛЬНИК, 
секретар Гайворонсько- 
го РК ЛКСМУ.

Георгій Лекар працює то
карем на заводі «Більшо
вик». Щозміни він виконує 
змінні завдання на 125 — 
130 процентів. Молодий то
кар став раціоналізатором: 
запропоноване ним удоско
налення на токарному вер
статі «Днп-200» дозволяє 
в півтора рази прискорювати 
обробку деталей.

На знімку: Г. ЛЕКАР.

Фото В. КОВПАКА.

В

культурного життя
□

ДЛЯ ТИХ, ХТО В ПОЛІ
Радісно зустріли кол

госпники артілі імені Ва- 
тутіна агіткультбригаду 
Компаніївського район
ного Будинку культури. 
На протязі дня само
діяльні артисти показа
ли трудящим три кон
церти.

Перший виступ був 
даний на току. А в пе
редвечірній час бригада 
обслужила дві тварин
ницькі ферми колгоспу.

Дружними оплесками

ПРИЇЗДІТЬ
Агіткультбригада Хме- 

лівського районного Бу
динку культури завітала 
у гості до колгоспників 
села Новопавлівки.

Чудово проспівала 
К. Погрібняк пісню «Де- 
вушка Мари». Пісню змі
нив веселий і стрімкий 
молдавський танець, який 
темпераментно виконали

$
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подвиг
юної г е о оо о

І Н І

нагородили глядачі ви
ступ Надії Апостолової і 
Галини Костенко, які 
проспівали частушки на 
місцеві теми. Сподоба
лась колгоспникам ук
раїнська народна пісня 
«Кажуть люди...» та 
«Полюбила я некрасиво
го» у виконанні Ази 
Осетрової і Марії Ли
сенко. Добре прочитала 
вірш Геслера «Говорить 
мати» Клара Дудка.

П. ФЕСИК.

ЧАСТІШЕ
С. Скрипка і В. Погріб
няк.

Добре також виступи
ли вокальний ансамбль, 
баяніст Г. Лисенко, тан
цюрист І. Марченко, 
Г. Грицаєико (художнє 
читання) та інші.

Р. ПИЛЬНЕНЬКА, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені

ДРУГ ЧИТАЧА
При Ново-Миргород

ській районній бібліотеці 
випускається стінна газе
та «Друг читача». В ній 
вміщуються невеликі ре
цензії на нові твори ра
дянських письменників,

Чапаєва,

огляди то-бібліографічні 
що.

Редагують 
бібліотекарі-комсомолкн 
Алла Яцкул та Галина 
Кравцова.

М. СОСНА.

стіннівку

В се- 
сіль- 

райо- 
ну Курської області виник
ла пожежа. Учениця 10-го 
класу Суджанської школи- 
інтернату Валя Новикова, 
яка була в рідному селі на 
канікулах, першою кину
лась у палаючий будинок. 
Незважаючи на сильне по
лум’я, їдкий дим, комсомол
ка діяла сміливо і рішуче, 
їй вдалось винести 
двомісячного Вітю 

Дізнавшйсь, що 
ньому палаючому 
теж залишилась 
відважна дівчина 
жодної хвилини. І 
на її руках 
хлопчик Миша Головачов.

Юна героїня не спини
лась перед небезпекою. Рис
куючи життям, вона продов
жувала рятувати майно 
колгоспників. Несподівано 
завалилась палаюча покрів-
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Це сталося 5 липня, 
лі Уруси Дроновської 
ради Глушковського

Валя дістала тяжкі 
Незважаючи на зу- 

лікарів, врятувати 
дівчини не вдалось.

з вогню 
Гузеєва. 
в сусід- 
будинку 
дитина, 

не гаяла 
ось уже 

врятований

ля, і 
опіки, 
силля 
життя

За мужність і самовідда
ність, проявлені при ряту
ванні дітей під час пожежі, 
ученицю 10-го класу Суд- 
жанської школи-інтернату 
Валю Новикову нагородже
но орденом «Знак Пошани».

Подвиг сімнадцятирічної 
комсомолки — яскравий до
каз її мужності, відваги, 
високих моральних якостей, 
Школа, комсомол виховали 
Валю Новикову, прищепили 
їй якості, властиві молодо
му поколінню будівників 
комунізму. (ТАРС).

-0-

„НАВІЩО НАМ
НЗШИТЖ'Г'н

часто

ЛИВАРНОМУ цеху 
Кіровоградського мі- 

ськпромкомбіЛіту з'явився 
молодий раціоналізатор. 
Явище виключне в житті 
комбінату, керівники якого 
вже звикли вважати, що 
раціоналізація, як і взага
лі, технічний прогрес і твор
чі дерзання, — справа ко
лективів великих підпри
ємств. Прикро, що і від мо
лоді, комсомольців 
можна почути:

— А який такий прогрес у 
нашому ділі може бути, ко
ли виробляємо цвяхи, ско
ворідки, різні там кастру
лі?...

В словах проскакує щось 
близьке до зневаги. Людям, 
які так міркують, немов і 
не до втями, що речі ці по
трібні в побуті, а тому їх 
мусить бути вдосталь, вони 
повинні бути якісними, кра
сивими, дешевими. 1 шана 
тому, хто вміє у виготов
лення маленької речі вклас
ти частку своєї душі, у ко
го невтомно працює думка 
в пошуках нового.

На жаль, цього не ска
жеш про комсомольських 
вожаків комбінату,

— Скільки у вас • ком
сомол ьців-раціоналізаторів? 
— запитуємо у секретаря 
комітету Григорія Перед- 
ріенка.

— Жодного.
— А Кисіля Івана знає

те?
— Він не стоїть у мене 

на обліку, — поспішно від
повідає секретар.

Г. Передрієнко щиро пе
реконує, що комсомольська 
організація нічого спільно
го не має з ливарником 
Іваном Кисілем. Та це гово
рить не на її користь, бо 
хоч за віком Кисіль вже й 
не комсомолець, та у нього 
завзята, допитлива вдача, 
яка єднає його з комсо
мольською сім'єю.

Ливарнику спало на дум
ку: а що коли залізні токелі 
красити не голландською 
сажею, а чорним графітом, 
гак, як він бачив на одно
му з заводів Башкирії? 
Це б, по-перше, позбавило 
необхідності часто покрива
ти токелі фарбою, бо графіт,

особливо в суміші з рідким 
склом, набагато тривкіший. 
До того ж, як запевняє 
І. Кисіль, з таких токелів 
можна знімати кращі виро
би. Раціоналізатор ставив 
питання про те, щоб один 
ливарник обслуговував біль
ше двох токелів.

Доцільність пропозиції 
очевидна. Та якби й з’яви
лись сумніви, то чому б не 
перевірити це спочатку на 
декількох токелях? Але на
чальник цеху П. Я. Васи- 
ленко досить відверто ви
словив своє ставлення до 
нововведення:

— Навіщо нам експери
ментувати?

Як не дивно, але й інже
нер тов. Вншневецький від
махнувся від раціоналізато
ра — нічого, мовляв, турбу
вати дрібницями зайнятих 
людей.

Що ж до комітету ком
сомолу, то тут і не зна
ють про раціоналізацію та й 
не цікавились ніколи по
дібними речами.

Член комітету форму
вальниця Поліна Назарен
ко довго напружує пам’ять, 
щоб пригадати, якому ж пи
танню було присвячене ос
таннє засідання. Звичайно, 
нелегко їй це зробити, бо 
на засіданні, яке відбулось 
місяць тому, говорили про 
все і ні про що. Там не 
вирішувались злободенні, 
хвилюючі питання. І разу 
не збиралися комітетники, 
щоб обговорити стан справ 
з технічним прогресом на 
підприємстві, не задумува
лись, чому ж не звертає
ться до них молодь, щоб по
ділитись. задумами, пла
нами.

Жодної раціоналізатор
ської пропозиції від ком
сомольців підприємства! Що 
може бути тривожнішим? 
Але члени комітету й паль
цем об палець не вдарили, 
щоб створити грунт для 
розвитку творчих думок, 
ДЛЯ росту числа молодих 
раціоналізаторів.

Порівняно невелика ком
сомольська орга н і з а ц і я 
міськпромкомбінату — в 
ній 27 чоловік. Та скільки 
справ хороших могли б во-

СМІЛИВІ 
ДРУЖИННИЦІ 
Для ДРУЖИННИЦЬ 

взуттєвої фабрики Оль
ги Олексієнко і Людмили 
Машкари цей вечір, зда
валося, не обіцяв нічого 
надзвичайного. У штабі їх 
проінструктували, визначи
ли маршрут, і вони виру
шили по вулиці Карла 
Маркса.

Коли подруги вийшли на 
ріг вулиці Шевченка, їх 
увагу привернули двоє мо
лодих людей, які про щось 
голосно сперечалися. Дівча- 
та підійшли ближче і почу- * 
ли, ЩО ХЛОПЦІ ДОМОВЛЯЮТЬ

СЯ когось 
й ножем

Миттю 
ня. Одна 
ла з цими хлопцями розмо
ву, а інша тимчасом викли
кала по телефону міліцію. 
Зловмисниками виявились 
мостовик з Кіровоградсько
го району Микола Карпов 
та Михайло Луньов, який 
ніде не працює. Обидва по
рушники були напідпитку. 
При затриманні Луньов ви
кинув ніж, але це помітила 
Людмила, підняла і віддала 
його працівникам міліції.

Так, завдяки своєчасному 
втручанню дружинників бу
ло попереджено хуліган
ство, а порушників притяг
нуто до відповідальності.

П. ФОМІН, 
капітан міліції.

побити. Один ще 
своїм похвалився, 
прийнято рішен- 
з подруг зав’яза-

ни зробити. Чому б не ого
лосити комсомольське шеф
ство над побутом молодих 
робітників, не потурбува
тись, щоб в цехах була чис
тота, а у дворі — зелень, 
клумби з квітами?

Робітники ливарного цеху 
не мають змоги після робо
ти помитись у бані, і до ду
шової не проберешся ~~ 
підхід закидано різним мот
лохом. Варто провести ком
сомольські недільники і ПО 
впорядкуванню території 
інших цехів. Отже, вчора 
не помітили безладдя на 
подвір’ї, а сьогодні — жи
вої людини, її творчого за- » 
Думу.

Повинен спалахнути жи
вий вогник в роботі ком
сомольської організації ком
бінату, повинні з'явитись 

І сміливі пошуки, які б по- 
I родили цінні думки. Тоді і 
І в цехах міськпромкомбіна- 
| ту будуть молоді раціона- 
: лізатори.
І Т. БОДНАР.



Скромність КРИТИКА Т БІБЛІОГРАФІЯ

прикрашає людину 5
І—і А КОМСОМОЛ, на чу- 
* • дову радянську мо

лодь партія покладає вели
кі надії. Адже юним, які 
зараз ще сидять за шкіль
ними партами, або лише 
починають своє трудове 
життя, доведеться довершу
вати будівництво комуніз
му. Ось чому М. С. Хрущов 
на XXI з’їзді КПРС гово
рив, що нам уже зараз по
трібно виховувати людину 
майбутнього.

У нашій країні видаються 
цілі серії брошур з питань 
комуністичної моралі. Серед 
них і невелика брошура 
С. М. Бардіна «Поговорим 
о скромиости», яку випу
стило в світ видавництво 
«Советская Россия».

Особливо цінним є те, що 
С. М. Бардін висуває на 
перший план позитивні 
приклади. Адже молоду 
людину краще всього вихо- 

> вувати на хорошому. Але 
автор також гостро за
суджує аморальні вчинки, 
критикує зазнайство.

Немеркнучим прикладом 
справжньої скромності і ви
соких моральних : 
завжди залишається 
Володимира Ілліча, 
кому доводилося 
Леніна, вражала 
ність найлюдянішої 
ни. Вій був простим, скром
ним, доступним. Один з 
найстаріших членів партії 
А. А. Андрєєв відмічав, що 
Ленін завжди відчував щи
ру соромливість, коли його 
вітали на з’їздах і конфе
ренціях. Він то показував 
на свій годинник, то витя
гав носову хустку, хоч у 
цьому не було потреби, шу
кав чогось у кишенях жи
лета...

У важкому 1919 році В. І. 
Ленін відмовлявся одержу
вати продукти, які йому 
присилали робітники, сол
дати і селяни. Коли прино
сили посилку, він обурю- 

■ вався і поспішав
муку, цукор, масло 
леним від недоїдання това
ришам. або ж відправляв 
продукти в лікарні, дитячі 
будинки.

Цю та багато інших роз
повідей про вождя револю-

якостей 
життя 

Всіх, 
знати 

скром- 
люди-

ції наводить автор бро
шури.

Радянські люди в біль
шості своїй — скромні тру
дівники. Для них чужі такі 
риси, як високомірність, за
знайство, хвастливість. Во
ни щоденно творять подви
ги, але не люблять рекла
мувати —'■— * —
все це 
гальної

Ось 
узятих

Льотчик Михайло Петро
вич Дев’ятаєв під час Ве
ликої Вітчизняної війни 
брав участь в 35 повітряних 
боях, знищив 9 ворожих 
машин, зумів з полону на 
німецькому літаку вивезти 
дев’ять товаришів. Але ма
ло хто знав про його подви
ги, бо він рідко розповідав 
про них. Лише через 13 ро
ків йому було присвоєно 
звання Героя Радянського 
Союзу.

Гвардії старший сержант 
Григорій Погорєлов з пере- 
ломаною рукою кинувся на 
допомогу потопаючому юна
кові і врятував його. По
вернувшись у військову 
частину, комсомолець ніко
му не розповів про те, що 
трапилось. Лише наступно
го дня командир довідався 
від начальника гарнізонної 
поліклініки про подвиг

г

свої успіхи. Адже 
робиться в ім’я за- 
справи.
кілька прикладів, 

з брошури.

роздати 
ослаб

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ.
-му таборі
«Карпати» _ ____ , ,__..___
вузів країни. Тут створено всі умови для хорошого від
починку. Велика увага приділялася спорту. Обладнано 
волейбольні і баскетбольні майданчики, гімнастичне міс
течко. Юнаки і дівчата робили туристські походи. 
Близько 300 чоловік склали норми на значок «Турист 
СРСР».

На знімку: туристи з студентського табору на привалі. 
Фото Л. КОВТАНА.

В оздоровно-спортивно- 
Львівського і Ужгородського університетів 

в цьому році побували 1.200 студентів різних

Де ти, брате мій?
Дві дівчини з двох різних сіл звернулись до ре

дакції з проханням допомогти розшукати їхніх 
братів.

Шановний читачу! Нижче ми вміщуємо ці два 
листи. Можливо, ти щось знаєш про згаданих у 
них людей? Коли так, відгукнись обов’язково.

УЖЕ кілька років підряд шукаю я свого брата Ва
силя. Але досі марно. Народився він в 1941 році,, 

а я на три роки молодша нього. Коли померли батько й 
мати, мене й меншого брата забрали в дитячий будинок 
с. Цибулівки, Цебриківського району, Одеської області. 
Згодом старший брат Володимир забрав мене звідти, а 
Василь залишився. Та незабаром Володимир помер.

Залишилась я сама-самісінька, хоч добре знаю, що 
десь є брат Василь Федорович Ялобжевський. Але. де 
він? Може, хто-небудь знає про нього?

Галина Ялобжевська з села Грушки, Ульянов
ського району, Кіровоградської області.

♦ ж *

7~] РОШУ допомогти мені розшукати мого єдиного 
11 брата Василя Трохимовича Шедського. Залишив
шись сиротами, спочатку ми знаходилися з ним в дитя
чому патронаті при колгоспі ім. Леніна в с. Посипівці, 
Ульяновського району, Кіровоградської області. Потім 
нас відправили в Грушківський дитячий будинок Цьо
го ж району, де ми пробули до 28 липня 1947 року. А з 
серпня 1947 року ми перебували в Липовеньківському 
дитячому будинку Голованівського району, Кіровоград
ської області. В 1949 році брата відправили в Березов- 
ку, Одеської області чи в Берізки, Миколаївської об
ласті. А мене взяв на виховання житель села Люіинева- 
те, Голованівського району, де я й знаходжусь зараз.

Коржова Ніна Хомівна.

Г. Погорєлова.
С. Тертичний 

повернувся з 
„ війни на мили

цях, а коли 
почалися жнива, став за 
штурвал комбайна. За три 
сезони він зібрав 4 тисячі 
гектарів. Радянський уряд 
присвоїв йому звання Героя 
Радянського Союзу. Коли 
Тертичного попросили роз
повісти про свої успіхи, він 
зніяковіло відповів:

— Нічого особливого я 
не зробив. Є такі, що кра
ще за мене працюють.

Серед молоді, на жаль, 
зустрічаються юнаки і дів
чата, в яких багато показ
ного, нескромного. До та
ких в першу чергу відно
сяться стиляги, ці носії за
тхлої західної культури, які 
демонструють перед всіма 
свої погані смаки.

Де ж беруться у нас лю
ди чванливі, нескромні? 
Частково у цьому виявля
ються недоліки виховання у 
школі і особливо в сім’ї. 
Окремі юнаки і дівчата за
знаються від перших досяг
нутих успіхів, починають 
переоцінювати свої здіб
ності. Самовпевнені люди 
не визнають критики, нех
тують фізичною працею.

Комсомольський актив 
завжди вважав одним із 
своїх завдань моральне ви
ховання молоді. Брошура 
С. М. Бардіна подасть уС. М. Бардіна подасть 
цьому велику допомогу.

В. ПРОЦЕНКО.

Листи наших
РАДІСНІ ЗМІНИ читачів

ЩЕ ДЕКІЛЬКА років 
тому на території кін- 

заводу налічувалось лише 
десятків два хатинок під 
солом’яними покрівлями. 
На околиці був хутір, який 
за кількістю осель так і на
зивали — П’ятихатки.

Все більше коштів виді
лялося на державне будів
ництво, багатьом робітни
кам були надані гро
шові позички, лісоматеріали, 
шифер. І тепер не впізнати 
цю місцевість. П’ятихатки

МОЛОДОМУ
КОМУНАРУ

■л

«Надії не справдились»,— 
під таким заголовком в ваг 
шій газеті за 29 липня ц. р. 
була надрукована корес
понденція, де йшлося про 
те, що в Кіровоградському 
будівельному управлінні № 1 
занедбано фізкультурно-ма
сову роботу серед молоді.

Секретар комітету комсо
молу будівельного управ
ління № 1 тов. Богуиенко 
повідомив редакції, шо на
ведені факти підтвердились. 
Фізоргу будівельного уп
равління № 1 тов. Відкупу 
вказано на незадовільне 
ставлення до своїх обов’яз
ків і накладено комсомоль
ське стягнення.* * ♦

«Комсомольським будо-

Громадське око Наш рейд
по робітничих

ОАВОДСЬКИИ гудок 
сповістив про початок 

обідньої перерви. З усіх це
хів робітники поспішають 
до своєї, заводської їдаль
ні. В ній чистота і квіти — 
зовсім, як вдома. І як мати 
чи дружина, привітні та 
дбайливі працівники їдаль
ні. Без довгого нервування 
відвідувачів, без брудних 
підносів і гарячкових по

шуків виделки чи ложки...
Чи багато треба для то

го, щоб у громадській їдаль
ні було саме так, як вдома? 
Перш за все — звичайна 
людяність і чесність...

ВИ ПРАЦЮЄТЕ на за
воді імені Кірова, 

«Червоний Жовтень» або на 
цегельному заводі № 3. 
Обідня перерва. Але ви з не
терпінням чекаєте кінця 
«обідньої перерви» в буфе
ті № 32 (філія їдальні 
№ 19). Нарешті М. Будні- 
кова відчиняє двері. Захо
дите і тієї ж хвилини від
чуваєте, що ваш апетит як 
рукою зняло. Навколо — 
рої мух, зверху — обвале
на стеля.

— Що є у вас з гарячих 
страв? — пересилюючи ба
жання піти звідси, запитує
те ви.

— Гарячих страв нема, 
бо в їдальні № 19 — ре
монт.

— Тоді... тоді ковбаса є?
— Ковбаси, яєць і масла 

немає, — відразу поперед
жає дальші запитання бу
фетниця. — Коли й бува
ють, то побоююсь, щоб не 
зіпсувались. Адже холо
дильника немає, — додає 
вона.

Видно, що М. Буднікова 
не зовсім зручно почуває 
себе в цей час і, мабуть, 
кільканадцятий раз згадує 
завідуючого їдальнею № 19 
т. Островського, який ос
таннім часом зовсім забув 
про існування буфету № 32.

Що ж, настав слушний 
момент представникам ро
бітничого контролю, якби 
вони тут діяли, прийти на 
допомогу т.~ Островському.

з'єднані широкою вулицею 
з центральною садибою, від 
якої в різні кінці простяг- 
лися рівні ряди осель під 
шифером. Всюди — зелень 
садків.

Днями комісія прийняла 
три нових 
справили 
дожони, а

будники, в яких 
новосілля моло- 
також одинаки.
Є. ОЛІЙНИК, 

обтіковець молочно-то
варної ферми.

Олександрійський 
район.

—
вам — ударні темпи», — 
під таким заголовком в пе
редовій статті за 29 липня 
ц. р. вказувалось на неза
довільну участь комсо
мольських організацій Но
во-Архангельського району 
в будівництві культурно- 
освітніх закладів.

Секретар Ново-Архангель
ського райкому ЛКСМУ 
тов. Будник повідомив ре
дакції. що наведені факти 
підтвердились. Стаття обго
ворена на бюро райкому 
комсомолу і нараді секре
тарів комсомольських орга
нізацій, 
мольців 
клуби в селах 
Хутори, Тернівці, 
мирівці, Кам’янЛкому, Ган- 
ііівці та інших.

З участю комсо- 
тепер будуються 

Скалівські 
Володи-

ДВАНАДЦЯТА година.
Двері їдальні заводу 

«Червона зірка» з гуркотом 
розчиняються навстіж. На
товп, що юрмився біля вхо
ду, ринувся до роздаваль
них вікон. Кілька чоловік 
вириваються вперед, від
штовхують, наступають на 
ноги, або просто йдуть на
проти черги, через голови 
передають тарілки із стра

вою і... приємного апетиту! 
Решта людей, що витягну
лась у довгу чергу, нервує, 
але не чинить опору наха
бам, хоч їх і небагато — до 
десятка чоловік. Між тим 
на «просування» вздовж 
роздавальних вікон треба 
витратити принаймні 20— 
25 хвилин, тоді як у ливар
ників, наприклад, обідня 
перерва вночі займає всьо
го півгодини.

Щоб не змарнувати часу 
в черзі, частина робітників 
по-вокзальному примощує
ться поблизу буфета і «обі
дає» двома—трьома купле
ними пиріжками. Частина ж 
робітників харчується на 
вокзалі. І це тоді, коли єди
на в місті фабрика-кухня 
міститься на території за
воду.

Невдоволення робітників 
їдальнею складають вели
ку низку. І найбільше не
добрих слів на адресу пра
цівників кухні чути тоді, 
коли мова заходить про 
якість приготування страв.

Завідуючий виробництвом 
фабрики-кухні т. Щетков- 
ський на всі докори знахо
дить одне «пояснення»:

— Нема робітничого кон
тролю.

Безперечно, робітничий 
контроль — велика сила. 
Але ж вас, т. Щетковський, 
в першу чергу повинна хви
лювати відсутність не кон
тролю, а сумління і чесності 
самих працівників фабрики- 
кухні. Лише трьома пере
вірками встановлені такі 
факти: 13 липня кухарі 
Т. Чорна і М. Демченко ви
готовляли пиріжки та кот-

☆

НА СЦЕНІ—ВЧИТЕЛІ
Нещодавно проходив 

огляд художньої само
діяльності вчителів се
редніх шкіл Кіровоград
ського району. Серед хо
рових колективів перше 
місце зайняв хор вчите
лів села Аджамки. В 
цьому велика заслуга за
відуючого початкової 
школи № 4 Опопрія Са- 
велійовича Коваленка. 
57-річний учитель біль
ше половини свого жит-

Дружня
иленами

літературного

Тепла зустріч відбулася в 
селі Рівному між 
обласного 
об’єднання і місцевими по
чинаючими
Іван Ватульов, Григорій Ла- 
нецький, Василь Сафонов 
та інші прочитали свої пое
тичні твори. Кіровоградці 
Віктор Погрібний, Микола 
Галиченко та Олександр 
Шкабой висловили їм свої 
зауваження і поради. Після 
зустрічі поети Кіровограда 
допомогли працівникам ре
дакції районної газети «Рів- 
нянська комуна» випустити 
чергові номери сатиричних 
листівок.

літераторами.

їдальнях
неповної ваги; 29 лип-лети

ня П. Тирлюк не доважила 
кілька порцій риби; 26 
серпня кухар О. Кізелов 
виготовив котлети із несві
жого м'яса. В серпні, бага
тому на овочі І фрукти мі
сяці, сноживачі були майже 
позбавлені таких страв, як 

не 
кантробітничий

над їдальнею, очолю- 
т. Ситником? Адже 

як і завкомові і комі- 
комсомолу підприєм-

вареникп з капустою і кар
топлею.

Та, здається, цілком ви
стачить і цього переліку.

Дивує інше: чому 
Діє 
троль 
ваний 
йому, 
тетові 
ства добре відомо про чис
ленні скарги робітників.

Трохи краще справи в 
їдальнях заводів «Динамік» 
(старший кухар Л. Голова- 
нова) і агрегатного (стар
ший кухар В. Гущин). У 
першій з них на якість страв 
скаржаться менше. Зате 
одноманітність їх справед
ливо обурює відвідувачів. 
Досить сказати, що тут 
не кожному щастить спо
живати овочі, мало ковбас
них, рибних, молочних про
дуктів. Дивує той факт, 
що працівники їдальні на 
заводі «Динамік» по закін
ченні зміни не знають, які 
саме продукти доставить 
їм база. Як же тоді можна 
урізноманітнювати меню?

Книга скарг і пропозицій 
їдальні агрегатного заводу 
рясніє прізвищем кухаря 
Ю. Андрія щепка. То він 
нагрубив, то не захотів по
дати замовлене... Ю. Ан- 
дріященко дійшов до того, 
що знайомим подає страви 
без талонів.

Члени нашої бригади 
прийшли до висновку, що 
громадський контроль над 
їдальнями часто існує лише 
формально. А порядок у 
робітничих їдальнях зале
жить, насамперед, він пиль
ності громадського ока.

Рейдова бригада: 
Ю. АЛЕШКО — май
стер заводу «Динамік», 
В. ГОЛОВЧЕНКО — 
с т а р ш и й контролер 
агрегатного заводу, 
М. ДУДНИК — поміч
ник санітарного лікаря 
міськсанепідемстан ц і ї, 
В. БОНДАР, А. ВО- 
ЩАНСЬКА — праців
ники редакції газети 
«Молодий комунар».

тя присвятив 
всі ці роки 
художньою 
ністю. Зараз в хоровому 
колективі, який очолює 
Онопрій Савелійовш^ 
беруть участь 70 осіб. 
Серед них — директор 
восьмирічної школи №6 
М. В. Лісовський, вчите
лі М. А. Андріяшевська, 
Г. 1. Берестенко та інші.

Т. СИДОРЕНКО.

ів колі, 1 
він керує 

самодіяль-

ЗуСТ|МЧ
Члени обласного літера

турного об’єднання зустрі
лися також з трудящими 
району. Член бюро облліт- 
об’єднання В. ІОр’єв роз
повів колгоспникам і робіт
никам про підготовку літе
раторів області до Декади 
української літератури і 
мистецтва в Москві. Поети 
прочитали свої нові твори.

Н. ПАЛИВОДА.
с. Рівне.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
7 вересня 1960 р. З стор*



НАШІ ПИСЬМЕННИКИ-ЗЕМЛЯКИ
НОВИНИ ТЕХНІКИ

Прозаїк, драматург Буревісник революції, смі- 
— л Сокіл, чиї гарячі 

крові запалюють 
жагою подвигу, —

О ІСТОРІЇ української 
радянської літератури 

20—ЗО рр. одне з видатних 
місць належить Іванові Кін
дратовичу Микитенку, бага
тогранний художній талант 
якого яскраво проявився в 
поезії, публіцистиці, крити
ці, залишив яскравий слід 
в прозі та драматургії цьо
го періоду.

Народився 1. К. Микитен- 
цо 6 вересня 1897 року в 
селянській сім’ї, у с. Рівно
му, на Херсонщині (тепер 
Кіровоградської області). З 
дитячих літ і до кінця сво
їх днів він перебував у гу
щинах народного життя. 
Змалку працював у бать
ківському господарстві і хо
див до панської економії на 
заробітки; навчався в одно- 
класній, а потім у двоклас
ній школах. З 1911 року 
вчиться в Херсонській вій
ськово-фельдшерській ШКО
ЛІ, а в 1915 році його, мо
лодого фельдшера-хірурга. 
відправляють на фронт 
першої імперіалістичної вій
ни, з якої Микитенко повер
нувся хворим в березні 
1918 року. Одужавши, бере 
участь в боротьбі з висип
ним тифом в селах Єлиса- 
ветградщини, завідує Неча- 
їеським лікувальним пунк
том, проводить 
культурно-освітню 
серед селян.

Початок літературної ді
яльності Івана Микитенка 
тісно зв’язаний з Одесою, 
куди в 1922 році нечаїв- 
ський комітет незаможних 
селян відрядив його вчити
ся до медичного інституту. 
До 5-ої річниці Жовтня в 
одеській газеті «Известия» 
був вміщений перший його 
вірш «Сьогодні свято». Піс
ля цього Микитенко під 
власним прізвищем та псев
донімами (П. Бунь, А. По
хмурий, І. Нікітенко), а час
то і без підпису регулярно 
виступає в одеських газе
тах та різних агітзбірниках 
з віршами, нарисами, опо
віданнями, гуморесками, ін
сценівками, публіцистични
ми та літературно-критич
ними статтями.

Кращими 
цього періоду були 
«У боротьбі», «Іду», 
«Вогні», повісті 
«Г аврик Кириченко —
школяр», «Вуркагани».

Активну творчу роботу 
Микитенко поєднує з вели
кою громадською діяльніс-

широку 
роботу

серед творів 
п'єси 

поеми 
«Брати»,

тю. Він входить до органі
заційного бюро одеської ор
ганізації пролетарських пи
сьменників «Гарт», а пере
їхавши в грудні 1926 року 
до Харкова, бере активну 
участь в підготовці 1 Все
українського 
летарських 
(ВУСПП), 
провідних 
ки.

В кінці 
30-х років 
Микитенка один за 
виходять такі визначні тво
ри як п’єси «Диктатура» 
(1929), «Кадри», «Справа 
честі», «Дівчата нашої краї
ни», «Бастилія божої мате
рі» та ін., що міцно ввійшли 
до репертуару периферійних 
і провідних центральних те
атрів не лише України, а й 
всього Радянського Союзу.

Герої творів Микитенка— 
це люди з народу, що від
дають всі свої сили і знан
ня великій справі соціаліз
му. Такими є комуністи 
Г ригорій Дудар, Терень 
Крижень, Федір Вересай, 
Матвій Чумак та багато 
інших яскравих образів ря
дових трудівників 
Комуністичної партії, 
відників у життя 
ленінських ідей.

Визначне місце 
чості Микитенка 
тема уславлення трудового 
героїзму Ленінського ком
сомолу на будовах перших 
п'ятирічок. Майже в усіх 
його творах діють колорит
ні образи комсомольців — 
вірних помічників партії в 
розв’язанні завдань будів
ництва соціалістичної еко
номіки і культури. Це дів
чата нашої країни (з одно
йменної п’єси Микитенка, 
присвяченої Ленінському 
комсомолу) Марія Шапіга, 
Мотя Жердяєва, 
Синіченко, Валя 
Фрося Багатир, що оволо
дівають професіями бетоня
рів і на будівництві Дні
провської гідроелектростан
ції імені В. І. Леніна свої
ми показниками в труді об
ганяють в змаганні чолові
чу бригаду бетонярів — 
комсомольців Антона Шме- 
телюКа, Миколи Пронаїики 
та інших.

Високі моральні якості 
радянської молоді відобра- і

з'їзду про- 
письменників 

стає одним з 
діячів цієї спіл-

20-х на початку 
з-під пера Івана 

і одним

славної 
про- 

велики<

в твор- 
посідає

Оксана
Чубови,

На XVII олімпійських іг
рах в Римі триває спортив
на боротьба.

Команда радянських ра
піристів у складі олімпій
ського чемпіона В. Ждано- 
вича, Ю. Сисикіна, М. Мід- 
лера і Г. Свєшникова пере
могла в командних змаган
нях і завоювала золоту ме
даль. Вдало виступали ра
дянські спортсмени в зма
ганнях з вільної боротьби.

Після 8 днів олімпіади 
команда СРСР має 15 зо
лотих, 5 срібних і 9 брон
зових медалей, команда 
США відповідно 13—11—9; 
об’єднана німецька коман
да — 5—12—5; Італія — 
5—3—2; Австралія — 4— 
4—3 і Угорщина — 3—5—2.

За неофіціальним підра
хунком очок турнірну таб
лицю очолюють спортсмени 
Радянського Союзу — вони 
набрали 214,5 очка. Амери
канці мають 201 очко, об’-

жені Микитенком і в інших 
його творах. Основними ге
роями п’єси «Дні юності» є 
комсомольці, молодь, учні 
радянських шкіл, студенти 
вузів. Іван Цуприн, Люба 
Василенко, Микола Яроиі 
Оксана Шумейко та іншіОксана Шумейко та 
герої цієї п’єси разом з усі и 
радянським народом праг
нуть до праці, до знань, до 
трудової діяльності на ко
ристь рідної соціалістичної 
Вітчизни.

В творах Микитенка ми 
зустрічаємо і ряд перекон
ливих негативних персон^: 
жів, образів лютих ворогів 
Радянської влади.

Творча біографія Івана 
Микитенка недовга. Вона 
охоплює півтора десятиріч
чя і трагічно обірвалась в 
розквіті творчих сил і та
ланту письменника. Однак, 
все те краще, що створено 
ним, входить до золотого 
фонду української радян
ської соціалістичної за 
змістом і національної фор
мою літератури, невід'ємної 
і складової частини багато
національної радянської 
культури. Кращі його тво
ри, типові образи і геро І 
зараз допомагають нам жи
ти і працювати, згуртовува
ти радянських людей на 
виконання величних зав
дань семирічки, в ім’я тор
жества великої справи ко
мунізму.

Андрій БОЙЧУК, 
кандидат філологічних 
наук.

ливий 
краплі 
серця 
таким пам’ятає наш народ 
великого 
письменника О. М. Горько- 
го.

Вів ходив 
ській землі. Жив у селі Ма- 
нуйлівці (нині Козельщип- 
ського району), писав там 
свої чудові твори. Сповнені 
любов’ю до нього козель- 
щинські комсомольці вирі
шили власними силами збу
дувати нове приміщення лі
тературно-меморіального му. 
зею.

На рахунок 17.801 що
тижня надходять усе нові 
кошти.,

На 
цям

пролетарського

і по полтав-

допомогу козельщин- 
прийшли всі комсо-

Перемогли
УТБОЛІСТИ Сабліно- 
Знам’янського цунроза- 

воду провели зустріч на
своєму полі із спортсмена-

Ф

і

мольські організації облас
ті, широке коло громад
ськості. 30.000 карбованців 
виділило обласне управління 
культури, 2.430 переказали 
студенти Полтавського пед
інституту, по 1.000 карбо
ванців надійшло від Карлів- 
ського і Лубенського рай
комів комсомолу. Всього на 
рахунку 17.801 — понад 76 
тисяч карбованців.

Завзято трудяться на бу
дівництві музею О. М. Горь- 
кого студенти Полтавського 
інституту інженерів сіль
ськогосподарського будівни
цтва. У вільну годину їм 
допомагають юнаки і дівча
та Мануйлівки та навко
лишніх сіл.

(З газети «Комсомолець 
Полтавщини»).

цукровини
ми Хирівської команди 
«Авангард».

Перемогу здобули госпо
дарі поля з рахунком 6:5.

О. ЧЕРНЕЦЬКИЙ.

Нагороди за спортивні споруди
ЦК ЛКСМУ разом з Уир- 

горградою і Радою союзу 
спортивних иолективів і ор
ганізацій провели огляд- 
конкурс по будівництву і 
обладнанню спортивних спо
руд.

За хороші показники по 
будівництву споруд почес
ною грамотою ЦК ЛКСМУ 
нагороджені комсомольські

Чи погода, чи негода, 
Сонце, вітер чи пороша,-* 
Завжди йде простий, 

не гордий, 
Акуратний листоноша. 
Сумка вся набита туго 
Кольоровими листами: 
і від тата, від подруги, 
Від сестри, бабусі й мами. 
В них, листах, слова 

привітні:
— Приїжджайте на

весілля,
— Ждіте в гості нас

у квітні,

— Справив Доля
новосілля,

— Син в Марії народився,
— Завершив річну

програму,
— Васильок ходить

навчився,
— Я закінчив панораму... 
В будь-яку погоду в місті 
Ходить друг наш —

листоноша.
В сумці носить добрі 

вісті, 
Сотні щасть людей 

хороших.
Олександр ШКАБОЙ.

І

•Лопата

організації колгоспу «Ук
раїна» (Ульяновський ра
йон). Кіровоградського рем- 
заводу. Налинівської серед
ньої школи (Кіровоград
ський район). Гайворс*!- 
ського ремісничого училища 

сільського господарства 
№ 1 та графітного номбі- 
нату цього ж району.

Грамотою Ради союзу 
спортивних колентивів і ор
ганізацій УРСР нагородже
на Ульяновська районна 
Рада союзу спортивних ко
лективів і організацій.

7 Ось уже чотири роки мо- 
) лодий мотогонщик Алек Боч- 
/ Грімберг займається люби

мим видом спорту. І небез
результатно: юнак домігся
першого спортивного розря
ду. Доброю славою користує
ться Алек не тільки серед 
своїх друзів-спортсмснів, а 
і, й серед робітників Кірово
градського будівельно-мон
тажного управління № 10, 
де він працює.

На знімку: А. БО1
ГРІМБЕРГ на тренуванні.

1

І<

ДОВЖІІЕІОІО...
65 метрів

(~)СЬ УЖЕ кілька місяців 
підряд з Ново-Крама

торського заводу виходить 
вагон за вагоном з однако
вим вантажем на одну ад
ресу: «Черемхово, Сафонов- 
ський розріз». На платфор
мах і відкритих площадках 
сибірським шахтарям від
правляють... лопату.

Не дивуйтеся: одну-єди- 
ну лопату, але, звичайно, не 
просту. Це — лопата-екска- 
ватор.

Геологи відкрили в Че
ремхово родовище вугілля. 
Мільйони тонн його сховані 
під товщею землі в 100 — 
200 метрів. 1 щоб відкрити 
доступ 
гатсів, 
зняти

! роди.
! — Для таких ось робіт,—
розповідає конструктор Во-

! лодимир Петрович Мери- 
чев, — ми й збудували екс- 

’ кавагор з лопатою завдоеж- 
. ки 65 метрів.

В цеху ми побачили ківш 
нової машини. В нього віль
но в’їде семитонний само
скид — адже ця лопата за
черпуватиме за один раз 

і 35 кубічних метрів — чоти- 
і ри залізничних вагони землі. 
і Не поступиться перед 
і ковшем і весь екскаватор. 
■ Його висота дорівнює жи- 
! лому будинку на 
хів.

Пересувається 
тор-лопата своїм 
чотирьох візках з 
ми, такими, як у 
А управляти цим 
буде лише 
Допоможуть їй 
томати.

Таку роботу, 
краматорський 
не може 
машина в світі: за 
може завантажити 
мільйон самоскидів 
тонн кожен. Але такі 
шини йому не будуть по
трібні: казкова лопата екс
каватора сама перекине 
весь грунт на півтораста 
метрів. А це дасть країні 
17 мільйонів карбованців 
економії за рік.

Б. ГЕРЦЕНОВ, 
кор. РАТАУ.

до незліченних ба- 
людина повинна 

цей шар пустої по-

15 попер-

одна
в

екскава- 
ходом на 
гусениця- 
трактора.

гігантом 
людина, 

цьому ав-

як новий 
екскаватор, 

виконати жодна 
рік він 
землею 
по сім 

ма-

єднаиа німецька команда — 
143, Австралія — 75, Угор
щина — 73 і Італія — 69,5 
очка.

РИМ, 5 вересня. (ТАРС). 
Сьогодні почалися змагання 
з спортивної гімнастики, в 
яких беруть участь гімнас
ти більш як 20 країн. Спор
тивну честь Радянського 
Союзу захищають 12 наших 
найсильніших гімнасток і 
гімнастів. Змагання прово
дяться на арені Терме ді 
Каракалла.

Змаганя почалися з обо
в’язкової програми чолові
ків (особисто-командний 
залік). За умовами змагань 
з 6 спортсменів, які мають 
право виступати від однієї 
країни, в залік ідуть резуль
тати 5 найкращих.

Численні глядачі, які за
повнили трибуни, палкими 
оплесками зустрічають про
славлених радянських гім
настів—Б. ІІІахліна, Ю. Ти- 
това, А. Азаряна, молодших 
спортсменів — В. 
ліді, Н. Мілігуло і 
ного.

Після короткої 
радянські гімнасти 
ють виступати на 
команді наших гімнастів ді- 
«махи». Найкращу оцінку в 
стає Б. Шахлін — 9,6 бала.

Кердеме- 
В. Порт-

розминки 
почпна- 
коні —

Невдало поч-ав «махи» 
10. Титов. Тому йому дове
лось скористатися 
спробою 
програмі 
право повторити вправу). 
Вдруге він виступив краще і 
дістав 9,55 бала. Оцінки ін
ших учасників команди на 
цьому снаряді не нижче як 
9,4 бала.

РИМ, 5 вересня. (ТАРС). 
Сьогодні в змаганнях з 
легкої атлетики почався тур
нір 
мепів, 
днів 
видах 
центрі 
єдинок негра Рафера Джон- 
сона (США) і радянського 
спортсмена Василя Кузне- 
цова. Джонсону належить 
тепер світовий рекорд — 
8.683 очка, у Кузнецова — 
другий результат у світі — 
8.357 очок.

У першому виді десяти
борства — бігу на 100 мет
рів — ні Джонсон, ні Куз- 
нецсв не показали своїх 
найкращих результатів. 
Джонсон пробіг 100 метрів 
за 10,7 сек — 948 очок, Куз- 
нецов — за 11,2 сек. — 870 
очок 
своїх 
спортсмени фінішували від-

другою
(в обов’язковій 
учасники мають

десятиборці в-спортс- 
які протягом двох 

виступлять у десяти 
легкої Атлетики. В 
уваги, звичайно, по-

(при встановленні 
рекордів обидва

повідно з часом 10.6 і 10,7 
сек.).

У довжину Джонсон 
стрибнув на 7 м 35 см, Куз- 
пецов — на 6 м 96 см.

Після ранкових змагань 
Р. Джонсон має 1.854 оч
ка, К. Грогоренц, спортсмен 
об’єднаної німецької коман
ди, — 1.754 очка, Є. Кемір- 
бік (Голландія) — 1.656, 
В. Кузнецов (СРСР) — 
1.643 очка.

РИМ. 5 вересня. (Спец, 
кор. ТАРС А. Єрмаков), 
Йде 12-й день XVII Олім
пійських ігор. Сьогодні ви
значаться чемпіони з боксу, 
вільної боротьби, нові чем
піони в трьох видах легкої 
атлетики.

Цікаво порівняти резуль
тати спортсменів окремих 
країн у тих видах спорту, 
змагання з яких уже закін
чилися з аналогічними ре
зультатами на XVI Олім
пійських іграх у Мельбурні. 
Спортсмени СРСР у Мель
бурні в таких змаганнях 
одержали 13 золотих меда
лей, а в Римі на 5 вересня 
вони завоювали 19 золотих 
медалей. Спортсмени США 
поки що утримуються на то
му ж рівні — 16 золотих 
медалей у Мельбурні і 16 
золотих медалей у Римі.

І

Фото В. ЮР’ЄВА.

Змагаються юні легкоатлети
В Ужгороді закінчилися 

змагання- з легкої атлетики 
серед вихованців дитячих 
спортивних шкіл та юнаць
ких секцій. За перше місце 
боролося 17 команд рес
публіки.

Спортивну честь нашої 
області відстоював колек
тив дитячої спортивної 
школи заводу «Червона 
зірка». Кіровоградцям дове
лося вперше демонструвати 
свої досягнення у таких 
змаганнях. Та незважаючи 
на це, вони виступили і 
гано, зайнявши восьме 
це в першій половині 
нірної таблиці.

Юні спортсмени 
Львова, Сталіно і Києва

непо- 
! МІС- 

тур-

міст

зайняли відповідно перші 
три місця. Кіровоградцям 
вдалося лишити позаду 
сильні команди Запоріжжя, 
Одеси, Луганська і Криму. 
А учню першого ремісничо
го училища Георгію Репен- 
кову не було рівних у по
трійному стрибку, його ре
зультат (13 метрів 23 сан
тиметри) наближається до 
нормативу другого спортив
ного розряду.

Хороше виступили Олек
сій ІІіитря, Віктор Старо- 
дубцев, Люба Іванченко, 
Світлана Петрова.

Редактор ГІ. МАРЧЕННО.
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