
Світлана Ратушнюк, 
піонерський вожак —

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

\
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УВАс 
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місце, побудеш 
всього кілька 
встигнувши ще добре позна
йомитися з жителями і май
бутніми товаришами по ро
боті, а вже визріває бажан
ня залишитись тут надовго.

Саме так і трапилося у 
Світлани Ратушнюк, коли 
вона приїхала у село Кам’я- 
нече, Ново-Архангельського 
району. Полонили її тут чу
дові краєвиди, розкішні са
ди, зелені вулиці, звивисті 
стежни по крутих ярах. 
Серцем відчула дівчина: жи
вуть тут дружні, хороші 
люди.

Відтоді минуло вже біль
ше року, і час цей приніс 
багато радості у житті Світ
лани Ратушнюк, старшої піо- 
нервожагої Кам’янецької 
середньої школи. Після 
кількох років роботи в рай- 
центрівських установах у 
Підвисокому знайшла вона 
своє справжнє покликання. 
А це — велике іцзстя.

окремих 
Почес- 

обкому 
активну

/"^К РОМ НА русява дівчи- 
на, з відкритим облич

чям і розумним поілядом 
сірих очей трохи збентеже
на нашою появою. Не при
ховуючи свого зніяковіння, 
вона кидає погляд на ін
структора райкому комсомо
лу Анатолія Ярового:

— Ну. про шо я вам роз- 
повім? Хіба кращих в райо
ні вожатих немає? Та й 
справи у нас не такі вже 
зовсім хороші.

І лише трохи згодом до
відуємося з її розповіді, 
що влітку школу і 
учнів нагороджено 
ними грамотами 
комсомолу за
участь у збиранні металоло
му. Близько 18 тонн відшу
кали його піонери та шко
лярі. Пригадує Світлана, 
скільки тоді повозитися до
велося. Діти зносили цінну 
сировину, а важити не бу
ло на чому.

— Увесь лом безміном пе
реважили. Облік потрібний 
був точний. Адже класи 
змагалися між собою під 
девізом: «Хто більше, хто 
швидше!»

- — Піонери у нас хоро
ші, — продовжує Світла
на. — 3 ними все можна 
зробити: енергії — хоч від
бавляй. Спрямовуй тільки у 
вірне русло.

ПРАВДІ, подтрудилися 
піонери на славу. Кол

госпники були свідками, як 
старалися вони в місцевій 
сільгоспартілі імені Каліїй-

на на посадці іб-гепгарного 
саду і молодого лісу з дуб
ків га акації. Бригада юних 
шовководів виростила для 
колгоспу понад 120 кілогра
мів коконів тутового шовко
пряда. А це значно більше, 
ніж при таких же умовах 
добивались колгоспники.

Хороші наслідки принесло 
і шефство над телятами. 
Кожного дня піонери 7 «б» 
класу чергували біля своїх 
улюблених вихованців. Ті- 
мурівці не забували допо
магати вдома по господар
ству престарілим жителям 
села.

Громадсько-корисна робо
та в дружині добре постав
лена, а от внутріпіонерська 
ше трохи відставала. І дос
віду достатнього не було, і 
умов. Школа працювала в 
три зміни, не було вільного 
приміщення, де можна про
водити піонерські збори, 
заняття гуртків.

— А в нинішньому році 
ніщо нам не заважатиме,— 
впевнено говорить Світла
на. — Школа перейшла на 
однозмінне навчання. Одер
жали школярі ще одне чу
дове приміщення — колиш
ню контору РТС. Тут виді
лили для нас велику піо
нерську кімнату-зал. Все є 
для її обладнання, невиста- 
чає лише меблів.

зом з класним керівником 
Зинаїдою Пилипівною Зи- 
менко все ж таки ми доби
лися бажаного. Тепер ни
нішній 7 «а» — один з най
кращих у школі, його учні 
будуть боротись за звання 
загону-супутника семирічки.

В дальшому ще більше 
завирує життя у піонерській 
дружині. Планує Світлана 
чимало корисних справ. 
Треба створити клуб витів
ників, обрати його штаб, де 
розучуватимуться танці, піс
ні, ігри. Членів клубу закрі
пити за кожним загоном чи 
ланкою, залучити якомога 
більше учнів до гурткової ро
боти. Звичайно, продовжу
ватимуть піонери шефство 
над малятами стаціонарно
го дитячого садка при філії 
Ново-Архангельської РТС в 

с. Кам’янечому. Випускати
меться сатирична газета 
«За вухо та на сонце».

Заняття піонерського ак
тиву по ступенях, «Мала 
Третяковка», виставка кра
щих творів (малюнків) 
школярів, листування з піо
нерами станиці Холмської, 
Краснодарського краю, 
батьківщиною Героя Радян
ського Союзу комсомольця 
Михайла Лпсова, який за
гинув смертю хоробрих при 
звільненні с. Кам’янечого 
від фашистських 
тів, — ось далеко 
перелік того, чим 
меться піонерська 
ція.

окупан- 
неповний 
занмати- 
організа-

Ц ЕРЕЗ кілька днів Світ-
* лана Ратушнюк поїде в 

Кіровоград на обласний се
мінар старших піонервожа- 
тих. 1 в блокноті дівчини 
щодня з'являються все нові 
й нові записи. Обов'язково 
треба поцікавитися на семі
нарі, як краще підібрати во- 
жатнх-виробничників, як ор
ганізувати ланки, почути 
про досвід інших шкіл, де 
загони борються за звання 
супутників семирічки, діста
ти адреси піонерів зарубіж
них країн. Звичайно, слід 
подумати про гідний старт 
піонерської дворічки, ви
кликати на змагання іншу 
школу...

У творчому неспокої про
ходять перші будні нового 
навчального року. Разом з 
педагогічним колективом 

дерзає і двадцятирічна ком
сомолка Світлана Ратуш
нюк. Дівчина закохана в 
свою нелегку роботу, яка 
повсякденно, непомітно, але 
постійно породжує радість, 
приносиїь нові успіхи у ко
муністичному вихованні гід
них громадян нашої Бать
ківщини.

О. ПОЛІЩУК.

комшр
ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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Прибуття М. С. Хрущова в Нью-ЙоркГолова Ради Міністрів СРСР М. С. Хрущов, який очолює делегацію. Радянського Союзу на XV сесії Генеральної Асамблеї ООН, 19 вересня прибув у Нью-Йорк на борту турбоелектрохода «Балтика».Разом з М. С. Хрущовим в Нью-Йорк прибули делегації Української РСР на чолі з М. Б. Підгорним, Білоруської РСР на чолі з К. Т. Мазуро- вим, а також делегації Болгарії на чолі з Т. Живковим, Угорщини на чолі з Я. Кадаром, Румунії на чолі з Г. Георгіу-Деж.
ПОДВОЇМО йде перевірка виконання

КОМСОМОЛЬСЬКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

ТЕМПИ НА ЗЕЛЕНИХ ЖНИВАХ!
І н і ц і а т
завдання

☆ ■й її

и в у проявили 
намітили. А ДАЛІ?..

1

/СВІТЛАНА дивиться 
годинник. Поспій 

Сьогодні її 
нери-четвертокласники, тре
ба допомогти їм провести 
збори.

Зараз у піонерській дру
жині йдуть звітно-виборні 
збори в усіх загонах і лан
ках. Старанно готуватись 
до цього вожата. Вона доб
ре знає, що хороший, згур
тований піонерський ак
тив — її надійна опора, за
порука успіху. А в школі ак
тивістів багато: 
вожаті-зіркові 
ниці Світлана 
і Галя Свірень.
ник музикант Микола Оля- 
нич, витівник, учень 7-го 
класу Василь Ломський, 
спортсмеии-активісги Василь 
Рожноаський і Василь Сві
рень, члени редколегії Ліда 
Дубенюк і Вітя Горбаренко 
та інші.

— Дуже багато залежить 
у піонерській роботі, — го
ворить Світлана, — від спів
дружності вожатого з педа
гогічним колективом, клас
ними керівниками. Взяти 

хоч би наш колишній 6 «а» 
клас. В школі цей загін був 
відомий, як «найважчий» і 
в поведінці, і в навчанні. Ра-

Поспішае. 
чекають піо-

01 БРАЛИСЯ на свої збо- 
ри комсомольці і мо

лодь сільгоспартілі імені 
Орджонікідзе, Ново-Україн
ського району. Секретар ко
мітету ЛКСМУ. О. Дзис 
закликав всіх присутніх 
дружно взятися за силосу
вання і закласти в траншеї 
не менше 14.330 тонн сило
су. Юнаки і дівчата одно
стайно 
зання і звернулися 
районну 
ник» до 
району з закликом 
дувати їх приклад. Невдов
зі бюро райкому ЛКСМУ 
схвалило цей почин.

У Хмельовому обком 
комсомолу проводив кущову 
нараду секретарів райкомів 
ЛКСМУ і первинних орга
нізацій. На ній секретар 
Ново-Українського райкому 
Анатолій Литвин доповів 
учасникам, шо в районі за 
почином орджонікідзівців 
розпочався великий похід 
молоді за корми. Наприкін
ці він запевнив обком ком
сомолу, що ново-українські 
комсомольці здобудуть пер
шість в змаганні.

Минуло небагато часу 
після цієї наради. В райко
мі комсомолу порадилися і 
вирішили переглянути рані
ше взяте 
мість 120 
класти в 
молоді не 
тонн.

Хороший початок. Здава-

схвалили зобов’я- 
через 

газету «Колгосп- 
всіх комсомольців 

наслі-

ших
стоюють, ніж 
Біля

лося б, що члени бюро рай
кому, секретарі комсомоль
ських організацій свої обі
цянки, зобов’язання під
кріплять ділом. Та саме цьо
го, на жаль, не сталося. За 
підсумками змагання район
них комсомольських органі
зацій ново-українці щодека
ди різко відстають.

В чому ж причина?
Секретар райкому Анато

лій Литвин пояснює:
— Немає зеленої маси. 

Низькі врожаї кукурудзи...
Та в дійсності це не так.
До ініціаторів змагання, 

у колгосп імені Орджонікід- 
зе, ми приїхали опівдні. Бі
ля силосної траншеї скуп- 
чилися машини, які про
стоюють вже декілька го
дин.

— Оце, як бачите, така 
організація праці щодня, — 
скаржиться шофер з Поміч- 
нянської автоколони Григо
рій Рябинін. — Чотири на- 

машини більше про
працюють,

силосної траншеї не- 
вистачає людей, немає ко
му розправити зелену масу.

— А комсомольсько-моло
діжні бригади де? — запи
туємо у бригадира механі
заторів І. Томенка.

— їх тут ніколи й не було. 
Комсомольці звернення 

прийняли, а на силосуван
ня не ходять. Секретар ком
сомольської організації 
О. Дзис зайнятий будівни
цтвом власного будинку і 
не цікавиться, як заготов
ляються корми.

— Ми ж проводимо не
дільники. Хіба цього ма
ло? — виправдовується сек
ретар.

Мало, і дуже мало, то
варишу Дзис. Адже комсо
мольці села заявили: «Бу
дуть корми — не страшно 
й зими», «Заготовимо по ЗО 
тонн силосу на кожну коро
ву!». А заготовлено всього 
по 3 тонни на умовну голо
ву. Це менше, ніж у серед
ньому по району.

У колгоспах «Мир», іме
ні Жданова, «Путь к ком- 
мунизму» заготовлено теж

зобов’язання: за- 
тисяч тонн за

тратне? силами 
менше 220 тисяч

це загонові 
семиклас- 

Пароконєва 
восьмиклас-

Успішно оиконуюіь спої 
зобов'язання молоді кол
госпники другої комплекс
ної бригади артілі імені 
Шевченка, Новопразького 
району. Високопродуктив
ною працею відзначаються 
комбайнер Борис Попсуйко і 
тракторист Петро Якушни. 
їх агрегат працює бездо
ганно, щоденно збирає ку
курудзу на площі 4—4,5 гек
тара.

Па знімку (п овалі): ком
байнер Борис ПОПСУЙКО, 
внизу — збирання кукурудзи 

" ‘ «КУ-2А».
. СЛВКУНОВЛ.

.' комбайном < 
<’ Фото М.

][ Молодий трудівник села!

лам(ятаік
БУДУТЬ КОРМИ, ЗОКРЕМА СИЛОС — { 
БУДЕ МОЛОКО, М’ЯСО І МАСЛО. <А ЯКИЙ ТВІЙ ВКЛАД У ЗАГОТІВЛЮ 2900 ТИСЯЧ ТОНН КОМСОМОЛЬСЬКОГО { СИЛОСУ? {

мало кормів (3—4 тонни на 
корову і 0,6 
свиноматку), 
авангардної 
мольців.

Непогано 
заготівля кормів у гіталов- 
ців, в колгоспі імені XX 
з’їзду КПРС. Велика заслу
га в цьому секретаря ком
сомольської організації Лі
дії Бабій. “ 
сько-молодіжних 
працюють 
Щоденно 
норми молодий механізатор 
Аркадій Колотілін, комсо
мольці Петро Авенір, Таня 
Малашенко. Вони — пере
довики. Але райком ЛКСМУ 
не поширив досвід цієї ком- 
соїцрльської організації.

За тривожне становище, 
яке склалося на заготівлі 
кормів для громадського 
тваринництва, не вболіва
ють працівники райкому 
комсомолу. Вони стоять ос
торонь цієї важливої госпо
дарської кампанії. На пи
тання, чи силосують у кол
госпі «Мир», райкомівці ні
чого не могли відповісти.

— Були створені комсо
мольські бригади по силосу
ванню, але даних про хід ро
біт у райкомі немає, — спо
кійно констатує інструктор 
райкому ЛКСА1У Віктор 
Таровик.

1 не дивно, що в райкомі 
не знають цього, бо підсум
ки змагання не підводяться.

Станом на 15 вересня 
в цілому по району заго
товлено силосу 77800 гони, 
що становить тільки по 4,8 
тонни на корову і по 
2 — на свиноматку. Джере
ла поповнення кормового ба
лансу у районі невичерпні. 
Тепер почалося масове ко
пання цукрових буряків. 
Гичка тоннами сохне, гниє 
в полі. А райкомівці гішагь 
себе надіями: ще, мовляв, 
рано, ще встигнемо, тоді як 
найкраща пора в заготівлі 
кормів минає. Гичка буря
ків, кошики соняшника, 
стебла кукурудзи, що піде 
на зерно, відходи городи
ни — все це треба зберегти.

Хороші плани були у но
во-українських комсомоль
ців. А на ділі виявилися ні 
обіцянки пустими, нічого не 
вартими.

Ще не все втрачено. Є 
повна можливість від бала
чок перейти до діла, надо
лужити прогаяне, сказати 
своє вагоме слово у забез
печенні громадської худоби 
кормами. Не слід тільки 
втрачати цієї можливості.

П. ДМИТРЕНКО, 
Л. ЗАДВІРКА.

-1,5 тонни на 
Не видно і тут 
ролі комсо-

організована

Три комсомоль- 
бригади 

на силосуванні, 
перевиконують



ВЧИМОСЬ У ГЕРОЇВ ПРАЦІ
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До тебе моє слово,
молодий механізаторе!

ЛД ЕХА1І13АТ0РИ області взялись у цьому році ви- 
*' ростити високий урожай кукурудзи. Старанно 

доглядали посіви, вчасно робили підживлення. ІІра-1 
ця принесла хороші плоди. По 250—300 центнерів 
зеленої маси з гектара одержують в більшості кол
госпів. Гарна качаниста. Та щоб виконати зобо
в’язання, треба вчасно зібрати її. Хазяїном слова 
будуть ті, які рахуватимуть врожай не той, що в по
лі, а той, що в коморі,

Збирання кукурудзи на силос було для нас, ме
ханізаторів, генеральною репетицією перед збиран
ням качанів у повній стиглості. Були виявлені недо
ліки, вузькі місця. Тепер, враховуючи їх, легше під
готуватись до збирання кукурудзи на зерно.

Для збирання силосної кукурудзи иа комбайні 
«ККХ-3» наварювались вальці. Тепер їх, очевидно, 
варто зняти, щоб не лущились качани.

Особливу увагу зверніть на різальний апарат, бо 
саме з-за нього можливі простої. РТС повинні подба
ти про те, щоб на кожному комбайні був спеціаль
ний точильний пристрій. Це дасть змогу на місці за-1 
дочувати ножі.

Ще хочу сказати про одне, дуже важливе в ро
боті. Щоб прискорити збирання качанів, раджу пра
цювати груповим методом, тобто по кілька комбайнів 
на одній ділянці. Це дасть змогу нормально заван
тажувати транспорт. Очевидно, автомашин подекуди 
буде малувато, бо вони зайняті на інших роботах. 
На виручку прийдуть тракторні візки, прицепи.

А керівники колгоспів хай подбають про забезпе
чення запчастинами, організацію техобслуговування 
і харчування тих, хто працює безпосередньо в полі.

Хочу застерегти молодих механізаторів від однієї 
поганої звички — розкачуватись на початку збиран
ня. По-ударному включайтеся в роботу з самого по
чатку, щоб за десять днів жодного качана не лиши
лося в полі.

Чому за десять? Бо це найбільш сприятливий 
час. Тижнів через два початки опустяться,- і тоді вже 
комбайном їх не візьмеш, та й втрати зерна великі 
будуть. А строк цей цілком реальний, якщо врахо
вувати, що при добрій організації праці комбайном 
«КУ-2» за світловий день можна зібрати кукурудзу 
з площі 5—6 гектарів.

Тебе, друже, певно, цікавить, як буде проходити 
збирання кукурудзи на зерно в нашій бригаді. Має
мо зібрати качанисту з площі 520 гектарів. Працю
ватиме два комбайни «КУ-2» і два — «ККХ-3». 
Запровадимо груповий метод, використаємо візки 
«ПТС-10». На току кукурудза буде доочищатись 
спеціальною початкоочисною машиною. І лише тоді 
вважатимемо, що впоралися з роботою, коли все зер
но буде зважене і завезене в сховища. Із збиранням 
впораємось за

Закликаю і 
цей строк.

десять днів.
тебе, мій молодий друя:е, вкластися

О. ГІТАЛОВ, 
тракторної бригади колгоспу імені 
КПРС, Ново-Українського району,

бригадир
XX з'їзду 
двічі Герой Соціалістичної Праці.

в

МЕТАЛ-
ХЛІБ МАРТЕНІВ

Є 8 ТОНН
О КІНЦІ дня, коли на по- 

двір'ї школи вже лежала 
купа металу, виявилося, що 
попереду 6 «б» клас. Голо
ва загону Аня Журавська 
добре попрацювала разом з 
піонерами і випередила 
старшокласників.

Для відправлення «Втор- 
мету» ми вже маємо 8 тонн 
металевого брухту, зібрано
го в перші дні місячника. 
Та наших школярів це не 
задовольняє. Адже кожен з 
них зобов’язався зібрати по 
50 кілограмів лому,

Л. БАБИЧЕВА, 
старша піонервожата 
школи № 14,

м. Кіровоград.

ДОБРИЙ ПОЧАТОК
КЛИНУ ЛОТ неділі учні

школи № 5 м. Кірово
града провели рейд по збо
ру металолому по вулицях 
міста та його околицях. Під- 
вечір лише восьмикласники, 
де головою загону Тамара 
Левченко, принесли на по
двір’я школи 304 кілограми 
брухту. На рахунок Лілі 
Іващенко, Тамари Бурлаки, 
Алли Файзуліної, Люди Ре
ви і Галини Будкіної зане
сено по 26—30 кілограмів 
металевої сировини. Поки 
що за ними перше місце. 
Але від восьмикласників не 
відстають учні п’ятого кла
су Алла Ясиненко і Валя 
Прокопенко.

В перший день зібрано 
більше тонни металобрухту. 
Добрий початок!

Л. ДЖУЛАЙ, 
старша піонервожата 
школи № 5.

Звіти і вибори 5 
в комсомол/ $

проводила збооів, міся-не
цями не збирала членських 
внесків. Хоч на фермі пра
цює немало дівчат, які гід
ні бути комсомолками, 
В. Ткач не потурбувалася 
про прийом їх в ряди 
ВЛКСМ. Немала вина груп- 
комсорга і в тому, що 
серед тваринників низька 
трудова

За високу боєздатність 
первинних організацій

ЩОБ звіти і вибори в ком
сомольських організа

ціях пройшли організовано, 
на високому ідейно-політич
ному рівні, в умовах розгор
нутої критики і самокрити
ки знизу, під знаком мобілі
зації молоді на виконання 
взятих зобов'язань, Кірово
градський райком комсомо
лу ще заздалегідь розпочав 
діяльну підготовку. В серп
ні було проведено нараду 
секретарів первинних орга
нізацій, 
досвідом і 
виборів, 
(колгосп 
ІОлаєва), 
(колгосп 
В. Селін (колгосп імені Ста
ліна) і інші наголошували 
на тому, шо в доборі груп- 
комсоргів і секретарів бри
гадних організацій не мож
на допускати поспішності, 
треба висувати на цю поса
ду тих, які мають не тільки 
хороші виробничі характе
ристики, а й організаторські 
здібності, люблять працю
вати з молоддю.

Райком не обмежився ли
ше проведенням наради та 
надсиланням графіків і -ли
стів комсомольським органі
заціям. Кожний член райко-

Вони обмінялися 
проведення звітів і 

В. Бондаренко 
імені Салавата 

, М. Мотриченко 
імені Фрунзе),

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

му за два—три дні виїжд
жає на місце, в колгосп, і 
займається підготовкою і 
проведенням звітів і вибо
рів.

Члени райкому М. Білий, 
М. Фурманов, А. Білошев- 
ський. виїхали в колгоспи 
імені Крупської, імені Лені
на, імені Жданова, переві
рили правильність обліку 
членів ВЛКСМ, ведення 
комсомольського господар
ства, сплату членських внес
ків, допомогли групкомсор- 
гам підготувати звітні до
повіді.

Особливу узагу наші ак
тивісти звертають на вис- 
світлення в звітах основних 
питань: політично-виховна
робота серед молоді, участь 
її в громадсько-корисній 
праці, виконання доручень, 
конкретні завдання орга
нізації на найближчий пе
ріод.

Але, звичайно, неправиль
но було б заспокоюватися 
на успішному проведенні 
звітів і виборів. Члени рай
кому допомагають також 
секретарям і групкзмсоргам 
виправити недоліки, виявле
ні під час звітних зборів. 
Так, в підгайцівській артілі 
імені Леніна група на мо
лочно-товарній фермі налі
чує 8 членів ВЛКСМ. Груп- 
комсорг Віра Ткач погано 
організувала роботу групи,

тваринників 
і дисципліна.

Про ці недоліки 
говорили у своїх 
виступах на збо
рах доярки Марія 
Кисленко, Галина 

) і інші. Піс- 
зборів член 

райкому комсо
молу Леонід Гребенюк спіль
но з колгоспними комуніста
ми допомогли новообраному 
комсоргу Марії Кисленко 
розподілити доручення між 
комсомольцями групи. За
раз на фермі випускається 
стіннівка, в червоному кут
ку є свіжі газети, журнали, 
проводяться бесіди. Всі ком
сомольці беруть участь в 
гуртках художньої самоді
яльності. Все це сприяє 
значному підвищенню тру
дової дисципліни.

Організовано пройшли та
кож звітно-виборні збори в 
комсомольській групі тва
ринницької ферми колгоспу 
імені Крупської. Тут теж 
комсомольці піддали гост
рій критиці комсоріа Гали
ну Тищенко за незадовільну 
організаторську і виховну 
роботу. Новообраний груп- 
комсорг Тетяна Солодко з 
допомогою члена райкому 
Володимира Гончаренка зра
зу ж взялася за виконання 
рішень звітно-виборних збо
рів. Всі комсомольці-тва- 
ринники тепер бувають на 
бесідах і лекціях, які чита
ються при агітпункті ферми, 
беруть участь в художній 
самодіяльності. Зараз роз
в'язується питання про від
криття на фермі вечірньої 
школи.

Члени райкому, відрядже
ні в первинні організації

9 ЖОВТНЯ-ДЕНЬ ТВАРИННМК*
. Працівники ферм! Щоб взяти участь у святі, потрібно: надоїти по 2500 ; 
: кілограмів молока від кожної корови, виростити по 24 поросят від свиноматки, ; 
: одержати 300 центнерів приросту м’яса по відгодівельніи групі свинеи.

Подвійна вигода
Цей рік у мене багатий

______ІГ ГіНГЛпа події. Початок його оз
наменувався 
Олександрійського 
ськогосподарського 
куму, де навчалась заочно, 
і переходом на птахоферму 
(до цього працювала я сви
наркою).

Вона, весела чорнява дівчина, } 
краща доярка колгоспу імені } 
Чапаева, Знам’янського району. > 
Три роки тому, по закінченню > 
школи, прийшла Катя Аджам- 2 
ська иа ферму рідного колгоспу 2 
й стала працювати дояркі ю. < 

В артілі кожен знає Катери- 2 
ну не лише як передову дояр- / 
ку, але і як активну учасницю 2 
художньої самодіяльності. За- (і 
раз комсомолка працює з особ- < 
пнвим напруженням — бореть- < 
ся за право участі в обласному ( 
святі тваринника. \

На знімку: Катерина <
АДЖАМСЬКА. \

Фото В. КОВПАКА. "*

закінченням 
сіль- 

техні-

Власне, через те й посла
ло мене сюди правління, бо 
птахівництво у нас було 
саме на піднесенні і там 
освіта моя згодилась. Дар
ма вважає дехто, що до
глянути курку — немудра 
річ. Тут і вміння, і наука 
потрібні. А особливо, коли 

.ферма велика, така, як у 
■нас, в артілі імені Леніна. З 
’молодняком маємо 23 ти
сячі курей, з них несучок— 
п’ять тисяч.

Доглядає їх лише двоє 
нас — я та Марфа Хомівна 
Понда. По 120 яєць одер
жати від кожної курки-не- 
сучки зобов’язались ми з 
нею.

Хорошої продуктивності 
можна досягнути тільки то

2

ді, коли не лише вдосталь 
годувати курей, але й уріз, 
номанітнювати корми, скла, 
дати спеціальний раціон. 
Ми, крім основного корму— 
дерті, макухи, даємо курям 
зелень: листя, огірки, ка
бачки. їм теж вітаміни по
трібні. І обов’язково—сире 
м’ясо. Про мінеральну під- 
кормку теж не забуваємо— 
даємо крейду, трикальцій
фосфат. На птахоферму до 
нас завезли морського піс
ку з гравієм та черепашка
ми. Кури клюють їх, а це 
допомагає перетравленню 
їжі.

За такий догляд щиро ви- 
нагороджують нас білянки- 
леггорни. За півріччя від 
кожної по вісім десятків 
яєць одержали.

До того ж від птахівни
цтва — подвійна вигода. 
Наш колгосп здасть у цьому 
році 500 центнерів смачно
го, поживного пташиного 
м’яса.

Дуже радісно відчувати, 
що свого слова дотримаєш. *

Л. ЛИТВИНЕНКО, 
пташниця колгоспу імені 
Леніна, Олександрійсько
го району.

Надії виправдав
7] О бригадира підійшов 

невисокий на зріст хлоп- 
чина і боязко звернувся:

— Бачу, Олено Максимів- 
но, сутужнувато у вас з 
доярками в першій бригаді, 
Я ось подумав і вирішив 
піти на ферму. Сподіваюсь, 
не відмовите.

Наступного дня Микола 
прийняв 15 корів. Незвично 
було працювати: боліли ру
ки, корови не віддавали пов
ністю молока. Із заздрістю 
дивився він, як працюють 
доярки Віра Іваненко та 
Ніна Гі/лак. Незабаром во- 
ниь й прийшли йому на до
помогу.

Тепер про Миколу Серга-
ча в правлінні з задоволен
ням говорять: «Молодеі/и4
наш дояр, надії виправдав»,

І. НАЗАРАТІЙ.
Колгосп ім. Калініна, 
Кіровоградського 
району.

готувати звітно-виборні збо
ри, як правило, завжди ра
дяться з парторганізаціями, 
керівниками колгоспів і мо
лоддю, всебічно знайомля
ться з кандидатом на сек
ретаря чи комсорга і то
ді рекомендують його 
комсомольським зборам. В 
результаті цього до керів
ництва групами обрані пре
красні виробничники, полі
тично, грамотні люди. Так, 
наприклад, комсомольську 
групу тракторної бригади 
колгоспу імені Крупської 
очолив здібний організатор, 
причіплювач Микола Карет
ний, в колгоспі імені Сверд
лова комсомольські групи 
на молочно-товарних фер
мах очолили кращі доярки 
Ганна Лесів і Євгенія Ми
ла й.

Рівень роботи комсомоль
ських організацій залежить, 
насамперед, від діяльності 
їх вожаків. А тому треба 
подавати систематичну до
помогу комсомольському ак
тиву. Вже зараз ми думає
мо над тим. як краще орга
нізувати навчання секрета
рів і групкомсоргів. Крім 
кущових^ семінарів і нарад, 
при райкомі комсомолу 
продовжуватиме працювати 
школа комсомольського ак
тиву. Та цього ще не досить. 
Ми вишукуємо нові ШЛЯХИ 
і форми підвищення ідейно- 
політичного рівня і органі
заторських здібностей во
жаків колгоспної молоді.

С. РЕЗНІЧЕНКО, 
секретар Кіровоград
ського райкому ком
сомолу.

Заява Радянського уряду
про тимчасове відкликання складу 

посольства СРСР з Конго
За останні дні в Респуб

ліці Конго в результаті під
ступів колонізаторів та їх 
агентури, а також непри
критого втручання команду
вання військ ООН у внут
рішні справи Конго склала
ся дуже напружена обста
новка. Усунено законний 
уряд і парламент республі
ки. В політичне життя краї
ни знову і все більш відкри
то втручаються американ
ські та бельгійські емісари 
і представники іноземних 
монополій, які спираються 
на широку підтримку Спо
лучених Штатів Америки. В 
столиці республіки Лео- 
польдвілі і в ряді великих 
міст і районів країни дер
жавне, політичне і госпо
дарське життя виявилось 
дезорганізованим. В ході 
подій у Конго перед усім 
езітом було продемонстро
вано неприховану воро
жість керівних кіл США та 
інших західних країн до на
роду Конго і його законного 
уряду. На догоду егоїстич
ним інтересам іноземних МО
НОПОЛІЇ!, шляхом обману і 
підкупу колонізаторам вда
лося на час поставити при 
владі Конго маріонетковий 
режим, слухняний чужо
земцям. В Леопольдвілі 
створилося становище, коли 
колонізатори, використовую
чи своїх ставлеників і різ
них політичних пройдисві
тів, вдаються до брудних

провокацій, щоб завдати 
шкоди добрим відносинам, 
які встановилися між Ра
дянським Союзом і Респуб
лікою Конго.

В цих умовах нормальне 
функціонування посольства 
СРСР у Республіці Конго х 
стало неможливим. НеДО; - 
торканість посольства 1 
безпека ного персоналу по
ставлені під загрозу. В 
зв’язку з цим Радянський 
уряд прийняв рішення тим
часово відкликати склад Р3- 
дянського посольства з Кон
го.

Приймаючи це рішення, 
Радянський уряд вважає 
необхідним заявити, шо 
ставлення Радянського Сою
зу до молодої африканської 
Республіки Конго залишає
ться незмінно дружнім. Ра
дянський Союз, додержую
чи своєї принципіальної по
літики підтримки боротьби 
народів за самостійний роз
виток і свободу, І у ВІДПО
ВІДНОСТІ з принципами Ста
туту ООН, подавав і ДзЛ 
подаватиме всемірну піч* 
тримку н допомогу мужньй"* 
му і волелюбному конго
лезькому народові в його 
боротьбі за досягнення пов
ної і справжньої незалежно
сті, проти всяких намагань 
колонізаторів відродити на 
конголезькій землі в будь- 
якій формі ганебний колоні
альний режим, що безпово
ротно відійшов у минуле-



ГЗ ІДІИШЛИ у минуле буремні ро- 
ки Великої Вітчизняної війни, 

але ніколи не зітреться світла па* 
м ять про тих, хто пролив кров на по
лях священних битв за Вітчизну, хто 
віддав найдорожче у світі — життя 
в ім’я перемоги над фашистською чу
мою, хто в роки смертельної небез
пеки в лавах народних месників вів 
мужню боротьбу у тилу ворога. Не 
померкне у віках слава про відваж
них радянських патріотів-підпіль- 
ннків, замучених у гестапівських ка
тівнях.

Гнівом і презирством затаврував 
радянський народ недолюдків — хо
луїв, які проміняли свою Батьківщи
ну на кусбк прогнало! ковбаси, стали 
вірними блюдолизами-катами, ак
тивними посібниками фашистських 
загарбників у їх чорних злодіяннях, 
проти мирних жителів.

І як би не ухитрялися тепер недо- 
биті зрадники, яку б маску вони не 
одягали на себе, де б вони не пере
ховувалися, їм не минути справедли
вої відплати за свої криваві справи, 
не уникнути заслуженої кари.

Майже 17 років замітав свої сліди 
фашистський кат радянських людей 
К. Журавльов — колишній слідчий 
кримінальної поліції в період окупа
ції Кіровограда, агент німецького 
контррозвідувального оогану ГФП 
(таємної польової поліції) та румун
ської секретної служби інформації 
(ССІ).

Останнім часом цей прихвостень 
вже спокійно спав, йому перестали 
навіть ввижатися привиди замордо
ваних ним і його приспішниками ра
дянських людей-патріотів. Журав- 
льову вже не вчувалися нелюдські 
стогони жертв, заритих у ярах навко
ло Кіровограда.
АЛЕ караюча рука народу настиг- 

ла зрадника Батьківщини у брат
ній Болгарії, де він затаївся під прі
звищем Кирила Славов-Чабавова. І 
ось 19 вересня ц. р. К. Журавльов віч- 
на-віч зустрівся з тими, на кого він у 
страшні роки окупації наводив жах, 
хто на собі відчув звірячу жорсто
кість недолюдка. У залі судового 
засідання, яке відкрилося в Кірово
градському Будинку культури імені 
Калініна, вдови і сироти, матері, бра
ти і сестри тих, хто був закатований 
кривавими руками цього фашистсько
го прислужника і його зграї.

Зараз він зовсім не схожий на то
го всезладного слідчого поліції, який 
вчиняв поголівні обшуки на кварти
рах радянських громадян, заарешто
вував їх, а багатьох власноручно роз
стрілював.

Немов загнаний вовк, з-під лоба 
озирається він по боках і, впізнав
ши когось із своїх колишніх жертв, 
миттю полохливо опускає додолу очі, 
щулиться, аби тільки не зустрічати 
гнівні, сповнені ненависті і презирст
ва погляди більш як півтисячі пар 
очей.

Головуючий на суді С. С. Іванов за
читує обвинувальний висновок. Жах
лива картина постає перед присут
німи.

Коли почалася Велика Вітчизняна 
війна, К. Журавльов знаходився в 
селі Компаніївці, де він сезонно пра
цював малярем. Ворожа навала зо
всім не схвилювала 38-річного бовду
ра. Одне лише турбувало його: ви
конроб кудись подівся, забувши ви
платити гроші. «Золотий тілець» 
був єдиним богом К. Журавльова, 
перед ним він плазував все своє 
життя.

Тисячі людей добровільно пішли в 
перші ж дні війни в ряди діючої ар
мії. К. Журавльова серед них не бу
ло. Разом з сім’єю він переїхав у 
Знам'янський район, притаївся. Він 
вичікував. А коли область була за
хоплена фашистами, К. Журавльов 
повернувся у місто.

Залишившись у тимчасово окупо
ваному Кіровограді, Журавльов ціл
ком свідомо і добровільно відразу 
ж пішов служити в поліцію. Спершу 
був старшим поліцаєм, а потім до 
кінця 1943 року — слідчим кримі
нальної поліції.

У розпорядженні Журавльова була

0

Слідами неопублікованих листів
Група молоді з колгоспу імені Ча- 

паєва, Хмелівського району, писала 
до Редакції, шо з вини Н. Матіяш, 
К. Мамот, Л. Кожухар та К. Кири- 
ленко, які порушували дисципліну, 
були зірвані комсомольські збори.

Лист було надіслано для вжиття 
заходів у Хмелівський райком ком
сомолу. Як повідомила секретар рай
кому Н. Дякова, факти, викладені в 
•чисті, підтвердилися. Питання про 

зброя. Під його началом знаходились 
12 головорізів, спільно з якими він 
заарештовував, допитував, катував ні 
в чому не винних громадян міста.

Підсудний неодноразово брав 
участь у розстрілах радянських пат
ріотів, на його «власному рахунку», 
як він сам визнає, одинадцять люд
ських життів. Навіть серед катів Жу
равльов виділявся своєю садистською 
жорстокістю. Він нещадно бив дітей 
і стариків, жінок і чоловіків, бив на- 
гаями, бив, як свідчить попереднє 
слідство, з «протягом».

Влітку 1943 року керівник ГФП 
(таємної польової поліції) Кіровогра
да Кафке завербував його на служ
бу як агента.

Пізніше, гарячково шукаючи поря
тунку від помсти за свої криваві зло
діяння, Журавльов втік до буржуаз
ної Румунії. Там завербувався аген
том секретної служби інформації, а 
потім, замітаючи брудні сліди, дре
менув до Болгарії, змінив прізвище і 
жив у м. Русе до моменту викриття. 
|“| ОМИНАЄТЬСЯ допит підсудного.

К. Журавльов всіляко викру
чується, марно намагається корчити 
з себе невинну вівцю, всі гріхи зва
лює на фашистське командування, 
яке примушувало його брати участь 
в акціях проти місцевого насе
лення. Він оперує багатьма пріз
вищами замучених людей, називає 
місця розстрілів, дати, але вияв
ляє дивне випадіння пам’яті, ко
ли мова заходить про його безпосе
редню участь у стратах. Відповіді 
підсудного часто межують з первіс
ною наївністю.

Прокурор: Чим ви займалися у 
поліції?

Підсудний:- Зранку розводив посто
вих.

Прокурор: А потім?
Підсудний: Цілими днями просид

жував у комендатурі.
А буквально через декілька хвилин, 

очевидно забувши свої попередні по
казання, К. Журавльов на запитання 
прокурора, чим він керувався, пере
йшовши на посаду слідчого, відпові
дає:

— Там потрібно було менше біга- 
ти(!?)

Однак зовсім не цим приваблюва-, 
ла К. Журавльова робота слідчого. 
Завдяки їй він бажав одержати яко
мога більше влади над тими, з ким 
ще вчора товаришував, яким низь
ко вклонявся при зустрічах в Кірово
граді. Тоді цьому звіроподібному кату 
навіть і в голову не приходила /ум- 
ка про те, що він не має юридичної 
підготовки, а вся його освіта скла
дається з двох класів церковно-при- 
ходської школи. Третього Журавльов 
не закінчив.

— Вам спеціальні курси не потріб
ні, — сказав йому при призначенні на 
посаду слідчого комендант міста МІ- 
насевич. — У нас свої правила. Ми 
самі будемо виносити вироки.

К. Журавльов прекрасно розумів, 
що німецька поліція оперує не факта
ми, а кулями, гумовими кийками та 
багнетами. Але це його анітрохи не 
бентежило. Виродок, наділений від 
природи незвичайною жоостокістю, 
великою злобною силою, К. Журав
льов став найбільш активним посіб
ником фашистів. Саме в його кабі
неті відбувалися озвірілі екзекуції, 
застосовувалися нечувані методи до
питів. Жертву клали на поставлені 
посеред кімнати три стільці і кату
вали. Били нагаями, руками, ногами, 
били в живіт, голову, груди. Потім 
напівмертву людину відливали водою, 
і екзекуція продовжувалась.

Прокурор: Чому ви так безжаліс
но ' мордували радянських людей? 
Адже ви, за вашими словами, не ма
ли ніякого відношення до політич
них в’язнів.

Підсудний: Цього вимагав Фіал- 
ковський. У своїх записках він пи- 
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поведінку вказаних товаришів обго
ворено на розширеному засіданні 
комсомольського комітету та комсо
мольських зборах артілі.

Члена райкому К. Шевченко, яку 
було послано в колгосп для проведен
ня Зборів, і заступника _ секретаря 
комсомольської організації колгоспу 
р Пильненьку за безпринципність, 
виявлену ними на зборах, поперед
жено.

сав: «Допитати і пустити кров!».
А зараз цей спустошений тип весь 

час робить марні спроби переконати 
суд в тому, що він був всього-навсьо- 
го покірним знаряддям в руках по
ліцейської верхівки, сліпим виконав
цем її волі. Якщо вірити його облуд
ним показанням, то виходить, що у 
знущаннях над жителями, у багато- 
численних розстрілах та інших караль
них діях проти радянських патріотів 
винні поліцай Фіалковський, комен
дант міста Мінасевич та їх спільни
ки. Розрахунок Журавльова досить 
простий: мертві не здатні давати 
показань. Але злочинець жорстоко 
помилився.

Прокурор: Розкажіть суду, при 
яких обставинах ви брали участь у 
розстрілі 23-х радянських громадян 
у в’язниці СД.

Підсудний; Мені запропонував по
їхати туди гсбітскомісар. Коли ми 
прибули у в’язницю, розстріл вже по
чався. Гебітскомісар налив мені склян
ку горілки, а потім гукнув вартовому: 
«Виведіть ту російську фрауі»

Це була Роза, єврейка за націо
нальністю. Я у свій час допоміг їй 
роздобути паспорт на ім’я українки 
Марії Нестеренко. Я пр імушений 
був... вбити Розу.

Нещасна жінка зрозуміла, що її 
чекало. Впала на коліна перед Жу- 
равльовим у судорожних риданнях, 
благаючи порятунку. Однак, ката не 
можна було розчулити. Вій грубо 
відштовхнув свою жертву, наказав 
стати на краю прірви, а потім спо
кійно двома пострілами з чотири
метрової відстані вбив молоду жінку.

Того ж дня Журавльов, сп’янілий 
від крові, розстріляв ще двох преста
рілих людей.

Наїзно сподіваючись, що вдасться 
переконати правосуддя, цей кат знов 
і знов голослівно твердить, нібито 
І в розстрілі шістдесяти трьох євре
їв він брав участь під тиском і при
мусом. Це однак не завадило йому 
лише за один день власноручно обір
вати життя восьми чоловік.

Та марно викручується цей запро
данець, посилаючись на примус своїх 
колишніх ватажків.

Прокурор просить головуючого за
читати показання тих, хто ще напри
кінці війни поніс заслужену кару за 
свої злочини, — Фіалковського, Мі- 
насевяча. Ці документи проливають 
додаткове світло на постать Журав
льова. Навіть закоренілі бандити 
визнавали, що Журавльов під час 
катувань і розстріліа відзначався не- 
чуваною жорстокістю і садизмом.

З ФОТОАПАРАТОМ ПО ОБЛАСТІ

11 а знімку: Ново-Архангельський Будинок культури. 
Фото Г. Верушкіна.

ДРУЖБА.—
девіз піонерський

☆ ☆

-„п’ятірка" 
тобусах повертались ми до- 
дому.

Але заспокоюватись на 
досягнутих успіхах учасни
ки нашого ансамблю не зби
раються. З початку нового 
навчального року перед ни
ми стоїть відповідальне зав
дання: вчитись лише на 
«відмінно» і «добре» та го
тувати нову програму до со
рокарічного ювілею піонер
ської організації. Вже зараз

Ансамбль пісні і танцю 
Кіровоградського Палацу 
піонерів поставив собі за 
мету відобразити в танцях 
та музичних творах історію 
виникнення і існування піо
нерської організації протя
гом сорока років.

Л. ЧЕРНИШЕНКО, 
директор Кіровоград
ського Палацу піоне
рів.

Г1РИПЕРТИЙ до стінки незапереч- 
* 1 ними фактами, злочинець виму
шений визнавати свою безпосередню 
причетність до каральних дій оку
пантів.

Прокурор: Чому ви проміняли чес
не життя на ганебну службу в полі
ції?

Підсудний: Я годі не знав, що це 
каральний орган, думав, працю
ватиму в службі охорони порядку.

Прокурор: А коли дізналися?
Підсудний: Тоді вже було пізно — 

я і своїх, і німців боявся. Крім того, 
я людина малописьменна, і не було 
кому наставити мене на правильний 
шлях.

Яка свята простота! Однак ця «не
письменність» аж ніяк не завадила 
Журавльову стати досить кваліфіко
ваним сиіциком на службі у німець
кого контррозвідника Кафке, виїжд
жати у Знам’янку на розшуки двох 
невідомих радянських патріотів, за 
якими полювало гестапо, цілими дня
ми свердлити очима прохожих на пло
щі імені Кірова з метою виявлення 
комуністів-підпільшіків, ночами про
сиджувати у засідках по вулиці Ар
хангельській, щоб вислідити патріо
тів, які подавали радянській авіації 
ракетні сигнали.
1—1 І, не такий вже й «неосвічений» 
1 ’ Журавльов! Шпигунську хват
ку і садистські здібності запроданця 
відразу оцінила секретна служба ін
формації буржуазної Румунії, куди 
він переметнувся в 1943 році. Началь
ник розвідувального центра в м. Бєл- 
город-Дністровському Мартинеску ха
рактеризував Журавльова своєму на
чальству як «дуже підходящу люди
ну».

Все більше і більше розкривається 
справжнє обличчя, прогнйле нутро 
цього запеклого зрадника Батьків
щини, розмотується клубок жахливих 
злочинів, вчинених ним проти радян
ських людей.

Судовий процес над активним по
сібником німецько-фашистських за
гарбників К. Журавльовим триває.

В. КРАМАРЕНКО, 
М. БАРСЬКИЙ, 

спеціальні кореспонденти «Мо
лодого комунара»,

І на сцені-
ЩЕ на початку минулого 

навчального року ху
дожній відділ Кіровоград
ського Палацу піонерів об
говорив план підготовки до 
Декади української літера
тури і мистецтва в Моск
ві. Згідно плану юні худож
ники взялись відображати 
виступи українських вико
навців на сценах Москви, як 
вони собі їх уявляли. Руко
дільниці виконували роботи 
українськими швами. Але 
більше всього попрацювати 
довелось юним танцюри
стам, музикантам, співакам, 
читцям. Наш ансамбль піо
нерської пісні і танцю був 
визначений на вибірковий ог
ляд художньої самодіяльно
сті дитячих колективів рес
публіки.

І ось зелений Піонерський 
театр столиці, де ми маємо 
виступати. Хвилюється ше
стирічна солістка танцю Та
ця Буріка, востаннє критич
но оглядає себе хористка 
Таня Тимченко. Десятиклас
ниця Тамара Шульга вже не 
раз виступала в Києві. Але 
зараз особливий екзамен — 
вона учасниця кращих ко
лективів республіки.

Не розгубились наші юні 
співаки і танцюристи, добре 
прислухались до акомпане
менту, який також викону
вали гуртківці Палацу піоне
рів — баяністи. Жюрі оці
нило наш виступ позитивно.

Незважаючи на втому, 
ансамбль взяв участь в 
трьох концертах: на вистав
ці народного господарства 
республіки та’ чехословаць
кій виставці, на заводі 
«Більшовик».

Радісно, з квітами вітали 
нас гуртківці і працівники 
Черкаського Палацу піоне
рів. Там було дай > чотири 
концерти, виступали гуртків
ці лялькового театру із 
спектаклем «Дюймовочка». 
Кожен виступ ансамблю су
проводжувався бурхливими 
оплесками юних глядачів.

Щасливі від успіхів, зі
гріті гостинним прийомом 
черкащан, у заквітчаних ав-

Справжні друзі
ГІРНИКИ Байдаківсько- 
1 го вуглерозрізу і уч#і 

Олександрійської інколи 
№ 10 — давні друзі. Міцна 
дружба між ними встанови
лася не під час екскурсій і 
святкових зустрічей, а в 
праці і взаємодопомозі.

Стало відомо школярам, 
що гірники часто мають 
простої при транспортуван
ні вугілля із-за відсутності 
болтів для кріплення рейок 
до шпал. Тоді і вирішили 
вони допомогти своїм стар
шим товаришам — вигото
вити 20 тисяч кріпильних 
болтів. Вдячні були робіт
ники юним шефам і, в свою 
чергу, допомогли їм у облад
нанні майстерень для ви
робничого навчання.

Знову сіли за парти шко< 
лярі: почався новий на
вчальний рік, який принесе, 
безумовно, багато цікавого, 
корисного і в навчанні, і в 
праці, і в хорошій дружбі 
між учнями і гірниками.

С. ЧЕРНЯВСЬКИИ, 
учитель трудового ви
ховання Олександ
рійської СІП № 10.

Всесвітній форум молоді— 
важливий вклад у справу миру

Три дні в одній з аудитогій Московського універси
тету на Ленінських горах відбувалось установче засі
дання Міжнародного комітету всесвітнього форуму мо
лоді. .

Учасники установчого засідання прийняли резолюцію 
про зміст, програму і порядок проведення всесвітнього 
форуму молоді. Тема форуму — «Молодь сере тини XX 
століття та її проблеми».

Затверджено також резолюцію про умови учасіі різ
них організацій і осіб у всесвітньому форумі молоді і 
порядок його підготовки.

З метою подання допомоги для участі у форумі мо
лоді слаборозвинутих країн і країн, які перебувають в 
особливо важких умовах, створюється міжнародний 
фонд форуму. В найближчі дні розгорнеться кампанія 
збирання коштів для цієї мети.

Установче засідання прийняло рішення створити Між
народний Комітет підтримки всесвітнього форуму мо
лоді. Утворено раду Міжнародного комітету, яка скла
дається з представників країн Європи, Азії, Африки, 
Америки, Австралії. »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«

Обрано постійний секрета <
ріат Міжнародного комітету! «МОЛОДИЙ КОМУНАР» 

(ТАРС), 121 вересня 1960 р. З стор,



ЩАСТИ Ні ТОБІ, | 
В Н У Ч К У! \
УОЛОДНИИ осінній ве- ’ 
** чір. У телефонних про- І 
водах пронизливо свистить ( 

япі(^ По л 
серед- І 
її по- )

вітер, січе густий дощ. Поі 
розгрузлій дорозі іде серед- а 
нього зросту людина. її по- | 
гляд спрямований на Буди- ф 
нок культури, який яскраво .4 
освітлений. Це — кіномеха- / 
нік Микола Овчаренко. Він $ 
поспішає.

— Аг-о-ов, Миколо, / 
поспішаєш? — гукає з дру
гого боку Люда Кириченко.

— На роботу...
— Завтра — в армію, а

і 
куди, $ 
дру- г

(■ 
(’

--  оиоі^и — о и/'.ічгм, и С 
сьогодні — на роботу? — * 
дивується дівчина.

— Так... Люди ж чекають 
кіно...

А вранці біля цього ж 
Будинку культури стояла ф 
автомашина, прикрашена ф 
живими квітами. Святково А 
одягнені дівчата і хлопці І 
прийшли проводжати свого і 
улюбленого кіномеханіка. |

Мимо проходив сивоголо- т 
вий дідусь. Зупинився. Ста- х 
речі очі радісно заблищали, \ 
в глибокій зморшці схова- \ 
лася сльоза. І за дружньою > 
піснею молоді, мабуть, ніхто 
не почув, як дідусь про- $ 
шептав: р

— Щасти ж тобі, внучку*. а
М. ДУБОВИК. £ 

с. Витязівка, ї
Бобоинеііького району. а
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™ НОВИНИ
’ спортивного тижня

ВТРЕТЄ ЧЕМПІОНИ

ПОНАД місяць тривала 
першість з футбола між 

командами цехів і відділів 
заводу «Червона зірка». 
Особливо гострою була бо
ротьба між минулорічними 
чемпіонами заводу—коман
дою третього механоскла
дального цеху та спортсме
нами спеціального конструк
торського бюро. .Перемогу 
здобули футболісти механо
складального з рахунком 
4:0. Вони втретє стали чем
піонами заводу. Друге міс
це завоювали спортсмени 
СКБ, третє — команда ко
вальсько-пресового цеху.

Чемпіонам вручено пере
хідний приз і грамоту за-, 
водської ради товариства 
«Авангард».

В. ТВЕРДОСТУП.

3:1 НА КОРИСТЬ
УСТИМЇВЦ1В

£^УТБОЛЬНА . команда 
Устимівського району 

провела другу зустріч на 
першість області з футбола. 
Спортсмени Устимівки прий
мали на своєму полі коман
ду Кіровоградського району.

Перемогу здобули місце
ві гравці з рахунком 3:1.

М. ДОРОШЕНКО.

Й? а--гг -ть -к-чг. -«іЗнову недооцінка сил

БОНОВА НІЧИЯ ’ 
КДИНУЛОЇ неділі на міс- 
‘“I цевому стадіоні «Аван
гард» відбулася товариська Л 
зустріч з ручного м’яча 
(7X7) між збірною коман
дою Олександрії і кірово
градським «Буревісником».

Гра 
чию —

закінчилася вві- 
20:20.

С. МИКОЛЕНКО.

М'ЯЧ НАД СІТКОЮ

Закінчилися змаган
ня сільських волейбо

лістів Кіровоградського ра
йону. За першість боролося 
12 команд.

В напруженій спортивній 
боротьбі 
воювали
слідної станції. Друге і тре
ті місця відповідно поділи
ли 
ні 
(с.

перше місце за- 
волейболісти до-

спортсмени колгоспу іме- 
Чапаєва та імені Леніна 
Аджамка).

М. ТОПОР.

на
КОНКУРС

розв’язання шашкових 
задач і етюдів

1. БУДИНОЧОК 
В ГОРАХ

О РАЄМ молодості мож- 
’ 1 на назвати Польський 
півострів. Все. то бачиш 
навколо, виникло недавно. 
Руками молодих зведені но
ві міста, заводи, електро
станції.

— Погляньте, — говорять 
вам місцеві жителі, — ще 
кілька років тому тут бу
ла тайга, а тепер... розки
нулося місто.

Місто Кіровськ — вели
кий індустріальний центр 
Заполяр’я — не належить 
до наймолодших. Момен
том його народження 
прийнято вважати ніч на 
1-е січня 1930 року. В цю 
иіч С. М. Кіров проводив 
нараду, яка вирішила здійс
нити ідею, що здавалася 
фантастичною: побудувати 
індустріальне місто серед 
грізних заполярних гір, в 
глушині, далеко від залізни
ці. Так виникло місто апати
тової промисловості Хібін- 
горськ (пізніше перейме
нований в Кіровськ).

В тому ж 1929 році по
близу озера Імандра з’яви
лася геологічна експедиція, 
очолювана чудовим уче- 
ним-мінералогом, «поетом 
каменю» Олександром Єв
геновичем Ферсманом. Се
ред зібраної експедицією 
колекції мінералів його ува
гу більше всього привернув 
непоказний камінь. При
клавши до нього лупу, 
Ферсман побачив блискучі 
крапки якихось сірчаних 
сполук. Він знав, що саме в 
таких породах часто зустрі
чаються мідь і нікель.

Ученим незабаром стало 
ясно, що окремими експе
диціями і періодичними до
слідженнями не обійтися в 
краї, який недаремно про
звали «кладовою природних 
багатств». Тут виявилися 
зосередженими величезні 
родовища апатитів, заліза, 
слюди.

Щоб подавати максималь
ну допомогу промисловості, 
яка зароджувалась, у ви
вченні руд і процесів їх пе

реробки, влітку 1930 року в 
Хібінах, на березі озера Ма
лий Вуд’явр, була відкритз 
Хібінська гірнича станція 
Академії наук СРСР. Цей 
будиночок в горах поклав 
початок широкому розвитку 
дослідницької діяльності на 
Польському півострові. В 
1934 році станцію перетво
рили в Польську науково- 
дослідницьку базу. Потім 
був заснованим Польський 
філіал імені С. М. Кірова 
Академії наук СРСР.

Серед співпрацівників фі
ліалу. що налічує в своєму 
складі сотні людей, пере

відуючого лабораторією гір
ничої справи філіалу.

Тридцятиріччя свого існу
вання Польський філіал зу
стрічає на новому місці — 
в Академмістечку, збудова
ному на підвищеному пла
то поблизу станції Апа
тити.

До молоді, яка прагне 
працювати в Заполяр’ї, 
звернені слова А. Є. Ферс- 
мана, опубліковані в дні 
створення Хібінської науко
вої станції.

«В Хібінах, — писав 
Ферсман. — загострився зіо 
спостерігача, який повинен

важає молодь. Сувора кра
сота Заполяр’я, таємниці 
Хібінських гір приваблюють 
на Польський півострів ви
пускників вузів Москви, Ле
нінграда, Ростова-на-Дону 
та інших міст. Тому науко
вий центр в основі своїй 
такий же молодий, як мо
лоді польські міста, як мо
лода наука, що перетворює 
край.

Наукова молодь швидко 
набуває тут самостійності, 
V неї виростають крила. 
Так. наприклад, легко ос
воїлась з новою обстанов
кою і добре уявляє собі не 
тільки окремі, але й загаль
ні завдання Інституту хімії 
і технології мінеральної си
ровини недавня студентка— 
ленінградка Людмила Полє- 
жаєва. Налагоджує нову у 
філіалі лабораторію ізотоп
них методів дослідження 
молодий спеціаліст Артур 
Бабкін. В постійних шукан
нях нового протікає робо
та вчених, які виросли на 
очах старожилів, — Анато
лія Єфремова, який очолює 
нині лабораторію збагачен
ня в Інституті хімії і техно
логії мінеральної сировини, 
і Юрія Шашмурина — за-

вміти побачити те, що схо
вано від інших, загартува
лася воля дослідника-ман- 
дрівника, який через туман 
і непогоди повинен вміти 
охопити просторові взаємо
відносини природних явищ і 
їх динаміку, та, нарешті, 
відточилася гостра думка, 
що вміє пов’язувати факти 
узагальнюючими ідеями і 
підкоряти ці ідеї творчому 
активному пориву будівни
цтва сьогоднішнього дня».

2. СЕЙСМІЧНА 
СТАНЦІЯ „АПАТИТИ"
О ОДНІЙ з будівель но- 

вого Академмістечка 
працює найпівнічніша в сві
ті сейсмічна станція «Апа
тити». Ввійшовши під її 
склепіння, зразу потрапля
єш у світ найточніших при
ладів. автом-атичного обліку 
навіть найнезначніших ко
ливань земної поверхні, які 
відбуваються на віддалі ба
гатьох тисяч кілометрів від 
Апатитів.

— У цієї сейсмічної стан
ції велике майбутнє,—сказав 
нам голова президії Коль- 
ського філіалу член-корес- 
пондент Академії наук 
СРСР А. В. Сидоренко. —

Вона чудова тим, що при-' 
лади її стикаються і «під
слухують» життя кристаліч
ної основи гірських порід, 
чого немає ніде в світі. Це 
дає можливість досягати 
більшої точності в реєстра
ції і запису коливань землі.

Станція обладнана нови
ми приладами. Тут вперше 
пройшла випробування чо 
тирикомпонеитна система 
установки сейсмографів, що 
виявилася більш доскона
лою. ніж трикомпонентна, 
прийнята всюди.

3. РИБИ- 
,.ПЕРЕСЕЛЕНЦІ"

О ЛАБОРАТОРІЇ поляр- 
° ного науково-дослід
ницького і проектного інсти
туту морського рибного 
господарства і океанографії 
V Мурманську ми бачили 
риб-«переселенців». Це — 
перші результати організо
ваного вченими досліду ви
ведення далекосхідної гор
буші в річках Кольського 
півострова. Про це розпо
вів нам завідуючий лабора
торією Віктор Вікторович 
Азбель. великий ентузіаст 
цієї справи.

—Досліди переселення да
лекосхідних осетрових риб в 
наші річки,—сказав він, — 
організовувались не раз і в 
попередні роки, але резуль
татів не давали. І ось в 
цьому році вперше в ри
бацькі сіті стали потрапля
ти далекосхідні «гості». Ек
земпляри зустрічаються ве
ликі — довжиною від 38 до 
53 сантиметрів. Першу та
ку рибу 28 червня спіймав у 
річці Улі рибовод Георгій 
Громов. Потім їх ставало 
все більше, і зараз вилов
лено понад п’ять тисяч.

Вчені, рибалки, господар
ники дуже зацікавлені в 
тому, щоб поповнити раціон 
польських жителів цінною і 
смачною осетровою рибою 
місцевого вилову.

Л. МАРКЕЛОВА, 
спецкор ТАРС.

Польський півострів,

У 29-му турі чемпіонату 
України з фу.тбола серед 
команд класу «Б» гостем 
кіровоградської «Зірки» був 
тернопільський «Цукровик»,- 
Тернопільці до цього на
брали 21 очко і займали в 
турнірній таблиці 12-те 
місце.

Болільники були впевнені 
у повному реванші кірово- 
градців. Проте вже на пер
ших хвилинах гри стало яс
но, що гості не збираються 
легко програти. Сміливі ви
ходи на м’яч тернопільців 
зводять нанівець тактичні 
комбінації господарів поля, 
які грають мляво і часто 
неточно пасують.

Перший тайм закінчився 
безрезультатно, хоч кірово- 
градці мали всі можливості 
відкрити рахунок.

Розв’язка наступила на

Білі починають і виграють.
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другій хвилині другого тай
му. Півзахисник «Зірки» 
Анатолій Кравченко силь
ним. ударом посилає м’яч у 
верхню перекладину воріт. 
М’яч відскакує, і Станіславу 
Каткову вдається грудьми . 
забити його у ворота про-~/ 
тпвника. Згодом Віктор Фі- 

:.;дз змогу подвоїти ра- 
краснвої навісної

лін мав 
хунок з 
подачі Вадпма Третякова, 
га... ие

До КІН11Я
вдається відквитати гол. 
Так з нічийним рахунком 
1:1 і закінчилася ця зустріч.

М. СВЕРБІВ.

влучив у ворота, 
матчу гостям 

відквитати

ЗАЯВА КОМІТЕТУ МОЛОДІЖНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ СРСР '

На проведеному недавно 
в Коста-Ріці засіданні мі
ністрів закордонних справ 
країн-учасниць Організації 
американських держав в 
результаті грубого тиску і 
шантажу правлячих кіл 
США було прийнято так 
звану «декларацію Сан— 
Хосе». Ця декларація являє 
собою наклеп на кубинську 
революцію і замах на на
ціональну незалежність, су
веренітет і гідність Респуб
ліки Куби.

Народ Куби, революцій
ний кубинський уряд Фіде
ля Кастро дали імперіалі
стам гідну відсіч. Генераль
на національна асамблея на
роду Куби викрила спроби 
колонізаторів ослабити рух 
солідарності латиноамери
канських народів з кубин
ською революцією і рішуче 
засудила втручення США в 
справи латиноамериканських 
держав.

Генеральна національна 
асамблея проголосила демо
кратичні принципи вільного 
і незалежного розвитку Ку
би і всіх країн американ
ського континенту. І в цьо
му полягає її величезне 
історичне значення.

Від імені всіх радянських 
юнаків і дівчат, сповнених 
щирих дружніх почуттів до 
героїчної молоді Куби і 
всього кубинського народу, 
Комітет молодіжних органі- 
зацій СРСР рішуче засуд
жує «декларацію Сан—Хо
се» як чергову спробу аме
риканського імперіалізму 
втрутитись у внутрішні 
справи Республіки Куби, 
таврує ганьбою намір коло
нізаторів перешкодити ку
бинцям будувати мирне 
щасливе життя відповідно 
до волі кубинського народу.

Комітет молодіжних орга
нізацій СРСР гаряче вітає 
прийняту генеральною на
ціональною асамблеєю на
роду Куби «Гаванську дек
ларацію» і від імені всієї 
радянської молоді вислов
лює свою повну підтримку 
відважній молоді і всьому 
волелюбному кубинському 
народові в їх справедливій 
боротьбі за свободу, демо-^. 
кратію і соціальний прогрес/

Комітет молодіжних 
організацій СРСР.

Редантоо П. МАРЧЕННО.

! «Молодой коммунар» — орган Кировоградского 
областного комнтета ЛКСМУ, г. Кнровоград.
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