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Дев'ятого жовтня—
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Молоді працівники ферм 
штурмують нові рубежі
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ДАРМОЇДІВ-
ДО ГАНЕБНОГО СТОВПА!
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V ТО не працює — той не їсть» — цей священний 
** ленінський принцип золотими літерами вписаний 
в Конституцію нашої країни. Цю заповідь соціаліз
му, покладену в основу трудових взаємовідносин в 
радянському суспільстві, Володимир Ілліч називав 
основним, найпершим і найголовнішим правилом на
шого життя, запорукою остаточної перемоги соціа
лізму.

Тепер, коли радянський народ вже відкриває две
рі у світле комуністичне завтра, звершує славні тру
дові подвиги, коли праця в нашій країні стала не 
лише засобом до існування, а й фізичною, духовною 
потребою, основною формою участі в дальшому роз
витку суспільства, особливо жалюгідними виглядять 
ті нечисленні, паразитичні елементи, які прагнуть 
урвати побільше, а дати суспільству якнайменше.

Ганьбою і презирством таврує наш народ дармої
дів і рвачів, ледарів і нероб — цих паразитів усіх 
відтінків, які, мов трутні, поїдають зібраний бджола
ми мед, які не дають суспільству нічого, а самі ко
ристуються створеними працею народу благами.
ТГ РУД у нашій країні став справою честі, справою 
" доблесті і геройства, і героям праці у нас най

перша шана. Багата людьми доблесної праці, вихо
ваними Комуністичною партією. Ленінським комсо
молом, і наша орденоносна Кіровоградщина. Кому з 
вас, друзі, не відомі імена наших уславлених моло
дих бійців семирічки свинаря Л. Лукашевського, 
доярки Ю. Кулик, гідробудівника Г. Отенка, стерж- 
невиці Г. Бардіної, бригадира механізаторів В. Анд- 
ріяша та багатьох і багатьох інших. Всі вони не шу
кають легких шляхів у житті, своїми руками і ясним 
розумом збільшують виробництво м’яса і молока, 
звели споруди Кременчуцької ГЕС, видобувають 
вугілля, вирощують рясні врожаї.

Працелюбність — яскрава риса характеру нашого 
народу. І саме тому трудящі нашої країни проголо
шують; «Честь труду, ганьба тунеядству!» Радян
ський народ, який всьому людству прокладає ясну 
дорогу до комунізму, не може миритися з тим, що 
в його середовищі ще не перевелися людці з дрібно
власницькою психологією, користолюбці, а то й про
сто злісні тунеядці, симулянти і ледарі, які обкрада
ють трудящих, живуть за їх рахунок.
О Е перевелися поки що такі паразитичні елементи 
® 8 і в нашій області. Не так давно адміністратив
ні органи спіймали на гарячому двох молодих гра
біжників В. Сагача та В. Коропалова. Заразившись 
буржуазною мораллю: «бери від життя все», ці 
паразити по-бандитському запускали свої брудні 
пазурі у державні каси. Хто ж вони, ці злочинці, які 
незабаром сядуть на лаву підсудних? Обидва у свій 
час працювали на заводі «Червона зірка». Здавало
ся б, трудись чесно, нарівні з усіма користуйся бла
гами нашого прекрасного жигтя, вчись. Але ці мо
лоді люди обрали слизьку стежку, стали злодіями, 
і за це їх чекає справедливе покарання.

У цьому зв’язку хочеться зробити серйозний докір 
членам комсомольського комітету заводу «Червона 
зірка». Адже вони несуть моральну відповідальність 
за кожного комсомольця.
О 1Ч0Г0 гріха таїти, у нашому середовищі є ще 
8 * немало молодих людей, які після закінчення 
школи сидять на шиї своїх безвольних батьків, ніде 
не працюють, ведуть паразитичний спосіб життя. 
Саме в результаті слабохарактерності батьків 22-річ- 
ний В. Назаренко з м. Кіровограда став дрібним 
аферистом. Паразитичне, розгульне життя веде 
В. Чернявський — в минулому викладач фізкуль
тури.

БОВ' ЯЗОК комсомольських організацій розвінча- 
ти, примусити таких ледарів працювати, а якщо 

любителі легкого життя й надалі ухиляються від 
роботи, виносити питання на розгляд громадських, а 
в разі потреби і народних судів, створити таку об
становку, щоб земля горіла під ногами нероб.

Тим більше, що трутнів у нас не так вже й бага
то. Треба тільки, щоб комсомольські організації ство
рили навколо них атмосферу загального морального 
осуду і презирства, проявили настирливість у залу
ченні дармоїдів до суспільно-корисної праці.

Дійовим засобом боротьби з паразитичними еле
ментами є наша преса. Тому редакція звертається 
до вас, юні друзі: напишіть нам про таких нероб і 
ледарів. Давайте дружними спільними зусиллями 
поведемо нещадну боротьбу з цим потворним яви
щем у нашій великій радянській сім’ї, яка прагне 
жити і працювати по-новому, по-комуністичному.

•— ’ За принладом 
Л. Лукашевсьного .. .

Комсомолка Ганна Ко
валь не так давно працює 
свинаркою в колгоспі ім. 
Кірова (с. Шепілове), Цоло- 
ванівського району. Всього 
два роки минуло, як дівчи
на закінчила десятирічку і 
прийшла на ферму, та всі в 
артілі встигли переконати
ся, що Ганна — працьови
та, що слово в неї міцне.

Молода свинарка однією 
з перших в районі почала 
працювати за методом 
Ярослава Чижа, і зобов’я
залась у цьому році відго
дувати 800 голів свиней. 
Запалив дівчину на цю пра
цю і почин земляка Лсонтія 
Лукашевського. Наслідую
чи його приклад, вона взя
ла підвищені зобов’язання: 
до 43-ї річниці Великого 
Жовтня здати 500 центне
рів свинини.

......................

\/СЕ у нас моло- 
-* де, нове: і при
міщення, і корови, 
бо ферму на нашій 
бригаді створено 
лише чотири роки

І тому. А головне, що всі 16 
тваринників нашої ферми 
— це працьовита, енергійна 
молодь.

Та хоч і молоді ми, а до
свід деякий в роботі маємо, 
і здається мені, дещо вар
те, щоб і інші ферми, а особ
ливо комсомольсько-моло
діжні, запозичили.

Наша ферма в артілі пер
шість тримає. Надоєно на 
кожну фуражну корову по 
1600 літрів молока, а кращі 
доярки Галя Драбич, Рая 
Пастухова, Галя Перепічай 
вже біля 2000 літрів на ко
рову одержали. Безперерв
ним потоком надходить з 
нашої ферми молоко: цілий 
рік надої майже на одному 
рівні, бо парування ведеть
ся планомірно.

Своє першочергове зав
дання вбачаємо в тому, щоб

На рахунку у Ганни Ко
валь вже є 365 центнерів 
реалізованої свинини. Але 
до 7 листопада неодмінно 
буде 500: адже лобовий 
приріст кожної голови у її 
групі складає 500—600 гра
мів.

У День тваринника наша 
Ганна почуватиме себе гос
подарем свята — право на 
це вона вже виборола.

М. ЛЕТЮК, 
зоотехнік.

якнайбільше виробніи мо
лока. Але продуктивність 
ферми не тільки цим вимі
рюємо: дбаємо і про собі
вартість, думаємо, як зде
шевити одиницю продук
ції. На деяких бригадних 
фермах, крім завідуючого, 
є ще й обліковці, нетсаніта- 
ри. техніки по штучному 
осіменінню. механізатори.

ТІЛЬКИ вид

Землетрус у Сталінабаді
СТАЛІНАБАД, 16. 

(ТАРС). Сьогодні о першій 
годині 39 хвилин 05 секунд 
за грінвіцьким часом у Ста
лінабаді стався землетрус 
силою 5—5,5 бала.

Як повідомили кореспон
дента ТАРС на сейсмічній 
станції Інституту сейсмоло

СОЛОД Я Тарасюк, повернувшись з армії в рідну 
Олександрівну, пішов на ферму артілі імені 

Леніна. Взявся спочатку доглядати телят. А коли 
молодняк зняли з відгодівельної групи, доручили 
йому первісток.

Якось у колгоспі проходили збори тваринників. 
Доярки брали зобов’язання на рік. Здивуванню кол
госпників не було меж, коли вони довідалися, що 
молодий дояр вирішив одержати від кожної первіст
ки по 2801) літрів молока. Та ось пройшло лише пів
року, і комсомолець з честю виконав річне зобо
в’язання. За вісім місяців на рахунку Володі Тара- 
сюка більше 3000 літрів молока від кожної корови.

— Незабаром обласне свято тваринника. Ду
маю не відстати від інших, — говорить комсомолець. 
— Адже бути його учасником — велика честь.

В. БАЛІЦЬКИЙ, 
секретар Добровеличківського РК ЛКСМУ.

На знімну: Володимир ТАРАСЮК.
Фото В. КОВПАКА.
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гії Академії наук Таджики
стану, епіцентр землетрусу 
знаходився у важкодоступ- 
ній гірській місцевості за 25 
кілометрів на північний схід 
від Сталінабада. В епі
центрі його сила досягала 
7—7,5 бала.

— Галинко, вставай, час 
на роботу, — будила мати 
дочку.

Дівчина миттю схопилася, 
почала збиратися.

— Котра година, мамо?
— Початок шостої.
— Ой, біжу! В шість же 

треба на фермі бути.
І тільки біленька хусточ

ка майнула за вікном.
Поспішала Галинка, а в 

голові вже роїлися думки: 
як там її вихованці? Вчора 
«Лимонка» щось погано 
їла, чи не захворіла, бува?

Не вчулася, як і на ферму 
прийшла. Одержала молоко 
від доярок, почала напува
ти ним своїх улюбленців. А 
їх у неї 35. І всі 
пізнають Галинку, 
ться до неї.

— Зараз, рідні, 
те, всіх нагодую.

Дівочі руки швидко роб
лять свою справу. Метка в 
роботі Галинка: ось вона 
вже й телят нагодувала, і 
в загороді прибрала, бо лю
бить, щоб скрізь порядок 
був. Можна й на випас те
лят виганяти.

Але що ж це подруги, те
лятниці Тося Змеул та Оля 
Рейбул затримуються? Аж 
ось і вони. Всі разом супро
водять молодняк у степ.

Два роки працює Галина

відразі) 
тягну-

зачекай-

Підрахуйте, скільки кол
госпних коштів піде на 
утримання такого штату. 
А між тим, всю цю роботу 
може виконувати одна лю
дина. На власному прик
ладі переконався. Оволодів 
я двома спеціальностями: 
ветспеціалісга і механізато
ра. У нашій справ? дуже 
зручно мати такі знання: 
самі можемо і доїльний 
апарат полагодиш, і за мо
торами послідкувати, і штуч
не осіменіиня тварин про
вести. Звичайно, при тако
му поєднанні обов’язків 
турбої немало. Та у нас ко
жен працює з повною під
дачею сил. Дівча та-доярки 
доглядають по ЗО корів. 
Правда, в декого зараз лише 
по 23—25, але незабаром і 
їх групи збільшаться за ра
хунок нетелів.

Фуражири у час теж. мо
лоді хлопці — Микола Гуг-

мрії дівочі
Бойко телятницею в ново- 
українському колгоспі «Ро
сія». То нічого, що літ їй 
мало — ще й п’ятнадцяти 
не минуло: справу свою во
на добре знає. Недарма ж 
її вчителька й порадниця, 
телятниця Олександра 
Мака рівна Т о маченко 
схвально відзивається про 
дівчину. Одне погано — 
не змогла школу закінчити, 
треба було хвору маур за
мінити. Та Галинка твердо 
вирішила здобути освіту у 
вечірній школі. А зараз сил 
не шкодує, щоб швидко ріс

молодняк. щоб більше при
бавляв у вазі. / результати 
непогані має — вага кож
ного теляти щодня на 500

< грамів зростає. Та 
г це не задовольняє 
дівчину. Хочеться 
досягти більшого.

Є у Галинки мрія запо
вітна — дояркою стати.

А недавно поділилася во
на своїми думками з подру
гами:

— А що, дівчатка, час, 
мабуть, нам і до комсомо
лу вступити. Тоді ще краще 
працювати будемо.

Подруги радо .підтрима
ли її.

Збудуться мрії дівочі, бо 
така вже вдача неспокійна 
у цих дівчат — коли що 
пообіцяли, то не відступлять 
від свого.

Л. БАБИЧ. 
Ново-Український район.

Молодець, Людмило!
ПІОДМИЛА Танцюра

" прийшла на ферму 
колгоспу «Зоря комунізму» 
два роки тому після закін
чення школи. Ніхто з до
свідчених доярок не міг то
ді подумати, що молода дів
чина згодом стане кращою 
дояркою артілі. Та Людми
ла довела, що вміє працю
вати не гірше інших.

Готуючись до обласного 
свята — Дня тваринника, 
вона з початку року надої
ла по 2050 літрів молока від 
кожної корови.

Енергійна дівчина поста
вила мету: до 
дати країні 38

Ю.
с. Крупське, 
Хмелівського

кінця грудня 
тонн молока.
ЩЕР БАК.

району.

ніков, Яків Даценко, Іван 
Омельченко. Вони ж і па-, 
сгухами влітку працюють. 
Взагалі наша бригада тва
ринників на повному само
обслуговуванні. Навіть тва-, 
ринницькі приміщення до 
зими самі готуємо. Поки ко-, 
рови.знаходяться • літньо-, 
му таборі, ми вже зробили 
ремонт в корівнику.

Біля ферми — ц&і набиті 
силосом траншеї. їх теж за
клала наша бригада.

Колектив наш дружний. ■ 
Бо ж хіба доможешся чо-, 
гось без хорошої комсомоль
ської дружби, без взаємо--- 
допомоги? Наші доярки бо
йові в змаганні. Давні под
руги Галина Драбач і Рая 
Пастухова ревниво стежать 
за показниками одна одної, 
бо ж домовились між собою 
дівчата: взяти участь в об
ласному святі тваринника.

Успіхи у нас ще не дуже 
значні, але вони, напевне, 
будуть більшими. На кінець 
семирічки в нашому колгос
пі поголів’я корів збільшить
ся до 25 на 100 гсч«арів 
сільськогосподарських угідь. 
Праця тваринника потребу
ватиме з кожним роком все 
більше знань, уміння, прак
тичних розрахунків І ми 
вчимося працювати по-нс- 
вому.

П. ПЕРЕПІЧАЙ, 
завідуючий тварин
ницькою фермою кол
госпу імені Леніна, 

Новгородківського ра
йону.



КАДРИ вирішують
О ЖЕ кілька років комсо- 
*—* мольську організацію 
колгоспу «Україна», Ганво- 
ронського району, очолює 
Катерина Захаренко. Дівчи
на бере безпосередню участь 
в артільному виробництві— 
працює дояркою, вчиться у 
Білоцерківському сільсько
господарському інституті. 
Вона зарекомендувала себе 
здібним організатором мо
лоді. зуміла повести роботу 
так. що кожен має доручен
ня, добре працює, служить 
взірцем для інших. Юнаки 
і дівчата завжди весело й 
змістовно відпочивають.

Отже, від того, хто очо
лює первинну організацію, у 
великій мірі залежить успіх 
всієї комсомольської робо
ти. Тому надзвичайно вели
ке значення має правильний 
добір і розстановка кадрів. 
Про це слід подбати 
тепер, 
борної кампанії.

На 
ляпці є ще серйозні упу
щення, яким необхідно 
поклзсти край. До цього ча
су подекуди порушується 
ленінський принцип добору 
кадрів за їх політичними та 
діловими якостями, і до 
керма комсомольських орга
нізацій потрапляють непід- 
готовлені. незрілі, а часом і 
випадкові люди.

Аналіз якісного складу 
рекомендованих секретарів

саме
в період звітно-ви-

цій важливій ді-

ВІДВЕРТА, №і
П ИВАРНИЙ цех сірого

1 чавуну. Кому доводи
лось бувати на його дільни
цях, розмовляти з форму
вальниками, стержневиками, 
обрубниками, той, напевне, 
помітив, що тут третина ро
бітників — молоді, енергій
ні люди. Переважна біль
шість носить комсомольські 
значки, багатьом присвоєно 
звання ударників комуніс
тичної праці.

На початку 
багатотисячний 
червонозорівців 
у боротьбу за випуск 15 ти
сяч сівалок до першого 
травня, ливарники були пра
вофланговими у цьому ру
сі. В першому півріччі мо
лодими робітниками цеху 
запропоновано декілька цін
них нововведень. Так, раціо
налізатор — комсом о л к а 
Світлана Новокщонова на 
точному литві зекономила 
для заводу близько 150 ти
сяч карбованців. В цеху є 
п’ять бригад, удостоєних 
звання колективів комуніс
тичної праці. Всі вони ком
сомольсько-молодіжні. Біль
шість ударників комуністич
ної праці вчаться.

Про все це перед почат
ком звітно-виборних зборів 
нам розповів секретар ком
сомольського бюро цеху Во
лодимир Житомирський.

Але на зборах молоді ви
робничники не переоціню
вали здобутих успіхів. З 
усією прямотою вони ви
кривали промахи в роботі, 
критикували упущення, вно
сили пропозиції.

Якщо в перші дні існу
вання бюро дехто з комсо
мольських вожаків турбу
вався про дозвілля робіт
ників, цікавився духовними 
запитами молоді, то в даль
шому все зводилося, голов
ним чином, до паперової ме
тушні, розробки в цілому 
непоганих заходів, які зго
дом віддавалися забуттю.

— Наші дівчата якось за
пропонували вручати товари
шам по роботі в день їхньо
го народження пам’ятні по
дарунки, ходити разом в кі
но і на спектаклі, — розпо
відала в своєму виступі се
кретар комсомольської гру
пи Олена Маркова. — Та 
Володимир Житомирський 
не підтримав цього починан
ня. Адже він не мав навіть 
планів роботи по культурно
му дозвіллю молоді. Так і

................................ 

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

року, коли 
колектив 

включився

КОЖНОМУ-СЕРЕДНЮ ОСВІТУ
комсомольських 
в окремих ра- 

вимога 
щоб

первинних 
організацій 
йонах показує, що і 
ЦК ВЛКСЛ4 про те, 
на пости секретарів висува
ти активістів, які мають се
редню. середню спеціальну, 
незакінчену вищу та 
освіту, спеціалістів 
ського господарства, 
всюди виконується.

В Олександрівському ра
йоні, наприклад, сім чоловік 
не мають середньої освіти, 
з них три — рекомендовані 
в цьому році. З 26 секрета
рів первинних організацій 
Голованівського району 12 
не мають середньої 
Не кращі справи в 
ронському та ряді 
районів області.

На комсомольській 
ще мало спеціалістів 
ського господарства, 
секретарів колгоспних орга
нізацій в Голова нівському 
районі, наприклад, немає 
жодного агронома чи зоо
техніка.

Окремі райкоми комсомо
лу непродумано підходять 
до добору секретарів ком
сомольських організацій кол
госпів, радгоспів, в більшос
ті випадків рекомендують 
до обрання завідуючих клу
бами. кіномеханіків, бух
галтерів, бібліотекарів та 
інших людей безпосередньо 
не зв’язаних з виробни
цтвом. Гайворонський рай-

вищу 
сіль» 

не

освіти. 
Гайво- 
інших

роботі 
сіль- 

Серед

-і

1 згасла хороша ініціатива.
Невміння, або небажання 

членів комітету і техового 
бюро подбати про змістов- 

, ний відпочинок комсомоль
ців приводить до негативних 
явищ. Кілька місяців тому 
комсомолець Едуард Нота
ріус напився так, що опи
нився у витверезнику, а по
тім десять діб підмітав ву
лиці міста. Після всього на 
засіданні комітету він дав 
слово не соромити себе і 
колектив, але з часом повто
рилася стара історія.

Чимало турбот завдали 
своїм товаришам і комсо
мольці тт. Ільїнов та Пєш- 
ков.

Різко критикував роботу 
члена бюро Ніли Ногаль- 
ської, яка відповідала за 
відпочинок ливарників, май
стер першої дільниці Олег 
Ткаченко. Цеховий черво
ний куток відкривався про
тягом року тільки в святко
ві дні, лише двічі виступав 
самодіяльний колектив. Ба
гато молоді хоче пограти в 
шахмати, та вони закриті в 
шухляді. Хоч і говорив Во
лодимир Житомирський, що 
останнім часом в цеху знач
но знизився брак деталей, 
та комсомольців це не задо
вольняє.

Бригадир колективу кому
ністичної праці Михайло Бе- 
ленко навів кілька прикла
дів безгосподарського став
лення до продукції, яку во
ни виробляють.

— Член бюро Геннадій 
Паиікевич щоденно ходить 
біля деталей, розкиданих по 
подвір’ю 1 вкритих іржею, а 
викликати на бюро винних 
в цьому комсомольців, по
говорити з ними, не нава
жився.

Для того, щоб не допус
кати браку в роботі і збіль
шити випуск продукції, ком
сомолець т. Шинкаревський 
запропонував частіше орга
нізовувати зустрічі скла
дальників з робітниками ін
ших спеціальностей цеху, 
спільно розбирати промахи, 
які вони допускають в ро
боті. Питання про недопус
тимість браку і підвищення 
продуктивності праці повин
но займати першочергове 
місце в роботі цехового 
комсомольського бюро.

Пропозиції, внесені ливар
никами на своїх звітно-ви
борних комсомол ь с ь К И X 
зборах, повинні стати для 
нового складу бюро про
грамою в їх дальшій щоден
ній роботі.

О. ЧЕРНЕЦЬКИЙ.

ком комсомолу, наприклад, 
рекомендував секретарем 
комсомольської організації 
сільгоспартілі «Зоря кому
нізму» Василя Болгарчука, 
сторожа з семикласною ос
вітою.

Дуже мало висувається 
до керівництва комсомоль
ськими організаціями моло
дих комуністів. У Кіровогра
ді з 171 секретаря їх тільки 
16. в Устимівському районі 
з 44 — 4. Прикладно таке ж 
становище в Рівнянському 
та Ульяновському районах. 
Окремі райкоми комсомолу 
несміливо висувають на ке
рівну роботу молодих за ві
ком, енергійних, ініціатив
них юнаків і дівчат. Міськ
комам. райкомам ЛКСМУ 
необхідно вжити всіх захо
дів до того, щоб ліквідува
ти подібні помилки.

Негативно впливає на ро
боту первинних організацій 
часта заміна та плинність 
кадрів. Практика показує, 
що в ряді' райкомів допус
кається недопустима заміна 
секретарів комсомольських 
організацій. З двадцяти ор
ганізацій Бобринецького ра
йону. в яких пройшли звіти 
і вибори, у вісімнадцятьох 
замінені секретарі. Подібна 
картина в Добровеличків- 
ському і Ново-Українсько
му районах.

Чимало юнаків і дівчат в 
цьому році вперше будуть 

‘‘обрані на керівну комсо
мольську роботу. Міськкоми 
і райкоми повинні своєчасно 
допомогти новим кадрам 
освоїти доручену справу. 
Необхідно створити постій
но діючі школи комсомоль
ського активу, до навчання 
в яких залучити всіх вожа
ків молоді, подбати про те, 
щоб кожен слухач доскона
ло знав практику комсо
мольської роботи.

О. ТКАЧЕНКО, 
секретар обкому ком
сомолу.

їм—найперша шана
ТИМ, хто вчиться, най

перша шана в кожному 
колективі. Так і в нас, на 
станції Кірово-Українське.

Справжнім авторитетом 
користується серед залізнич
ників маневровий’диспетчер 
Олександр Недбайло. Він 
успішно керує комсомоль
сько-молодіжною зміною. 
Коли ця зміна несе вахту, 
затримок поїздів не буває. 
Та ще більше стали поважа
ти товариші Олександра піс-

Вчимось колективно
ЩОЛИ радянська молодь 
П оголосила похід за обо
в’язкову середню освіту, 
юнаки і дівчата колгоспу 
імені Калініна, Добровелич- 
ківського району, вирішили 
вчитись колективно.

В кінці серпня ми зібрали 
комсомольські збори, на які 
був запрошений директор 
вечірньої школи И. Рябо- 
конь. Тоді ж було прийняте 
рішення вчитися всім разом.

Зараз 35 юнаків і дівчат 
колгоспу є учнями вечірньої 
школи. На ім’я директора 
школи продовжують надхо
дити заяви. Ми вже домо
вилися з правлінням артілі, 
щоб літні табори були пе
реведені ближче
Частково зміниться 
рядок робочого дня 
ників.

Бажання молоді 
нестримне.

За 7 кілометрів від шко
ли живуть Діда Богдан і 
Ніна Лут. Але обидві вони 
— учениці 7-го класу вечір
ньої школи. Поступово, однії 
за одним, в навчання втягу
ється вся молодь колгоспу.

Г. ЛУК’ЯНЕЦЬ, 
секретар комсомольсь
кої організації.

ля того, як він закінчив 
школу робітничої молоді і 
вступив до Дніпропетровсь
кого заочного інституту ін
женерів залізничного тран
спорту. Зараз він — студент 
другого курсу. Співпраців
ники часто звертаються до 
нього за порадою, і Олек
сандр щиро ділиться своїми 
знаннями.

Без відриву від вироб
ництва середню освіту одер
жали працівники станції 
О. Ступа, І. Клюенко та ін
ші. Збільшилася кількість 
заочників. Цього року в 
Одеський заочний залізнич
ний технікум поступили чер
говий по станції В. Лалі- 
ков, стрілочники Г. Селіхов 
і Л. Васелига.

При станції відкриті два 
класи вечірньої школи. їх 
відвідують складачі поїздів 
І. Сурін. В. Петренко, под
ружжя Харченків, проми
вальник вагонів Л. Шиш- 
ненко.

Тепер понад ЗО працівни
ків вузла працюють і вчать
ся. Потяг залізничників до 
знань не випадковий — наш 
колектив змагається за зван
ня станції комуністичної 
праці.

Н. КАДОЧНІКОВА, 
старша стрілочниця.

Пишуть заяви 
до школи

а КОСЬ увечері, впорав-# 
Л ■ ШИСЬ З ДОЇННЯМ корів 

зібрались доярки колгоспу 
«Родина» на серйозну раз. 
мову. В червоному кутку 
за невеликим столиком сек- 
ретар колгоспної комсомоль
ської організації Віталій 
Чорний.

— Значить, будемо бра
тись за підручники, дівчата, 
Організується в нашому се
лі восьмий клас вечірнього 
навчання.

По черзі підходили доярки 
до В. Чорного, кладучи на 
стіл заяви. Всі юнаки і дів
чата колгоспу вирішили цьо
го року вчитись у вечірній 
та Витязівській заочній 
школах і закликали молодь 
району наслідувати їх прнк- 

.лад.
П. МАЛЕНКО, 

інструктор БобринецЬ’ 
кого РК ЛКСМУ.

і
Славпнм хлопчиною нази

вають колгоспники сільгосп
артілі' «Путь Ильича», Зиа- 
м'янського району, учня 
сьомого класу Олександра 
Мироненка. Не марно про
йшли у нього канікулн. 
Сашко допомагав старшим— 
працював їздовим. За це 8 
поважають його у селі.

На знімку: Олек
сандр МИРОНЕИКО.

Фото К. КЛІШ А.до села, 
розпо- 

тварин-

вчитись
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СЕЛЕКЦІОНЕРИ
О ВІСТКУ про те, що уро- 

ки плодоовочівництва 
буде вести колгоспний агро
ном С. П. Мельниченко, учні 
Тернівської середньої шко
ли зустріли з особливою 
радістю. Про Совву Павло
вича, єдиного аспіранта се
ред колгоспних агрономів 
області, вони багато чули. 
Це ж під його керівництвом 
у місцевій сільгоспартілі 
імені Литвинова виводять 
нові сорти овочевих куль
тур. А безрозсадний спосіб 
вирощування помідорів, за
пропонований агрономом, 
дав навіть кращі результа
ти, ніж розсадний. Хіба ж 
не пишатися таким вчите
лем!
"[ДОВГІЙ учитель організу- 

•П вав гурток юних селек
ціонерів. Правління колгос
пу довірило школі вирощу
вати 4,5 гектара винограду, 
75 гектарів саду, баштанні 
культури. У гурток записа
лось чотирнадцять осіб.

Юні селекціонери Віра 
Болтян, Вася Мельниченко і 
Оля Бовкун взялися за ви
рощення відомих районова
них сортів динь і кавунів, 
які культивують у північно- 
західній частині нашої об
ласті — нестійких проти 
грибкових захворювань, ма
ловрожайних, пізніх. А. Кла- 
ва Наточій, Люда Должке- 
вич і Тамара Шаповалова— 
кавунів, які б мали зовсім 
протилежні якості, і поча
лися пошуки, роздуми.,.

Диня «Колгоспниця» має 
хороший аромат, добрі сма
кові якості, вміщує 
13,8 процента цукру, 
дає дрібний плід, пізно до
зріває. «Місцева Дубівка», 
навпаки, має великий плід, 
високоврожайна, середньо
го дозрівання, добре тран
спортується. Проте в неї 
погані смакові якості через 
недостачу цукру.

— А якщо схрестити

«Колгоспницю» і «Місцеву 
Дубівку»? — задумалися Ві
ра Болтян, Вася Мельничен
ко і Оля Бовкун.
ПЕСНОЮ 1957 року 
™ дослідній ділянці 

сіння цих двох сортів 
сіяли через рядок. . 
дині зацвіли, зробили штуч
не запилення.

Літня погода ледве не 
розчарувала: майже всі пло
ди 'зберігали материнські 
якості і тільки на двох кір
ка була схожа на «Кол
госпницю». Ось з цих гібри
дів і взяли насіння для 
дальших дослідів. Після 
трирічного індивідуально
го відбору одержали кілька 
екземплярів дині, яка мала 
цукристість 13,6 процента.

г на 
на- 
по- 

Коли

ЧОМУ „МАНДРУЮТЬ11 *
голиківсьні школярі
Третій тиждень щодня зу

стрічаємо ми на вулицях 
хлопчиків і дівчаток з порт
фелями і ранцями. Веселі, 
життєрадісні.

Та дивна річ: чому голи- 
ківських школярів в ці дні 
можна зустріти мандруючи
ми то в селищі Олександрів- 
ці, то в м. Кам’янці, Чер
каської області, то ще десь 
поблизу?

ростили диню «Тернів- 
ська-1». її урожайність в 
середньому 210 центнерів з 
гектара. «Колгоспниця» ж 
давала 90—110 центнерів.

Та це зовсім не хвилює 
голову Ставидлянського 
ССТ (куди входить і с. Го- 
линово) т. Кулебу та голову 
Олександрівської райспожнв- 
спілки т. Коваля.

Ще весною у Голиківській 
середній школі були складе
ні списки підручників, потріб
них на 1960—61 навчальний 
рік. Передали їх т. Кулебі. 
Майже кожного тижня на
гадували йому про це, а він 
навіть гніватись почав: «Я 
діло своє знаю! Без книжок 
не залишитесь...»

Перед першим вересня го
лова ССТ «своє діло» забув, 
а списки підручників десь 
загубив. Написали йому но- 
ні, та зрушень ніяких.

— Немає. І не буде. В 
райспоживспілці немає — 
значить, і в мене буде, 
говорить тепер голова ССТ<

Значить, і в учнів не буде 
повних знань з перших *е 
днів навчання? З вашої вн- 
ни, т. т. Колеба і Коваль. Ви 
про це подумали?

І. яровий.
Олександрійський
район.

біля 
але

Торік два екземпляри її по
силкою відправили в Мос
кву до науково-дослідного 
інституту овочевого госпо
дарства. З нетерпінням че
кали відповіді. Нарешті во
на надійшла. Вчені зробили 
висновок: диня транспорта
бельна, з чудовими смакови
ми якостями, високою цук
ристістю, середнього дозрі
вання.

Так тернівські учні ви-

«Тернівська-1» зарекоменду
вала себе стійкою проти 
грибкових захворювань.
БАГАТО ще можна роз

повідати про те, як ви
користали Іхлава Наточій, 
Люда Должкевич, Тамара 
шаповалова позитивні якос
ті кавунів «Т у мана-Дніпро
петровського» і «Меліто- 
польця-142» і виростили но
вин сорт кавуна — «Туман-

Тернівський», як шляхом ІЧ’ 
дивідцального відбору Галя 
Пасенко одержала високо
врожайні кабачки (400 ~~ 
450 центнерів з гектара), о 
також про інші дослідниць- 
ні успіхи тернівських школя
рів.

В. ЛЕВИЦЬКИЙ. > 
с. Тернівка, Ново-Архан
гельський район.
На знімку: юні селекціо

нери десятикласниці Люда 
Должкевнч (зліва), Клавз 
Наточій і дев’ятикласник 
Василь Мельниченко на до
слідній ділянці оглядають 
кавун «Туман-Териівський»- 

Фото автора.



Досягнення _______ ___ ______ г
живає соціалістична наука і культура, — все це плоди невтомної праці людини, 
творіння її рук, невичерпного таланту.
фСТАННІМ часом незмірно виріс інтерес найширших кіл громадськості, особли

во молоді, до праці вчених, спеціалістів, діячів науки і мистецтва, до 
наукової і культурної спадщини кращих представників нашої країни. Багато 
читачів у своїх листах до редакції висловлюють велике бажання ближче позна
йомитися з життям цих людей, результатами їх творчих шукань.

Йдучи назустріч побажанням молоді, редакція газети «Молодий комунар» 
відкриває на своїх сторінках «Клуб цікавих зустрічей», через який редакція 
ставить за мету ближче познайомити наших читачів з досягненнями радянської 
науки і техніки, історією літератури і мистецтва, творчою діяльністю славетних 
художників, композиторів, навчити розуміти класичну музику, живопис, скульп
туру, розвивати почуття прекрасного.

У «Клубі цікавих зустрічей» виступатимуть відомі вчені і видатні спеціа
лісти, улюблені письменники і талановиті композитори, популярні артисти, а та
кож люди, яким є що цікавого розповісти.

Сьогодні ми публікуємо статтю наукового співробітника Державної Третяков- 
ської галереї С. Бениша «Поет російського пейзажу».
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І ЗОЛОТІ,

передати 
природи 

в е ли
ху дожник-пейзажист

краса у 
ріки 
все.., 

як

ОСОБЛ И В А 
чарівн їсть в 

природі середньої 
полоси Росії... По
ля, ліси, пере
ліски, ялинники, нескінчен
ні селищні дороги. Зви
висті стежки, ліниві ріки... 
Вранішні зорі і вечірні за
ходи. Ранні весни 
багряні осені...

Як ніхто, умів 
своєрідність цієї 
Ісаак Ілліч Левітан, 
кий
XIX століття.

Всю свою гарячу любов 
до безмежно прекрасної 
Батьківщини, до рідного 
пейзажу переніс він на по
лотна.

Не випадково в одному 
з листів І. І. Левітана до 
художника О. М. Васнецо- 
ва є такі рядки:

«Уявляю, яка 
нас тепер на Русі, 
розлились, оживає 
Немає кращої країни, 
Росія!».

ОБРАЗ російської приро
ди в усій її неповто

римій красі постає на ви
ставці, присвяченій твор
чості І. І. Левітана, відкри
тій у Москві в залах Дер
жавної Третяковської гале
реї.
Експоновано більше трьох

сот творів. Це найбільш 
значні полотна Л евітана. 
Вони розповідають гляда
чеві про настрої художни
ка, про його ставлення до 
життя, розкривають його 
духовний світ, поетичне 
бачення природи.

Рання за часом карти
на — «Осінній день. Со
кольники». Вже в ній зна
ходимо характерні риси. 
Зображено похмурий непо
гожий день. Здається, що 
Цікавого в цьому сумному 
пейзажі? Та варто вдиви
тися, глибше «увійти» в на
стрій картини, і глядач лег
ко уявляє себе на такій до
ріжці, в такому ж папку.

Що захоплює нашу уяву 
в полотнах Левітана? Що 
примушує нас так хвилюва
тися?

Хто не бував у лісі ран
ньої весни чи не бачив річ
ки в сирій пелені дощу? 
Хто не стояв на околиці 
при заході сонця, не бачив 
стогів сіна в нічному сяйві 
місяця?

Ці картини знайомі кож
ній російській людині. Але 
часом вона проходить мимо 
безкінечної краси навко
лишньої».

І ось Левітан силою сво- 
го художнього обдаруван-

П ОДНОМУ із залів 
лике полотно 

виру».
...Прямо від глядача, в 

хащу лісу йдуть містки. Во
ни йдуть по невеликому на
сипу, перериваючись греб
лею. Похмурий літній день. 
Сіре небо нависло над ви
ром. Низько біжать хмари, 
зачіпаючи верхівки дерев. 
У повітрі сиро. Тільки що 
закінчився дощ. Все при
нишкло, немов злякане чи
мось...

Робота ця написана у 
Тверській губернії (зараз 
Калінінської області).

і ЦІЛКОМ інші почуття 
■і охоплюють біля карти

ни «Золота осінь».
...Все залите сонцем. Ку

ди не кинь погляд, навкру
ги поля, ліси і блакитне не
бо. На пагорку зліва бере
зовий гай. Скільки в ньому 
фарб! Кучеряві, тонкі беріз
ки ніби одяглися в жовте і 
червоне вбрання. Ось і ріка, 
звивиста синя смужка. Во
на відходить вдалину, стає 
все вужчою. В ній відби
ваються порослі травою бе
реги, прибережні кущі. Бі
ля небокраю — покрівлі се
ла, ліс.

Думки про долю людини 
Левітан виразив у картині 
«Володимирка». Вона зобра
жає дорогу, по якій в цар-

ДОРОГІ друзі! Ми живемо в чудовий час небувалих звер- 

шень, в епоху розгорнутого будівництва комунізму. 
і! либше вдумайтеся в події, учасниками І живими свідками 
яких ми є. Перші радянські супутники Землі допомагають на
шим науковцям глибше досліджувати таємниці Всесвіту, вво
дяться з дію найпотужніші в світі електростанції, нозі шляхи 
прокладає атомний криголам «В. І. Ленін», наші ечєні роблять 
найскладніші операції на серці... Благополучно повернулися 
на Землю перші «космонавти», у безмежний зоряний простір 
незабаром полетить Людина...

науки, техніки, бурхливий, досі нечуваний розквіт, який пере-
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Поет російського
ня заставляє глядача зупи
нитися, затамувати подих, 
побачити те, що нею неод
норазово було бачене.

р 1879 році на виставці 
в Московському Учи

лищі живопису, скульптури 
і архітектури, де вчився 
І. І. Левітан, цю картину 
придбав для свого зібрання 
Павло Михайлович Третя
ков, який уже тоді впізнав 
в її авторі майбутнього ве
ликого пейзажиста. По суті, 
з цієї події і почалася слав
нозвісність Левітана. Дер
жавна Третяковська гале
рея має багато кращих по
лотен художника, які ство
рені в період розквіту його 
творчості.

Радісний, світлий «Бере
зень» з чистою краплею і 
синіми тінями. Тихий, 
мов заснулий «Вечір, 
лоте Плесо». Велична 
картини «Над вічним
коєм» і ніжна в своєму 
лориті «Весна. Велика 
да».

пейзажу

НЄ-
Зо- 

тиша 
спо- 
ко
зо*

ве-
«Біля

ській Росії йшли в Сибір 
засланці.
ТПАГАТО волзьких пейза- 

жів. Велика російська 
ріка залишила глибоке вра
ження у художника. Він 
двічі відвідав її. Перша по
їздка виявилась невдалою. 
Левітан був розчарований.

«Ждав я Волги, як дже
рела сильних художніх вра
жень, — писав він своєму 
другові А. П. Чехову, — а 
взамін цього вона здалася 
мені настільки тужливою і 
мертвою, що в мене занила 
серце і з'явилася думка: чи 
не поїхати назад?».

Поступово ставлення ху
дожника до Волгй змінило
ся, і він створив цілий ряд 
прекрасних пейзажів.

Відвідувачі Третяков- 
ської галереї бачать І. І. 
Левітана і як майстра чу
дових пастелів: «Поблизу 
Бордигори. Па півночі Іта
лії», «Букет волошок». Або 
ось ще дві пастелі — «Бі
лий -бузок», «Осінь. Сади
ба». Вони - відрізняються 
м’якістю малюнка, чистотою 
кольору. В пастелі «Осінь. 
Садиба» все усипане золо
тим опалим листям. Між 
стовбурами дерев видно сі
рий будинок. Тиша.
Ту/ДАВИМ раннім твором 

Левітана «Перед гро
зою» поповнив експозицію 
виставки Горьковський Дер
жавний художній музей. 
Два полотна, що зобража
ють зарослий ставок, від
правили в Москву з будин
ку-музею імені В. Д. Поле- 
нова.

Картини І. Левітана до
ставлені з багатьох націо
нальних республік — Баш
кири, Узбекистану, Вірме
нії, Киргизії.

Значну допомогу подали 
індивідуальні колекціонери. 
Вони віддали в розпоряд
ження Державної Третяков- 
ської галереї на період ви
ставки багато цікавих по
лотен.

. З радісним почуттям ідеш 
з виставки творів Левітана, 
справжнього, великого поета 
російської природи.

С. БЕНИШ, 
науковий співробітник 
Державної Третяков- 
ської галереї.

ганить в громадських міс
цях. А на які ж кошти він 
пиячить? Батько — вій
ськовослужбовець у відстав

В Конституції 
Союзу РСР запи
сано: «Хто не пра
цює — той не 
їсть». Це основа
трудових відносин в нашо
му суспільстві.

Радянські люди — госпо
дарі своєї країни. Кожний 
трудівник прагне самовід
даною працею внести най
більший вклад у справу по
будови комунізму. В рядах 
будівників нового не повин
но бути людей, які цура
ються роботи, ведуть пара
зитичне життя. До цього 
питання повинна бути при
кута увага всіх громадських 
організацій, всіх трудящих.

Не перевелися ще у нас 
обивателі і міщани, які не 
поважають працю. Не мож
на байдуже дивитися, як 
деякі юнаки і дівчата, одер
жавши атестат зрілості, на
магаються жити на утри
манні своїх батьків.

«Якщо хто думає добре 
жити, але погано трудити
ся — це дармоїд, — говорив 
Микита Сергійович Хру
щов. — Тільки пройдисвіти 
хочуть жити за рахунок чу
жої праці, і тому в їх уяві 
ідеал життя — це нічого не 
робити і добре жити. По
вторюю, це дармоїди».

У нашому місті, на жаль, 
ще не перевелися нероби, 
серед яких зустрічаються і 
молоді люди, що не бажа
ють трудитися і прагнуть 
прожити за рахунок держа
ви або своїх батьків. Ось 
один екземпляр з пле
мені трутнів. По Першотрав- 
невому провулку в бу
динку № 7 проживає Ва
лентин Назаренко, 1938 ро
ку народження. Тривалий 
час він ніде не працює, си
стематично пиячить і хулі-

®І II Т А Ч П ПО ВІ д омляют ь

Спасибі вам, друзі
Працюю я врибиральни- 

цею в Знам’янському відді
лі робітничого постачання. 
Важкувато довелося з ма
ленькою дитиною, коли чо
ловік пішов у армію.

Та справжні друзі не за
лишили мене. Якось прийш
ли Раїса Антоненко та Га
лина Коваленко з швейної 
майстерні, вручили мені па

Річка повинна
Маленька річка Біанка на

віть у велику спеку не ви
сихає. Здавна служить вона 
джерелом водопостачання і 
місцем відпочинку трудя
щих обласного центра. І 
керівники цегельного заводу 
№ 3 та зазоду імені Кірова

до відповідальності
ці, одержує пенсію і утри
мує свого синка. Але цих 
грошей не завжди вистачає 
на випивки. Тому Валентин 
зі своїми дружками став 
на шлях злочинів, дрібного 
аферизму. Видаючи себе за 
працівників міліції, вони 
зробили обшуки у громадян 
Д. Я. Бондаренко і К. О. 
Придвор.

Ось як про це розповідає 
К. Придвор:

— О сьомій годині вечо
ра зайшли до нас три хлоп
ці. Один з них (це був На
заренко) — з пов’язкою 
дружинника на рукаві. Ста- 
чи шукати в хаті самогонку 
і гроші. Усі троє були на
підпитку...

Не займається громад
сько-корисною працею і Ва
лентин Чернявський. Держа
ва дала йому можливість 
набути спеціальності викла
дача фізкультури. Однак 
Валентин, попрацювавши у 
школах Компаніївського ра
йону менше року, вирішив, 
що й цього досить. Зали
шив роботу, приїхав у Кі
ровоград і тепер байдикує. 
Його часто можна побачити 
в буфетах, чайних у това
ристві таких же, як сам, 
гультяїв і п’яниць.

Нерідко на вулицях міста 
можна побачити стильно 
одягненого Віктора Травди- 
та. На протязі дев’яти міся
ців він ніде не працює. 
Цьому лобуру вже 21 рік, 
а він досі не знає навіть, 
що таке праця, ні разу в 
житті не одержував заро
бітної плати, проте крикли
во одягається, пиячить. Чи 

кунок. І яким же було моє 
здивування і радість, коли я 
побачила в ньому відріз ма
терії, платтячко та інші по
дарунки для своєї доньки. 
Я дуже зворушена вчинком 
дівчат. Від усієї душі хочу 
сказати всім комсомолкам 
майстерні:

— Щире спасибі вам, дру
зі!

Г. РИБКА.

бути чистою
по-варварському забрудню
ють її.

Чи не час» працівникам 
міськсанепідстанції присік- 
ти самоуправство керівни
ків згаданих підприємств?

В. САНДУЛ,
м. Кіровоград. 

не пора Віктору суворо за
явити: досить бути дармої
дом, час братися за ро
боту!

11 вересня на Ново-Бала- 
шівці відбулися загальні 
збори громадян, де було 
обговорене питання про до
тримання громадського по
рядку, про боротьбу з дар
моїдством і хуліганством. 
Учасники зборів поставили 
вимогу, щоб ті, хто не пра
цює. влаштувались на робо
ту. Володимира Михайлен- 
ка і Володимира Кулин- 
ського вирішили виселити 
за межі міста, як запеклих 
ледарів і бешкетників.

На цих же зборах І. .Ба
систого, Г. Брайцера, В. Ко- 
чаненка, які після закінчен
ня школи не хочуть працю
вати, попередили, що вони 
в десятиденний строк по
винні трудовлаштуватися.

Бездіяльне життя, систе
матичне пияцтво нерідко 
приводять до злочинів. На
веду кілька прикладів.

Станіслав Лефтер, 1940 
року народження, більше 
шести місяців ніде не пра
цював, часто пиячив, пору
шував громадський поря
док. Але для такого роз
гульного життя потрібні 
гроші. І Станіслав іде на 
злочин — в універмазі 
вкрав костюм, продав його, 
а гроші пропив з дружками 
в ресторані.

Достроково був звільне
ний з ув’язнення Микола 
Косянцов, йому надали 
можливість чесною працею 
спокутувати свою провину. 
Між тим, Миколу цей гір
кий урок по суті нічого не 
навчив. Після повернення 
додому він не захотів піти 
на будову, куди його на
правляли. Знову почав крас
ти, хуліганити, пиячити. Бу
дучи в нетверезому стані, 
Микола вбив свого товари
ша.

Радянський народ завжди 
засуджував і засуджує ле
дарів. Ми не потерпимо їх 
у нашому суспільстві. На 
заклик другого міського 
зльоту ударників і бригад 
комуністичної праці трудя
щі Кіровограда, підхопив
ши славний почин севасто
польців, виступили на бо
ротьбу за місто зразкового 
громадського порядку і ви
сокої культури.

— Немає місця дармоїдам 
у нашому суспільстві! —1 
одностайно заявляють всі 
чесні трудівники.

Є. ПАНЧЕНКО, 
прокурор міста Кіро
вограда.

Молодий виноградник у 
колгоспі імені Шевченка, Кі
ровоградського району. Та 
виноградарі виростили доб
рий урожай: по 40 центнерів 
плодів збирають з кожного 
гектара.

На знімку: комсомолка
Ліда Момот па збиранні ви
нограду.

Фото ЛІ. СЛВКУНОВА.

Після виступу 
„МОЛОДОГО 
КОМУНАРА"

«Гучні обіцянки і куці ді
ла» — під таким заголов
ком в нашій газеті за Зі 
липня ц. р. була надрукова
на кореспонденція.

Секретар Новопразького 
райкому ЛКСМУ гов. Біл
ко повідомив редакцію, що 
наведені факти підтверди
лися. Вжито заходів для 
ліквідації недоліків у виро
щуванні кролів. У колгос
пі імені Карла Маркса роз
ширено кролеферму, розпо
чато будівництво нового 
приміщення. У колгоспі іме
ні Кірова кролеферму пере
ведено в інше, більш при
датне для цієї мети примі
щення.
»*»«*«****♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦4444

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
18 вересня 1960 р. З стор.



МАШИНИ ЯКІ друкують тншппп, кінофільми
а

£/■///0 міцно ввійшло в на- 
* * ше життя. Радянським 
людям добре відомі імена 
провідних режисерів, опе
раторів, артистів кіно. Ба
гато з нас уявляють, як зні
мались ті чи інші фільми, 
яка при цьому використо
вувалась апаратура. Мен
ше відома інша галузь кіне
матографії — робота ко
піювальних фабрик. А без 
наявності цих підприємств 
ми не змогли б побачити на 
екранах відзняті фільми.

Друкують фільми не менш 
цікаві і розумні машини, 
ніж ті, які застосовуються 
при зйомці. Більшість з них 
створено і виготовлено в 
центральному конструктор
ському бюро Міністерства 
культури СРСР. Тут одер
жало путівку в життя вели
ке «сімейство» копіюваль
них апаратів.

Але життя йде вперед. 
Крім чорно-білих, з'явилися 
кольорові, широкоекранні, 
панорамні і, нарешті, 
коформатні фільми, 
було сконструювати 
копіювальні апарати.

П еріиі радянські
рамні кінофільми друкува
лися на випадково присто
сованих установках. Тепер 
цю роботу буде провадити 
спеціальна апаратура, яка 
ліквідує, наприклад, такий 
недолік кіно, як дрижання 
зображення на екрані. Ви-

іииро- 
Треба 

нові

пано-

сока здатність оптики пере
дасть найдрібніші деталі в 
епізодах, які знімаються, а 
механізм зможе за бажан
ням друкаря змінити наси
ченість кольору і яскравість 
світла окремих кадрів. Це 
значно поліпшить якість 
фільмів.

Розробляється також ана
логічна апаратура для дру
кування широкоформатних 
фільмів, які знімаються на 
70-міліметрову плівку. Во
на поєднує в собі кращі 
досягнення звичайного і 
панорамного кіно.

Виникнення різноманітних 
видів фільмів поставило пе
ред кінопроми с л о в і с т ю 
складне завдання — навчи
тися переводити їх з одного 
формату на інший. Для 
цієї мети контактний 
замінили оптичним, 
нальне обладнання 
апаратури здійснює 
друкування фільмів, напри
клад, із звичайного на вузь
коплівковий, широкофор
матного — на звичайний.

Оптичний метод друку
вання фільмокопій має й 
іншу позитивну якість. Він 
дозволяє відмовлятися від 
застосування дорогої три
шарової плівки і перейти 
до більш дешевого і кольо- 
ростійкого гідротипного спо
собу друкування. Полягає 
він в тому, що з кольорово
го негативу через світло-

спосіб 
Оригі- 

такої 
пере-

фільтри друкують три одна
кових зображення, кожне з 
яких виконує надалі роль 
«матриць». Щоб одержати 
кольорову кінострічку, на 
«матричні» плівки, обробле
ні хімічним способом, нано
сяться кольорові барвники— 
на одну «матрицю» один 
колір. Потім проводять по
чергово друкування майбут
ньої кінострічки.

А чи не можна більш ши
роко видозмінювати і по
ліпшувати раніше відзняті 
фільми? Виявляється, і та
ке завдання під силу ра
дянським інженерам. За 
допомогою однієї з нових 
машин можна змінити не 
лише масштаб зображення 
раніше відзнятого кінофіль
му від двократного збіль
шення до такого ж змен
шення, але й імітувати про
цеси зйомки «наїздом» і 
«від'їздом», коли зображен
ня на екрані ніби наближу
ється чи віддаляється від 
глядача. При передрукуван
ні можна також здійснити 
качання зображення, його 
обертання навколо своєї осі, 
провадити вибіркове друку
вання відзнятих із звичай
ною швидкістю кадрів з їх 
уповільненням чи приско
ренням. Застосування такої 
машини розкриває перед 
творчими працівни ка ми, 
зайнятими монтажем нових 
кінофільмів, великі можли
вості.

Друкування фільмів — 
не така вже проста справа. 
Радянські конструктори і 
інженери докладають бага
то зусиль до того, щоб на
род з кожним роком одер
жував більше кінофільмів— 
«хороших і різних». Розв’я
зувати ці завдання допома
гають нові кінокопіювальні 
апарати.

В. В’ЮНИК.

Юність незабутня
Запах трав та рань неповторима, 
Та в ставках, немов срібло, вода, 
А мені згадалась юність зримо 
В золотих мошоринських садах.
Юність та. що завжди буде свідком 
Ніжної дитячої душі...
Де тепер ви, юні однолітки, 
Д_„_-і мої товариші,

приятелі по класу, 
краях ви живете?

Дорогі
Друзі і
У яких 
Чи і в вас ховається до часу
В закутку дитинство золоте?
А прийдуть неждано дні і дати. 
Скинете солідність і тоді — 
Хочеться шпаківні майстрювати. 
Човники пускати по воді.
Хочеться, забувши все на світі. 
Перейти дитячих дінв межу...
Я сьогодні юністю в зеніті, 
Як ніхто й ніколи, дорожу!

Олександр ЧЕРНЕЦЬКИЙ.

>/ОРОША пора осіння!
Вона наповнює засіки 

золотистою пшеницею, зги
нає віття яблунь і і руш со
ковитими плодами. А коли 
щ иходить вихідний день— 
то тут, то там чути весільні 
музики, лунає дзвінкий спів 
голосистих дівчат. А ось 
нещодавно у Голованівську 
відбулося велике традицій
не ’ свято: жителі району 
проводжали юнаків до лав 
Радянської Армії.

... Тільки-но піднялося 
сонце, як до будинку район
ного військкомату почала 
збиратися молодь. Грає ду
ховий оркестр, прибувають 
автомашини, прикрашені бі
лосніжними айстрами і бар
хатистими чорнобривцями. 
Та ось святковий гомін 
вщухає: у ворота військко
мату під звуки барабану і 
горну заходить колона піо
нерів. Разом з ними при
йшли проводжати своїх зем
ляків працівники райкому

За безаварійну роботу
АВТОТРАНСПОРТУ

автома- 
е також

легкових 
мотоцнк-

інтенсив-
А це ви- 
твердих

У КІРОВОГРАДІ на території сільськогосподар
ської виставки закінчено спорудження 25-метро- 

воі парашутної вишки. Це — чудовий подарунок 
юним сміливцям від робітників Кіровоградського бу
дівельного управління.

У день відкриття вишки сюди завітали десятки 
любителів парашутного спорту. Першому зробити 
стрибок випала честь досвідченому парашутисту 
Г. Курилову. Опісля виконали перші стрибки з но
вої вишки дівчата-парашутисти Люба Байда, Світла
на Бровко та багато інших.

Юнаки і дівчата! Завітайте на територію виставки: 
тут ви зможете загартувати силу волі, витримку 
сміливість.

і

Б. ЧИЖОВ-, 
інструктор парашутного спорту.

Щ ІЛЬКІСГЬ автотранспор- 
• • ту в нашій області що
року збільшується. Ростуть 
не лише державні автогос
подарства, багато 
шин і мотоциклів
V власному користуванні гро
мадян. Тільки за останні 
півтора року трудящі обла
сті придбали 500 
автомашин і 5700 
лів.

Природно, що й 
ність руху зросла, 
магає від водіїв
знань правил вуличного ру
ху та суворого їх додержан
ня. Невиконання цих пра
вил веде до аварій, а нерід- 
до і до людських жертв.

Аварії, перш за все, трап
ляються тому, що деякі гро
мадяни не обізнані з прави
лами вуличного руху і цим 
ускладнюють шоферам уп
равління автомашинами. Але 
найбільше неприємностей все 
ж буває тоді, коли водії по
рушують правила переве
зення пасажирів, вживають 
спиртні напої.

Молодь частіше за все 
користується автотранспор
том, а тому повинна знати, 
як перевозити людей на різ
ні споріивпо-масові заходи, 
та правила вуличного руху. 
Нехтування цими елемен
тарними правилами приво
дить до сумних наслідків.

З відома керівників До- 
бровеличківського району не 
так давно на олімпіаду шко
лярів повинні були прибу
ти комсомольці із Марків- 
ської середньої школи. Ди
ректор школи т. Литвин і 
голова колгоспу імені Пар- 
хоменка т. Бобир теж про 
це знали. Однак т. Бобир 
кращі автомашини з досвід-

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

СПОРТИВНІ 
новини

комсомолу, сільської Ради, 
офіцери і воїни запасу. З 
напутнім словом виступили 
працівник райкому комсо
молу Л. Муха, комсорг 
Г оловапівської середньої 
школи № 1 Тамара Мельни- 
чук та інші. Потім Борису 
Вовченку. Олександру Вер- 
жаковському, Віктору Шве- 
дору та Феофану Ніколай- 
чуку було вручено Почесні 
грамоти райкому ЛКСМУ 
за відмінну роботу в колгос
пах.

З словом-відпозідлю ви
ступив Борис Опалюк, який 
запевнив присутніх, що го- 
лованівиі будуть вірними 
захисниками своєї любимої 
Вітчизни.

Щасливої ж вам 
майбутні воїни!

путі,

В Одесі закінчилися ком
плексні змагання на пер
шість Центральної ради то
вариства «Авангард» з лег
кої атлетики. До заліку вхо
дили: змагання колективів 
фізкультури, тридцятикіло- 
метровий пробіг, поєдинки 
спортивних шкіл і збірних 
команд областей.

Великого успіху домігся 
представник колективу фіз
культури заводу «Червона 
зірка» Валентин Ткаченко. 
Він стрибнув у довжину на 
7 метрів 15 сантиметрів, що 
на 17 сантиметрів переви
щує рекорд області і на 15 
сантиметрів—норматив пер
шого спортивного розряду, 
який він викопав ьперше.

Другий рекорд області 
В. Ткаченко встановив з 
бігу на 110 метрів з бар’єра
ми. Його час—15,8 секунди. 
Десять років тримався ре
корд області з бі"у на 5.000 
метрів — 15 хвилин 33 се
кунди. 1 ось представнику 
«Кремгесбуду» Івану Мі
рошниченку вдалося внести 
зм'.ни в таблицю. Він про
біг цю дистанцію за 15,09 
хвилини. На десятикіломет
ровій дистанції Мірошни
ченко показав час 31 хви
лину 27,7 секунди, що також 
є новим рекордом області.

В комплексному заліку 
кіровоградські спортсмени 
вийшли переможцями серед 
команд другої 
вручено вимпели 
Центральної ради 
в.і. До складу 
команди товариства ввійшов 
Валентин Ткаченко. Він 
візьме участь у першості 
Радянського Союзу.

В. ТВЕРДОСТУП.

групн. їм 
і грамоти 
тонарисг- 

збірної

Є. ПАНАСЮК.

ченими водіями направив на 
базар, а для перевезення 
молоді виділив несправну,з 
якої працівники автоінспек
ції зняли навіть номер. За
мість водія за кермо був 
посаджений стажист. Дирек
тор школи, т. Литвин не 
зважив на все це та ще 
й розпорядився посадити V 
кузов 33 чоловіки — вдвоє 
більше дозволеного.

Автомашина перекину
лась, і 13 дітей було пора
нено. Так безрозсудні керів
ники «допомогли» стажис- 
ту-комсомольшо т. Столяро- 
ву сісти на лаву підсудних.

Безвідповідальне став
лення деяких викладачів ав
тосправи приводить до то
го. що учні старших класів 
погано оволодівають не ли
ше матеріальною частиною, 
а й правилами водіння ав
томобіля. Це найбільше сто
сується шкіл Гайворонсько- 
го, Рівпянського, Устимів- 
ського, Опуфріївською та 
інших районів.

З 1 листопада цього року 
вводяться єдині на всій те
риторії СРСР правила ру
ху. В них, зокрема, вказу
ється, що за нещасні випад
ки відповідальність несуть 
не тільки водії, а також і 
ті громадяни, з вини яких 
трапилась аварія. Це зобо
в’язує працівників, у відан
ні яких перебуває автотран
спорт і які зв'язані з водін
ням автомашин, глибоко ви
вчити ці нові правила, 
створити пункти безпеки ру
ху і забезпечити безаварій
ну роботу на автомагістра
лях.

т.

І. СЛІПЧЕНКО, 
начальник державто- 
Інспекції УМВС Кіро
воградського облви
конкому.

Математична
задача

ПО трудовій угоді сторож 
за рік роботи одержує 

1800 карбованців і кожух 
безплатно. Однак, відпра
цювавши 8 місяців, сторож 
взяв розрахунок і попросив 
віддати йому кожух. Прав
ління задовольнило прохан
ня сторожа: йому виплати
ли 1070 карбованців гріш
ми і кожух.

Скільки коштував ко
жух?

...найбільш віддаленою пла
нетою в нашій сонячній систе
мі є Плутон. Від Сонця він 

і Знаходиться на відстані близь
ко 6 мільярдів кілометрів. Ко
ли б летіти на Плутон па реак
тивному літаку «ТУ-104» із 
швидкістю 1.000 кілометрів на 
годину, то для цього потрібно 
було б 750 років-

СВІТЛЯЧКИ 
АНТІЛЬСЬКИХ 

ОСТРОВІВ

Є ЧИМАЛО комах, 
випромінюють сіЄ ЧИМАЛО комах, які 
випромінюють світло. 

Однак, найцікавіші світля
ки зустрічаються в Бразілії. 
Звуть їх кукуйо. Досить 
одного такого жучка по
містити в пляшку, і тоді на 
відстані метра можна чи
тати книжку або газету. 
Бразильські селяни садов
лять по 5—6 кукуйо в 
точку і такими живими 
тарями освітлюють 
житла.

В Коста-Ріці дівчата 
доблюють світлячками, 
че коштовними каменями, 
свої зачіски і вбрання. Іно
ді вони прикрашають живи
ми перснями та браслетами 
пальці рук та ніг. «Ліхтарі» 
на ногах, освітлюючи шлях 
уночі, розполохують змій і 
скорпіонів.

Світлячків як прикрасу 
використовують жителі Ан- 
тільських островів. Крім то
го, «вогненних мух» кладуть 
в ліхтарі з прозорої ткани
ни, які застосовують для 
освітлення.

...олмії літр речсвинн наймен
шої зірки — «ііадкарлика» Ксй- 
нера, важить близько 36 тисяч 
тони. Це иантаж 12 товарних 
поїздів. Сірник з такої речови
ни важив би коло 6 тонн.

...бамбук — велетенська де
ревовидна злакова трава. За од
ну годину він виростає на 2 сан
тиме іри, а та 5—6 тижнів до
сягає висоти 18 метрів. Старий 
бамбук буває заввишки до 38 
метрів і ЗО сантиметрів у попе
речнику.

...звичайний цвіркун може 
правити за досить точний гра
дусник. Як відомо, пін цвірчнть 
через певні проміжки часу. Бу
ло встановлено, що чим вища 
температура повітря, тим часті
ше його цвірчання. Щоб визна
чити температуру повітря,, тре
ба підрахувати, скільки разів 
процвірчить він за 15 секунд, І 
додати до цього числа цифру 37. 
Одержаний результат покаже 
температуру повітря за Фареи- 
гейтом.

клі- 
ліх- 
свої

оз- 
на-

Цифри і факти
За останні 5559 років 

людству довелось пережи
ти 14.513 війн, під час яких 
загинуло 
мільйонів

Під час 
но різних 
му 500 мільярдів швейцар
ських франків. Якщо б цю 
суму грошей перетворити в 
золото, то його вистачило б, 
щоб оперезати земну ку
лю по екватору стрічкою 
товщиною в 10 метрів і 
шириною в 8 кілометрів.

З мільярди 640 
чоловік.
війн було зниіце- 
цінностей на су-

Редактор П. МАРЧЕНКО,
Газета виходить тричі на і Адреса редакції: м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. Телефони: редактора, відповідального

тиждень: у середу, п’ятницю і неділю. | секретаря — 5-40, загальний — 6-24.

БК 01635. Друкарня імені Г. М. Днмнтрова обласного видавництва, м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. Зам. № 5784. Т. 30.000.


