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22 — 23 вересня відбувся родного господарства рес- 
XII пленум ЦК ЛКСМ Ук- публіки.
раїни, який* обговорив два Пленум ЦК ЛКСМУ схва

лив роботу комсомольських 
організацій Харківської, 
Дніпропетровської і Львів
ської областей, спрямовану 
на виконання молодими ро
бітниками семигодинних ви
робничих завдань за шість 
годин, на складання колек
тивних планів підвищення 
продуктивності праці і осо
бистих вкладів кожного 
юнака і дівчини в семирічку. 
Пленум оголосив масовий 
похід молоді республіки за 
виконання семигодинних 
норм за шість годин, вва
жаючи, що кожний молодий 
робітник повинен мати осо
бистий план підвищення 
продуктивності праці.

Комітети комсомолу повин
ні забезпечити активнішу 
участь молоді в справі 
впровадження у виробни
цтво нової техніки і техно
логії, поліпшення всіх якіс
них показників. Обкомам 
ЛКСМУ доручено протягом 
1—2 місяців здійснити прак
тичні заходи по організації 
шефства комсомолу над 
створенням нових високо
продуктивних машин, меха
нізмів, устаткування, прила
дів та інших видів продук
ції.

Найважливішою ділянкою 
боротьби за технічний про
грес для комсомолу респуб
ліки повинно й далі бути 
бойове шефство над споруд
женням ударних об’єктів 
семирічки. Пленум відмітив, 
що особливої уваги тепер 
вимагають ударні комсо
мольські будови гірничоруд
ної промисловості Кривба
су, і зобов’язав Дніпропет
ровський обком, а також 
обкоми ЛКСМУ, які шеф
ствують над цими будова
ми, вжити всіх потрібних 
заходів для прискорення 
темпів будівництва.

Відмічаючи значні недо
ліки в роботі комсомоль
ських організацій вугільних 
шахт по впровадженню но
вої техніки у виробництво,

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

питання: «Про участь ком
сомольських організацій 
республіки в боротьбі за 
прискорення технічного про
гресу в народному госпо
дарстві» (доповідач — пер
ший секретар ЦК ЛКСМУ 
Ю. Н. Єльченко) і «Про під
вищення ролі комсомолу в 
школі і участь комсомоль
ських організацій в роботі 
дитячих дошкільних закла
дів» (доповідач — секре
тар ЦК ЛКСМУ Є. І. Чми
хало).

Від імені 3-мільйопної 
армії комсомолу України 
пленум ЦК ЛКСМУ одно
стайно схвалив рішення лип
невого Пленуму ЦК КПРС, 
постанову Пленуму про під
сумки Наради представни
ків комуністичних і робітни
чих партій у Бухаресті.

Юнаки і дівчата республі
ки, як і всі радянські люди, 
з великою надією стежать 
за роботою XV сесії Гене
ральної Асамблеї Організа- 

'*■ ції Об’єднаних Націй. Вони 
щасливі, що радянську де
легацію на всесвітньому 
форумі народів очолює ви
датний борець за мир Ми
кита Сергійович Хрущов.

З кожним днем все шир
ше розгортається змагання 
за звання колективів і 
ударників комуністичної 
праці. Борючись за достро
кове виконання величних 
завдань семирічки, 473 ти
сячі юнаків і дівчат підпри
ємств республіки перевико
нали плани по підвищенню 
продуктивності праці, 115 
тисяч молодих раціоналіза
торів і винахідників спря
мовують свої творчі зусил
ля на удосконалення вироб
ництва. З активною участю 
молоді в 1960 році введено 
в дію 744 автоматичних і 
потокових ліній, модернізо
вано 7,5 тисячі одиниць 
верстатного устаткування, 
завершено будівництво ряду 
найважливіших об’єктів на-

Перебування М. С. Хрущова 
в Гленкові

24'вересня глава радян
ської делегації на XV сесії 
Генеральної Асамблеї ООН 
Голова Ради Міністрів 
СРСР М. С. Хрущов виїхав 
з Нью-Йорка в Гленков, де 
звичайно розміщуються ра
дянські делегації на сесії 
Генеральної Асамблеї ООН. 
Разом з товаришем Хрущо
вим в Гленков відбули 
М. В. Підгорний, К. Т. Ма- 
зуров, А. А. Громико. На 
запрошення М. С. Хрущова 
в Гленков також відбули 
А. Новотний, Г. “ 
Деж і Т. Живков.

В цей 
Хрущов 
дентом 
ської 
Абдель 
від’їзду 
на запитання 
пи кореспондентів про роз
мову глави Радянського 
уряду з президентом Об’єд
наної Арабської Республіки 
М. С. Хрущов говорить, що 
Насер його старий знайо
мий і що вони підтримують 
добрі особисті відносини. 
Головною темою нашої роз
мови, вказує М. С. Хрущов, 
були питання роззброєння і 
миру.

Один з кореспондентів 
говорить М. С. Хрущову, що 
англійська преса повідом
ляє, що Макміллан їде в 
Нью-Йорк для примирення 

>^США і СРСР. Голова Ради 
Міністрів СРСР відповідає, 
що «примирення» є тут над
то сильним словом, але Ра
дянський Союз готовий ві
тати зусилля Макміллана в 
поліпшенні відносин між 
СРСР і США.

М. С. Хрущова запиту
ють, яке його враження від 
перших днів перебування в 
серці капіталізму — Нью-

Георгіу-

товариш 
з прези-

же день 
зустрівся 
Об’єднаної Араб- 
Республіки Гамаль
Насером. Після 

Насера у відповідь 
------- великої гру-

Йорку. Ми перебуваємо в 
серці капіталізму з комуніз
мом у своїх серцях, відпо
відає глава Радянського 
уряду, і почуваємо себе 
прекрасно.

Товариш М. С. Хрущов 
докладно відповів на чис
ленні запитання кореспон
дентів щодо його виступу 
на Генеральній Асамблеї.

25 вересня опівдні в гос
ті до М. С. Хрущова прибув 
глава делегації Польської 
Народної Республіки на XV 
сесії Генеральної Асамблеї 
ООН В. Гомулка, міністр 
закордонних справ ПНР 
А. Рапацький, постійний 
представник ПНР в ООН 
Б. Левандовський.

Біля входу на дачу, як 
завжди, стоїть велика гру
па представників преси, ра
діо і телебачення. Корес
понденти оточують М. С. 
Хрущова і В. Гомулку, 
ставлять їм численні запи
тання, що стосуються робо
ти сесії ООН, пропозицій, 
внесених Радянським Сою
зом на Генеральній Асамб
леї, інших міжнародних 
проблем, а також відносив 
між Сполученими Штатами 
і Радянським Союзом. Жва
ва відверта розмова трива
ла близько години. Напри
кінці розмови до М. С. Хру
щова і В. Гомулки приєдну
ються М. В. Підгорний і 
К. Т. Мазуров, які прибули 
в Гленков.

В другій половині дня з 
візитом до глави радянської 
делегації М. С. Хрущова 
прибув президент Гани 
Нкрума. Між главою Ра
дянського уряду і президен
том Гани відбулась дружня 
розмова.

Увечері 25 вересня М. С. 
Хрущов повернувся в Нью- 
Йорк.

пленум зобов’язав Сталін
ський, Луганський і Львів
ський обкоми ЛКСМУ рішу
че поліпшити роботу моло
дих шахтарів і спеціалістів 
по комплексній механізації 
і автоматизації шахт, перед
бачені народногосподар
ським планом на 1960—1961 
роки.

Пленум підкреслив важ
ливість дальшої участі ком
сомолу в шефстві над впро-Й. 
вадженням прогресивних 
методів зварювання і за
кликав комсомольські орга
нізації і далі активно ви
ступати поборниками удос
коналення процесів зварю
вального виробництва, по
стійно дбати про оволодін
ня молодими робітниками 
передовими методами зва
рювання. За прикладом ком
сомольців і молоді Борис
пільської РТС, Київської об
ласті, обкомам ЛКСМУ слід 
організувати в кожній об
ласті 2 — 3 дільниці по 
реставрації та ремонту де
талей сільськогосподарських 
машин методом зварювання 
і наплавки.

Пленум зобов’язав обко
ми, міськкоми, райкоми 
ЛКСМУ і комсомольські 
організації підприємств, 
колгоспів, радгоспів і РТС 
посилити увагу до розвитку 
технічної творчості молоді, 
до роботи молодих раціона
лізаторів і винахідників. 
Комсомольським організа
ціям, комсомольцям і всій 
молоді республіки треба в 
1961 році звільнити 500 тис. 
залізничних вагонів в раху
нок комсомольського соста
ва семирічки, зібрати 1.100 
тисяч тонн брухту.

Пленум ЦК ЛКСМУ по
ставив перед комітетами 
комсомолу вимогу ширше 
розгорнути похід молоді за 
оволодіння загальноосвітні
ми і технічними знаннями. 
Поряд із залученням юна
ків і дівчат до навчання в 
школах робітничої молоді, 
технікумах і вузах необ
хідно, щоб молоді трудів
ники вчилися в університе
тах технічної культури, шко
лах передового досвіду, 
комсомольсько-молодіжних 
клубах нової техніки, брали 
участь у лекторіях, конфе
ренціях в питаннях науки і 
техніки. Пленум рекоменду
вав обкомам, міськкомам, 
райкомам ЛКСМУ, комсо
мольським організаціям про
водити щороку, 4 жовтня, 
в день запуску першого 
штучного супутника Зем
лі, «День науки і техніки».

В постанові пленуму «Про 
підвищення ролі комсомолу 
в школі і участь комсо
мольських організацій у ро
боті дитячих дошкільних 
закладів» відмічається, що 
комсомольські організації 
республіки, вважаючи пере
будову радянської школи 
своєю близькою, кровною 
справою, разом з багатоти
сячним загоном учителів 
роблять усе для того, щоб 
виховувати учнів стійкими 
ленінцями.

Пленум схвалив практику 
встановлення тісних зв’яз
ків учнівських колективів з 
виробничими комсомоль
ськими організаціями. Об
коми, міськкоми і райкоми

МОЛчЗ/^й
КОМУНАР
ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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(ТАРС).

ЛКСМУ повинні на основі 
досвіду комсомольської ор
ганізації Луганського заво
ду імені Жовтневої револю
ції разом з раднаргоспами, 
керівниками підприємств і 
шкіл створити і устаткува
ти на заводах, фабриках, 
будовах спеціальні учбові 
цехи, дільниці, забезпечити 
кожного учня робочим міс
цем, залучити до керівни
цтва виробничою практи
кою школярів кращих моло
дих спеціалістів.

Палко підтримуючи іні
ціативу прославлених Ге
роїв Соціалістичної Праці 
М. Браги, Г. Ладані, О. Гі- 
галова, Є. Долинюк, які 
керують виробничою прак
тикою учнів і передають їм 
свій багатий досвід, пленум 
закликав молодих трудівни- Т 
ків заводів, фабрик, будов і І ів радянськіій од в?1. 
КОЛГОСПНИХ ПОЛІВ наслідува- 4гтуп дд Г Упипілпя ня XV 
ти цей почин.

Особливу увагу комсо
мольські організації повинні 
приділяти вихованню у шко
лярів правильного розумін
ня суспільних явищ, при
щеплювати їм непримирен
ність до будь-яких проявів 
буржуазної ідеології, аполі
тичності, обивательщини. 
Треба більше і яскравіше 
розповідати учням про ге- _ 
роїчну історію КПРС, про ^виконання завдань семиріч- 
життя і діяльність В. І. Ле- |ки.
Ніна та видатних діячів. Ко- Навряд чи знайдеться у 

1св*т* зараз людина, яка за- 
|лишнлася (5 байдужою до 
роду історичної сесії. Разом 
.з усім радянським народом 
І.ми бажаємо дорогому Ми- 
|киті Сергійовичу великих 
^успіхів в боротьбі за мир 
-дружбу між народамиї

В. ДАВИДЕНКО, 
юнкор.

♦ * ♦

День світу, другий
Дорогі друзі!
25 років тому за редакцією М. Горьного і М. Коль

цова вийшла книга «День світу». Вона розповіла 
про те, що відбулося на земній нулі протягом одного 
дня, 27 вересня 1935 року.

Нещодавно редакція газети «Известия» почала 
підготовку до видання подібної книги під назвою 
«ДЕНЬ СВІТУ ЧЕРЕЗ ЧВЕРТЬ СТОЛІТТЯ», присвя
ченої подіям 27 вересня 1960 року.

Сьогодні «Молодий комунар» за повідомленнями 
наших кореспондентів друкує матеріали про деякі 
знаменні події з життя молоді Кіровоградщини, що 
відбулися вчора, 27 вересня 1960 року.

[ БАЖАЄМО УСПІХІВ

З великою радістю зу-

♦ ступ М. С. Хрущова на XV 
хсесії Генеральної Асамб
леї ООН. Ми, робітники 
Олександрійського автобус- 

|но-таксомоторного парку, 
І глибоко впевнені в тому, 
і що участь М. С. Хрущова в 
^роботі сесії приведе до но- 
Івої перемоги миролюбних 
сил. Усвідомлюючи це, ми 
ще з більшою енергією пра

цюємо в ім’я дострокового

ського осередку с. Соломії 
в 28—ЗО роках, а тепер пер
ший секретар Гайворонсько- 
го райкому партії, Герой 
Соціалістичної Праці, депу
тат Верховної Ради УРСР 
Павло Пилипович Фещук.

На вечір був запрошений 
перший комсомолець Гайво- 
рону, нині слюсар Київ
ської поліграфічної фабрики 
Посип Григорович Абрем- 
ський. В урочистій обста
новці він вручив групі всту
паючих в ряди ВЛКСМ 
комсомольські квитки.

Після урочистої частини 
відбувся великий концерт

* ♦ *

ської держави, виховувати 
підростаюче покоління на 
революційних і трудових 
традиціях робітничого кла
су, в дусі беззавітної любо
ві і відданості Комуністич
ній партії, соціалістичній 
Батьківщині. Широкого роз
маху повинен набрати рух 
піонерських загонів і дру
жин за право 
«супутниками 
Комітети комсомолу повин-| 
ні до 40-річчя і ’ 
організації імені В. І. Лені
на послати вожатими в піо
нерські 
кращих 
робпичників.

Пленум поставив 
обкомами, міськкомами 
райкомами ЛКСМУ вимогу | 
рішуче поліпшити шефство іпР° 
комсомольських організацій |мпл 
над дитячими дошкільними | 
закладами.

Пленум ЦК ЛКСМУ за
певнив Центральний Комі
тет КПРС, ЦК КП України 
і ЦК ВЛКСМ, що комсо- - 
мольські організації респуб- $ доповіддю на вечорі ви- 
ліки докладуть усіх сил для 
виконання наміченої пар
тією програми прискорення 
технічного прогресу в усіх 
галузях народного господар
ства.

На пленумі виступила 
секретар ЦК КП України 
О. І. Івашенко.

і

ДРУГА НОРМА
ТЕТЯНИ ЖУРБИ

1І і
<•називатися

семирічки». |
НЕЗАБУТНІЙ 

ВЕЧІР
піонерської Т 
П І .Приі- і

І г 
уроків, якщо у тебе вже си- 
4ни й дочки носять червоний 
? значок з образом найдорож- 

. і чої в світі людини, то й то- 
\\ді ти, мабуть, не забудеш

’ свою комсомольську 
і молодість. Ось чому, як на 
\ велике свято, йшли 27 ве
ресня трудящі м. Гайворо- 
1 на в залізничний клуб імені 
* Воровського, де мав відбу- 
ітися вечір, присвячений 
140-річчю комсомолу району.

загони 100 тисяч
комсомольців-ви-

Якщо тобі навіть 50—60

перед

; ступила голова молодіжної 
і. комісії районного відділен- 
\ня Товариства для поіии- 
1 рення політичних і науко
вих знань С. Ейдлін. Вона 
[розповіла про героїчний со- 
! рокарічний шлях представ- 
І ників гайворонського ком- 
І сомолу.
| Своїми спогадами поді- 
'лився секретар комсомоль-

Як завжди, вчора точно о 
сьомій зайняли робочі місця 
члени комсомольсько-моло
діжної зміни Геннадія Та- 
раненка з Кіровоградської 
швейної фабрики. Лише од
не пустувало — не вийшла 
на роботу Марія Щипачова. 
у якої захворіла дитина.

Одна з молодих иівей. 
комсомолка Тетяна Журба 
підійшла до майстра:

— Марія — моя подруга. 
Сьогодні я працюватиму й 
за неї.

І хоч складна це опера
ція — вшивання рукавів у 
пальто, Тетяна зуміла вико
нати 
свою й Маріїну. Продукція 
з-під її вправних рук вихо
дила

Завдяки комсомолці Жур
бі відсутність одного това
риша не відбилась на показ
никах зміни, 
за високе 
ністичної.

*

дві норми за зміну —

її вправних рук вихо- 
тільки високоякісна.

яка бореться 
звання ком:,

♦ *

Нове механізоване під
приємство — Олександрій
ський хлібозавод вчора дав 
перші тонни продукції для 
шахтарського міста.

Кіровоград сьогодні, 
а імені Кірова.
Фото «Л. Бондаря.

-»<



НЕ ЧУТИ 
в Лебединій комсомольців
Йдуть звітно-виборні 
комсомольські збори ЦЦ ВІСТІ ЦЦ; 

~з фронту — 
СИЛОСУВАННЯ

<3ита запитає.,.
ЗБОРИ наближалися до 

кінця, і, як видно, хо
дом їх був цілком задоволе
ний інструктор Голованів- 
ського РК ЛКСМУ Микола 
Пустовіт. Обговорення зві
ту Раїси Онищук, секретаря 
комсомольської організації 
колгоспу, йшло, як він і пе
редбачав: в міру жваво, без 
ВІДХІІЛ'ИЬ від порядку ден
ного.

Збиралися вже перейти 
до другого питання — вибо
рів комітету, коли знадвору 
донісся шум мотора. То, по
вертаючись з поля, зупини
лась біля клубу машина го
лови колгоспу ім. Котов- 
ського М. А. Чабанюка. А 
через мить він увійшов і 
примостився на задній лаві.

— Дайте й мені слово, 
комсомолія, — попросив го
лова.

— Значить, вас аж 58 чо
ловік у колгоспі? — перепи
тав він. — Та це ж — сила. 
Чому ж не чутно її в кол
госпі? Чому не ви перші на 
фермах, у ланках?

Похнюпившись, сиділи 
члени комітету і-всі присут
ні. Нічим було відповісти на 
докірливі слова.

самперед, міцна кормова 
база. Треба, щоб усвідомили 
цю істину лебединські ком
сомольці й приклали свої 
молоді руки до заготівлі 
кормів. А в артілі на комсо
мольські недільники по си
лосуванню виходить по 10— 
15 чоловік.

Таке ставлення до неділь
ників спостерігалось і рані
ше. На недільник по скир
туванню, наприклад, ви
йшло лише 10 чоловік, по 
збиранню металолому — 5, 
по озелененню — 7.

Це дуже красномовно ха
рактеризує діяльність комі-, 
тету комсомолу і секретаря 
Раїси Онищенко.

У КОМСОМОЛЬЦІВ ар
тілі імені Карла Марк

са, Ново-Архангельського 
району, зараз головне — 
закласти 8 тисяч тонн сило
су. Трудиться молодь і вно
чі, і у вихідні дні. Заспіву
вачами недільників виступа
ють комсомольці 
ко, М. Притула, 
лейко та інші.

А.

Л. Дацен- 
О. Самой-

ПУРІЙ, 
секретар колгоспної 
комсомольської орга
нізації.» • *

'ЗАГОТОВИТИ якнайбіль- 
ше кормів для громад

ського тваринництва — цим 
прагненням сповнена сього
дні молодь 
Радянської Армії, Голова- 
нівського району. Микола 
Покотилюк своєю машиною

колгоспу імені

Невтішні справи
ґЬрпмі —

на 
• - фермі — лише 116 цент
нерів молока і 21 центнер 
м’яса виробив колгосп на 
100 гектарів угідь, зобов’я
завшись відповідно 260 і 67. 
І ось на цій провідній ділян
ці виробництва працює всьо
го лише 6 комсомольців. Але 
й вони не задають тону в 
роботі. Нового ж поповнен
ня нема.

Протягом року одна тіль
ки Галя Макарчук пішла по 
комсомольській путівці на 
ферму й працює там. А Оле
на Донець, яка теж, було, 
прийняла групу корів, без
причинно залишила роботу і 
тепер ніде не працює. Цей 
обурливий вчинок не викли
кав належної реакції у ко
мітеті комсомолу.

Піднесення продуктивно
сті тваринництва — це, на

ОСІНЬ в колгоспі — по
ра трудова, гаряча. Слід 

би комсомольцям простежи
ти, щоб все до останньої/ робить 19—24 ходки на від- 
стеблини було зібрано з по-\ далі 3 —-5 кілометрів. Слав- 
ля і збережено, щоб не? но працюють і Г. Осову- 
змарнувався жоден кілограмі лець, А. Лужанський та ін- 

- ’ 1 ші.
С. ЛИСИЙ.

» «
ДІЛЯНЦІ кол- 

виробництва 
І можна побачити в ці дні 

молодь нашого села. Та чи 
не найбільше їхня енергія і 
завзяття проявляються у 
заготівлі кормів.

Трактористи Валентин 
Прибега і Микола Гетьман 
щодня збирають агрегатом 
зелену масу на площі до 
З—3,5 гектара. Стебла ку
курудзи зразу ж транспор
туються і закладаються в 
траншеї. Цю роботу вико- 

4 нують колгоспниці Оля Іва- 
< ненко та Катя Трут. 
{ Молодь села з впевненіс- 
) тю говорить: буде три ти- 
/ сячі тонн силосу!
> Ю. ЩЕРБАК.
/ село Крупське, 

Хмелівського району.
* * *

/ ГП О 350—450 центнерів зе- 
/ 1 1 леної маси кукурудзи 
/ видає кожен гектар у кол- 

госпі «Україна», Олексаид- 
\ рійського району. Тож і 
> трудяться завзяті молоді 
| колгоспники, щоб дворічний 
> запас кормів створити для 

тваринництва. Попереду на 
цій роботі Катерина Артюх, 

■ Іван Дрок, Анатолій Синя- ; 
’ говський та інші.

М. БОЦМАН, 
: колгоспник.

корму. Для цього необхід
но створити свої комсомоль
ські пости, а їх нема ще. 
Але на зборах майже не го
ворилось про це.

Соромливо обійшли мов
чанням і питання про кро
лів. На початку року багато 
галасу було з цього приво
ду. Кожен комсомолець зо
бов’язався вирощувати їх 
вдома. А по осені і рахува
ти нічого: нема пухнастих.

Звичайно, не зовсім без
діяльним був комітет. Дещо 
робилось. Оце «дещо» 1 по
служило приводом для та
кої заяви інструктора рай
кому комсомолу Миколи Пу- 
стовіта:

— Організацію вашу мож-^ 
на у передові витягти.

«Витягти»! Яке неблаго-' 
звучне слово в застосуванні^ 
до комсомольців! А якщо й 
витягати, то так, щоб став; 
колгосп у число передових. 
Зробити це можуть комсо-' 
мольці Лебединки під керів-: 
ництвом новообраного комі-* 
тету і його секретаря, якщо; 
добре попрацюють. <

Т. БОДНАР. .

*
|_ІА кожній 
• “ госпного

З метою перевірки готовності тваринницьких 
приміщень до зими та створення необхідних умов 
X“раці, навчання та відпочинку молодих тва- 
ринників бюро обкому комсомолу постановилО 
вести з 25 вересня по 25 жовтня цього року об 
ласний комсомольсько-молодіжний юнкорівський 

РЄПДервинні комсомольські організації з°б°в’яза- 
но обговорити матеріали рейдів на відкритих ком
сомольських зборах колгоспів.

Багряною позолотою 
вкрились ліси і сади, 

/густі осінні хмари сховали 
<сонце, все частішими стали 
'.ранкові заморозки. Незаба- 
? ром настане зима. А вона 
/ вже запитає, хто яку зустріч 
/підготував їй.

> У ПОВНІЙ БОЙОВІЙ

І<рНІГОВА заметіль, моро- 
зи не застануть зне

нацька молодих господарів 
ферм сільгоспартілі «Украї- 

Іна», Олександрівського ра
йону. Вони заздалегідь під
готувалися до неї, подбали 
про те, щоб кожна тварина 
мала теплу і ситу зимівлю.

...Тваринницька ферма 
бригади № 1. йде вечірнє 
доїння. Дівчата у білих ха
латах походжають біля 
своїх молочниць... Радісні, 

^задоволені. Тут усе їм по
добається, створено необ
хідні умови для успішної 
праці. Стіни корівника чис- 

гті, побілені, вікна засклені. 
/Всюди чисто, затишно, теп- 
/ло та й зручно, бо є авто- 
/ поїлки і піддісна дорога, 
'^запроваджено електродоїн- 
/ня. І так в усіх чотирьох 
{типових корівниках.
/ В добрих умовах зиму
ватимуть телята. Для їх ут- 
<римання біля корівників 

прибудовано у цьому році 
/два приміщення. А три ін

ші відремонтовані, утеплені.
■ Зразково підготували до 
Хими тваринницькі примі
щення не лише у першій 
;бригаді, а й у всій артілі.
> Про кормову базу теж 
подбали комсомольці. Вони 
заздалегідь створили
комсомольсько - молодіжну 
бригаду по заготівлі 
мів. А як тільки почалося 

■силосування, 35 юнаків 
: дівчат дружно взялися 
■ роботу.
такий:

.кожну корову, 
•члени бригади 
[тут. Заготовляли корми до- 
іярки й 
г працює

ця-тракториста Олександра 
Птухи і Миколи Бондарен
ка. Не нахвалиться завзя
тими бригадир цього колек
тиву, секретар бригадної 
комсомольської організації 
Михайло Лісовий.

Починання молоді першої 
бригади підхопили комсо
мольці всієї артілі. Наслід
ки їх роботи відрадні: у 
колгоспі вже заготовлено 
по 18 тонн силосу на кожну 
корову.

«ХОРОШІЇ У НАС 
БУЛИ СПРАВИ...»

Про неповороткість КОЛ
ГОСПНИХ керівників СВІДЧИТЬ 
і ХІД ПІДГОТОВКИ ДО ЗИМІВЛІ 
худоби. У корівниках по
розсихались рами, повибива- 
ні вікна, підлога у вибоїнах

— їх можна було б за
трамбувати, — говорить 
доярка П. Кар.мазан. — 
Але раніше потрібно виго
товити і встановити ришта
ки. Про це ми вже не раз 
говорили 
т. ІОхименку, 
нехай та нехай.

Тваринники 
могли б своїми 
лагодити підлогу. Скотарі 
землю підвезли б, а доярки 
засипали ями.

По свинарнику цієї ж 
бригади ніби вихор про- 

. і розва-
станки поламані, 

побиті. На од- 
із стовпів у рам-

голові
а

колгоспу 
він все:

й справді 
силами по-

і 
за 

Рубіж визначили 
28 тонн силосу на 

І не лише 
трудилися

ПРО КОМСОМОЛЬСЬКУ 
організацію колгоспу 

імені Калініна говорять чо
мусь у минулому часі.

— Непогано була постав
лена у калінінців внутрі
спілкова робота.

— Хороші там комсомоль
сько-молодіжні ферми були.

Чому були, а не є?
І ось ми на тваринницькій 

фермі першої бригади. На 
одній із стін корівника ло
зунг: «Доярки!
змагання за пуд молока 
кожної корови!»

Хороший лозунг! А як 
втілюється в життя цей 
клик?

— Ой, не питайте, — 
ворить доярка П. Карма- 
зан. — Зараз самі побачите.

...Дванадцята година дня. 
З пасовища повертається 
стадо корів. Наблизившись 
до місця доїння, тварини об
ступають ясла і жадібно на
кидаються на кукурудзу.

І доярки, і завідуючий 
фермою І. Михайлов скар
жаться, що корми однома- 

кор- ‘ пітні, тому, мовляв, і моло
ка мало. Надої ж тут і 
дійсно низькі — по 4,4 літра 
на корову.

Одноманітні корми? А хі
ба не можна підвозити гич
ку буряка? Тоннами вона 
лежить у полі, сохне, гниє. 
А І. Михайлов ніяк не спро
можеться організувати під- 
возку цього корму.

Ширше 
від

же
за

го-

0 .........................

свинарки. Ударно 
агрегат комсомоль-

Коли на сисні клубу з’являється співак і танцюрист 
Анатолій Поіуляйко, глядачі іциро йому аплодують.

Справжній артист,—кажуть вони. — А в полі юнак— 
дбайливий господар.

У колгоспі імені Сталіна, Ново-Архангельського райо
ну. третій рік працює Анатолій комбайнером. По-комсо- 
мольському трудиться: по 4—4,5 гектара за день збирає 
цукрових буряків, по 300 центнерів коренів одержує з 
кожного гектара.

Па знімку: зліва—комбайнер Анатолій ПОГУЛЯНКО, 
справа — бурякозбиральний агрегат в роботі.

Фото 1 текст В. КОВПАКА.

УПОРАЄМОСЯ ЗА ЗО ДНІВ

БУРЯКОВІ жнива почали 
ми дружно. Дівчата ви

рішили одностайно за ЗО ро
бочих днів упоратися з ро-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
■28 вересня 1960 р. 2 стор.

ботою—зібрати і вивезти 
завод всю сировину. До 
жовтня й закінчимо.

На допомогу нам прийшли 
механізатори. Комбайнер 
Іван Малий та тракторист 
Олександр Споптар працю
ють завзято: і норму вико-

на
15

кують, і якісно копають ко
рені.

Наше завдання — зібрати 
по 300 центнерів буряків з 
кожного гектара.

На наступний рік думає
мо ще більший рубіж визна
чити. Тому вже зараз веде
мо підготовку до майбут
нього врожаю. Під глибоку 
оранку внесли перегній, по 
всій площі рівномірно роз- 

3сіяли суміш суперфосфату 
пташиним послідом.

В. ГРИГОРЕНКО, 
ланкова колгоспу іме
ні Чапаєва, Хмелів- 
ського району.

ШВИДКІСТЬ ВИРІШУЄ
За зміну—25 тонн

О ІД бурякових плантацій 
артілі імені XX з’їзду 

КПРС, Новопразького райо
ну, до Сабліно-Знам’янсько- 
го цукрокомбінату — 13 кі
лометрів. Машиною «ЗІЛ- 
150», навантаженою кореня
ми, шофер повинен зробити 
за зміну 5 рейсів.

Кілька днів я працював 
тут на транспортуванні бу
ряків у лапках тт. Литвинен- 
ко і Плющ і встигав відво-

зити щодня на бурякопункт 
по 25—28 тонн сировини.

Зараз в артілі «Путь Ільи- 
ча», Знам’янського району, 
доводиться вивозити корені 
з бурякосіючих ланок на від
стані 18 кілометрів. Думаю 
і тут виконувати завдання 
на 140—150 процентів.

За зміну не менше 25 тонн 
• таке моє зобов’язання.

І. ШУНДРИН, 
шофер Олександрій
ської автобази.

йшов. Кормокухня 
лилась, 
вікна 
йому 
ці під склом висить фото і 
текст зобов’язання свинарки 
Катерини Попової. Рамка 
запилена, вкрита густим па
вутинням. Тут же працюють 
Марія Ламан і Марія Нау- 
менко.

— Як же ви зобов’язання 
виконуєте? — запитуємо у 
К. Попової.

— А я й не знаю...
Отже, і з людьми тут ні

хто не працює. Тваринники 
не можуть згадати, коли з 
ними проводилась бесіда, 
велась розмова про вико
нання зобов’язань.

Можливо, перша брига
да — виняток? На жаль, ні. 
На всіх п’яти фермах кол
госпу немає жодного примі
щення, повністю підготов
леного до утримання худоби 
з зимових умовах. У біль
шості з них не полагоджені 
підлоги, вікна, потребують 
ремонту деякі покрівлі. Про 
електродоїння, кімнати для 
відпочинку тваринників тут 
і говорити не доводиться.

Особливе занепокоєння 
викликає стан тваринниць
ких приміщень п’ятої фер
ми. Майже всі вони в ава
рійному стані. Зовсім роз
критий сарай для курей. 
Стіни вівчарника, щоб не 
повалились, підперли дрюч
ками. Корівник ось-ось роз
валиться. Він зовсім без 
даху, а стеля в багатьох 
місцях пообвалювалась.

— Цілими днями корови 
стоять голодними, — роз
повідає доярка Люся Ро- 
манова.—Вчора в обід як 
підвезли машину кукурудзи, 
то ось до сьогоднішнього 
вечора нічого немає. А пас
ти й самі раді, та ніде.

Ось вона, причина низь
ких надоїв.

— Надокучило вже нам,—* 
скаржаться доярки, — хо
дити в правління та проси
ти, щоб якось впорядкували 
годівлю. А голову колгоспу 
все літо не могли побачити.

Секретар комсомольської 
організації Тамара Береза 
благодушно пояснює:

— Хороші у нас були 
справи. Ще весною бу
ла чудова комсомольсько- 
молодіжна ферма у першій 
бригаді. Та дівчата то заміж 
повиходили, то повиїжджа
ли... І з силосуванням у ми
нулому році добре було. 
Навіть спеціальну бригаду 
створили. А цього року я 
недавно у відпустці була, 
тому й не організували...

Хіба ви одержували від
пустку від комсомольської 
роботи, тов. Береза?

Працівники Олександрій
ського райкому комсомолу 
теж зробили своєрідну 
«відпустку» для молоді ар
тілі імені Калініна. Вони 
мовчки спостерігали, як за
непадала тут комсомольська 
робота.

Рейдова бригада: Л. ВИ- 
ХРИСТ — доярка колгоспу 
«Україна», М. КУЧЕРЕН- 
КО — свинар колгоспу 
«Україна», Л. КАРНАУХ— 
доярка, секретар комсо
мольської організації брига- 
ди № 1 колгоспу імені 
Калініна, В. МАЛИНОВ- 
СЬКИй — спецкор. «Мо
лодого комунара».

А цього року я

А
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ДАРМОЇДІВ—ДО ГАНЕБНОГО СТОВПА!

ДЛЯ чого

йо-

До тих, хто чесне трудо
ве життя проміняв на 

^паразитичне існування, на
ше ставлення зрозуміле — 
мИ зневажаємо їх. У мене, 
як і в кожної людини, все 
життя якої було заповнене 
праце», дармоїд викликає 
обурення й огиду. І разом 
3 тнм мені жаль цих люд
ців, шо добровільно позба
вили себе великого щастя 
праці. Бо ж його ніколи не 
зможе відчути той, хто не 
зустрічав у полі світанків, 
не стояв за верстатом, не 
зводив будов, хто не знав 
солодкої втоми під кінець 
робочого дня. А з чим зрів
няти радість трударя, коли 
він з гордовитою посмішкою 
оглядає те, що створено 
го руками!

Зусиллями дружнього 
лективу — колгоспників 
тілі імені Сталіна за декіль
ка років невелике степове 
село Бандурівку перетворе
но в чудове, впорядковане 
селите. Тут тепер, як у мі
сті, — Будинок культури, 

^асфальтовані тротуари, 
їдальня, лазня, красиві бу
динки обабіч вулиць. За ос
танні роки тут виросло 46 
нових споруд.

Бандурівці зобов’язалися 
виконати свою колгоспну се
мирічку за три роки. " 
зараз вони виробляють 
100 центнерів м’яса і 
центнерів молока на 
гектарів угідь. Для працьо
витих, невтомних у нас не
обмежені можливості. Ря-

ко- 
ар-

Вже 
по

400
100

ІВАНОВ, 
юнкор.

ЗА ДОПОМОГОЮ СТІННІВКИ

рибальські 
від сіток, 
До числа

Е о і я &

У тракторній бригаді кол
госпу імені Димитрова, ЬІов- 
городківського району, що
тижня виходить стінгазета 
«За високий урожай», яку 
редагують секретар артіль
ної комсомольської органі
зації Люба Степанова і 
вчителька-комсомолка Люд
мила Се-застьянова. На сто
рінках стіннівки розповідає
ться про передових механі
заторів.

НА Полтавщині, 
ПІиип Ґ\,пп

, там,
' річка Сула впадає 

Дніпро, біля колишнього 
ла Воїнська Гребля

де 
в 

се- 
_ __ і, Гра

дизького району, знаходять
ся залишки древньоруського 
‘чета Воїнь. До наших днів 
від нього збереглись лише 
рови та частина масивного 
земляного валу, які охоро- 
3я-ІИ КОЛИСЬ це місто від во- 
Р°уНх .набігів.

У ЗВЯЗКу з будівництвом 
і\ременЧуЦЬК0Ї ГЕС терито
рії. де розташоване Воїнсь- 

[°родище, затоплюється, 
зберегти для поколінь 

*’■ ЯТь про стародавнє міс- 
пійгРОз.кРИти Ще кілька сто- 
«1вщиниГОрі‘ •нашої БаТЬ* 
проте,: ' вчені-археологи на 
Чти. 0СТанн'Х років про- 
Г(,?01НІІООЗКОПКИ ВОЇНСЬКОГО 

__ ^ч.а назва міста—Воїнь 
рони!'1 ІИть про його обо-
3 лім?Изна,,ен"й- Вперше 

*са* Воїнь згадує-

Аи ІХ Р°стУть, міцніють.
Два роки тому закінчили 

десятирічку Оксана Касья
ненко й Тетяна Литвин І 
прийшли працювати в кол
госп. Зараз ці дівчата — на

ВИ ЖИВЕТЕ?
гордість, кращі доярки

По 2.500 літрів 
---■•«-і вони від

ша
колгоспу. І 
молока надоїли 
кожної фуражної корови. |х 
шкільні подруги, Ніна і Щу
ра Касьяненко, очолили лан
ки н вирощують на гектарі 
по 300 центнерів цукрових 
буряків і по 450—500 цент
нерів кукурудзи у зеленій 
масі. Серед колгоспників 
добре слово почуєте і про 
Сашка Плахотного — нашо
го молодого механізатора.

Та, як кажуть, в сім'ї не 
без виродка. Є такі вирод
ки і в нашій колгоспній сі
м’ї.

Роками вже ніде не пра
цює Никифір Пищенко. В 
артілі трудиться його дру
жина, нещодавно й дочка 
пішла працювати дояркою. 
А «глава сімейства», цей 
Дужий, міцний чолов’яга, 
безсоромно сидить у них на 
шиї. Іноді, очевидно, за
нудьгувавши від неробства, 
іде й він «на роботу». Та 
тільки не в колгосп, не на 
підприємство або ж будову. 
Ні, він промишляє отаким 
собі кустарем - одиноч
кою: запропонує комусь чи 
то дах перекрити, чи в бу
дівництві допомогти, а по
тім бере втридорога за це.

Є у селі і другий нероба

Дошкульно критикує га
зета бракоробів і ледарів. 

Дівчата Марія Дощенко, 
Галина Рябокінь та Раїса 
Бабко не виконали наряду 
боигаднра, а назавтра сати
ричні малюнки про поруш
ників дисципліни вже були 
у стінгазеті.

Хорошу, корисну справу 
робить редколегія.

В. БАФТАЛОВСЬКИЙ, 
інструктор обкому ком
сомолу.

ться під 1055 роком, коли 
переяславський князь Все
волод Ярославович розгро
мив під його стінами кочове 
плем’я турків.

Під 1186 роком літописи 
повідомляють про трагічну 
долю посульських древньо- 
руських міст, коли половці 
на чолі з ханом Кончаком 
«взявша все городьі на Су
де». Не обминуло це лихо і 
Воїня. Під час дослідження 
його території були знайде
ні залишки спалених дере
в’яних укріплень з речами 
кінця ХІІ століття. Але піс
ля цього нападу життя у 
Воїні швидко відновилося, 
про що свідчить археологіч
ний матеріал. Лише через 
півстоліття його остаточно 
зруйнували татаро-монголь- 
ські полчища Батия. Поль
ський документ XVI століт
тя («Ліострації Сигизмун 
да») згадує його вже як 
мертве місто тобто город 
ще. Але пам’ять про Воїнь 
довго жила в народі і Дій
шла до нас в назві села 
Воїнська Гребля, або просто 
Воїнці, яке виникло ЗІ од 
біля городища.

Віктор Мірошниченко. 
Три роки тому закінчив 
школу, а й досі не покуш
тував власноручно зароб
леного хліба. Без усякого 
сорому їсть він батьківський 

на 
на

та ще й випрошує грошей 
цигарки, на випивки, 
«стильне» вбрання. Вдень 
молодого ледацюгу і з свіч
кою не знайдете. А надвечір 
одягне штанці-дудочки, по- 
чудернацькому зіб’є свою 
пишну шевелюру і взад-впе- 
ред по вулиці розгулює.

Людина безцільно прово
дить години, дні, роки... Я 
б назвав це моральним са
могубством, бо якщо люди
на не трудиться, нічого не 
створює, нічого не дає ін
шим, слово «живе» стосуєть
ся " — . .такої не в повній мірі.

Г. БУЙНОВ, 
голова колгоспу імені 
Сталіна, Олександрій
ського району.

ДЕТАЛЬНО вивчено 
стему укріплень ціста 

Воїнь. В середині валу роз
міщувались дерев’яні зруби, 
засипані піском, які обері
гали його від розсування. 
Колись верхня частина цих 
зрубів здіймалась над гре
бенем валу у вигляді висо
кої стіни завширшки 6 мет
рів. З внутрішнього боку до 
цієї стіни примикати дере
в’яні порожнисті кліті, що 
використовувались як жит
ла, майстерні та господар
ські споруди. Площа всіх 
клітей майже одна — 9 кв. 
метрів.

Особливий науковий інте
рес становить відкриття 
майстерні коваля-зброяра, 
яка знаходилась в одній з 
клітей. Тут було знайдено 
залишки ковальського гор
на, криці, ковадло, молоти- 
кувадли, набір дрібних ко
вальських інструментів та 
готова продукція заліз
ний пластинковий панцир, 
наконечники списів і стріл 
тошо. . ,,

На підлозі інших клітей 
у великій кількості трапля
лося землеробське знаряд
дя, зерно, жорна, різнома
нітні інструменти, зброя, ке
рамічний, дерев’яний та

ЗМІСТОВНО, 
ОПЕРАТИВНО

V БОБРИНЕЦЬКОМУ ра- 
~ йонному Будинку куль
тури систематично прово
дяться тематичні вечори і 
усні журнали.

Завдяки цим заходам 
трудящі міста дізнаються 
про події за рубежем і в 
нашій країні, новини меди
цини, спорту, літератури, 
досягнення науки і техніки.

На останньому усному 
журналі директор школи 
№ З А. І. Побігуца прочи
тав лекцію про міжнародне 
становище. Цікавим був 
також виступ голови район
ної Ради депутатів трудя
щих В. П. Мережка, який 
розповів про досягнення 
трудівників сільського гос
подарства району за вісім 
місяців поточного року. 
Журнал мав ще дві «сто
рінки» — про XVII олімпій
ські ігри та «Цікаві факти». 
Потім учасники художньої 
самодіяльності дали кон
церт.

В. ЗАГОРОДНЮК, 
вихователь 
будинку.

дитячого

Чим так захопилась ця 
дівчина? Чи не цікава кни
га про далекі мандрівки і 
дивні пригоди хвилює її?

Та ні. Операційна сестра 
с. Великі Трояни, Ульянов
ського району, Лариса Юр- 
ченко готує чергову бесіду 
на медичну тему. Ось уже 
рік працює тут молодий 
спеціаліст. Поважають її 
мешканці села. Адже все 
літо комсомолка була разом 
з ними: під час збирання
врожаю подавала колгосп
никам необхідну медичну 
допомогу, читала газети і 
журнали. А зараз допома
гає силосувати корми.

Комсомольці дільничної 
лікарні обрали її своїм во
жаком.

На знімку: Лариса ЮР- 
ЧЕНКО готується до черго
вої бесіди.

Фото: В. ШТЕЙНБЕРГА.

скляний посуд, 
гачки і грузила 
прикраси і т. п. 
досить рідких знахідок слід 
віднести фрагменти ткаць
кого верстата, амфору (ве
ликий глечик для вина) з 
написом з древньоруських 
лігер, свинцеві гирі, сиг
нальний дзвін та глиняну 
мініатюрну фігурку, що зо
бражає древнього воїна у 
головному уборі. Ці речі 
дозволили скласти певне 
уявлення про соціальний 
склад, виробничу діяльність, 
побут та рівень культури 
мешканців древнього Воїня. 
ПОРУЧ з укріпленою ча

стиною міста, або дитин, 
цем, знаходився величезний 
посад, площа якого—майже 
25 гектарів. Тут відкрито за
лишки наземних та напів- 
землянкових жител і майсте
рень. Речі, які були в них 
знайдені, свідчать про висо
кий рівень місцевого ремес
ла — залізообробного, юве
лірного, костерізного та ін. 
Біля посаду знайдено старо
давнє

Під 
ща і . .. . .
дуже багато кісток свій-

кладовище.
час розкопок городи- 
посаду зустрічалось

А ЯК У ВАС У ГУРТОЖИТКУ?
Давно стемніло, а хлопці 

все не розходилися. Та й як 
підеш спати, коли таку ці
каву партію розігрують лю
бителі шахів Ігор Смуглій 
та Володимир Бондаренко.

— Тепер вже ясно: Воло
дя обов’язково виграє, —• 
висловив своє передбачення 
Анатолій Заплічно.

— Думаєш, так легко пе
ремогти Ігоря? — відразу 
ж заперечив Олександр Му- 
ленко.

...Довго в той вечір сиді
ли друзі біля шахової 
дошки. Люблять вони куль
турно відпочити. А для цьо
го в гуртожитку Знам’ян- 
ського паровозного депо є 
всі умови. Завітайте до нас 
і самі переконаєтесь. Скрізь 
зразкова чистота, затишок, 
багато квітів.

Та не тільки грою в ша
хи захоплюються хлопці. 
Занять у них чимало: май
же всі вони — члени хоро
вого гуртка депо, багато у 
вечірній школі навчається. 
Та молоді паровозники для 
всього час знаходять. Часто 
в гуртожитку проводяться 
бесіди, читаються цікаві лек
ції. організовуються культ
походи в кіно. А у вихідні 
дні молодь проводить не
дільник на будівництві чер
воного кутка чи їде допома-

а:

?....................®
ЩЕ в ранньому дитинстві 
Ч* після тяжкої хвороби 
Тася Щербиніна втратила 
слух. Вчилася вона в іико- 
лі-інтернаті глухих дітей.

Знаннями Тася оволоді
вала з великим бажанням. 
Із класі/ в клас переходила 
з відмінними оцінками.

Струнка, з чорним куче
рявим волоссям, завжди ве
села, вона була загальною 
улюбленицею. У восьмому 
класі її обрали головою уч
нівського комітету.

І ось одного разу в субо
ту Тася вирішила побачити
ся з матір’ю. Зразу ж після 
занять, відправилася в до
рогу. Дівчина йшла вздовж 
залізниці і не помітила, як 
ззаду на неї налетів паса
жирський поїзд.

Отямилась Тася вже в лі
карні. Довгий час не могла 
зрозуміти, що трапилось, де 
знаходиться. А усвідомив
ши все, що скоїлось, дівчи
на спершу впала у відчай.

Ще в школі були прочи
тані книги М. Островського 
«Як гартувалася сталь» і 
Б. Полєвого «Повість про 
справжню людину». Тепер 
ці книги знову опинилися 
перед Тасею. Вона жадібно 
стала читати. В них дівчина 
шукала відповідь на питан
ня, що їй тепер робити, як

ських і диких тварин. Ціка
во відзначити, що знайдено 
кістки диких ведмедів, ло
сів, благородних оленів, ка
банів, бобрів та інших тва
рин, які зараз в цих місцях 
вже не зустрічаються. Це 
дозволило вченим відтвори
ти природні умови, що були 
тут 700 років тому.

Таким чином, внаслідок 
розкопок та ретельного вив
чення літописів вдалося ви
яснити, шо місто Воїнь було 
споруджене десь у кінці X 
століття і входило в посуль- 
ську оборонну лінію, яку по
чав створювати ще великий 
князь київський Володимир. 
Г~> ОЇНЬ був сильно укріп- 
' пленою фортецею-іаван- 

шо, яка контролювала суд
ноплавство як по Сулі,, так 
і по Дніпру, а також захи
щала південні кордони 
древньої Русі від спустош
ливих набігів кочівників. 
Про широкі торговельні та 
політичні зв'язки Воїня з 
Візантією свідчать численні 
знахідки: візантійські моне
ти, імпортні амфори, в яких 
на Русь привозили з Візан
тії вино та оливкове масло, 
а також свинцева печатка 

гати підшефним колгоспни
кам.

Якось помічник машиніс
та Анатолій Довгенко за
пропонував:

— Давайте, хлорці, спо
рудимо спортивний майдан
чик. А то і в м’яча пограти 
ніде.

Анатолія підтримали всі. І 
от зараз біля гуртожитку є 
хороша спортивна площад
ка.

За що б не взялися моло
ді. все у них в руках го
рить. Вирішили навести 
зразковий порядок в примі
щеннях, вибрали раду гур
тожитку, стали змагатися 
за кращу кімнату. Зараз це 
звання присвоєно кімнаті 
№ 22, де проживають Пав
ло Олексієнко, Ігор Смуг
лій. Володимир Федоренко.

Рада гуртожитку пильно 
стежить за тим, щоб зав
жди було культурно органі
зоване дозвілля молоді, 
своєчасно випускався «бо
йовий листок».

І наші старання дають 
себе знати. За проведену 
роботу раду нагороджено 
Почесною грамотою міськ
кому комсомолу.

В. СЛИВІН, 
голова ради гурто
житку.

сильний

наміченої мети

®....................!
жити далі. І книги допо
могли подолати ті хвилини, 
коли здавалося, що легше 
вмерти, ніж жити.

Иіили місяці, і ось Тася 
починає вчитися ходити на 
протезах. Кожного разу до
водилось долати 
біль. Але воля і прагнення 
добитися 
перемогли.

З лікарні Тася повернула
ся в школу, сіла за парту. 
Товариші по навчанню зу
стріли її привітно, оточили 
увагою і піклуванням. Учи
лась дівчина так само ста
ранно. Школу закінчила 
добре і зразу ж пішла на 
роботу в швейну майстерню.

Зараз Тася Щербиніна — 
краща робітниця швейної 
майстерні, член бригади ко
муністичної праці.

Про біду, що трапилася, 
про життя і роботу Тася по
відомила в листі Герою Ра
дянського Союзу Олексію 
Маресьєву. Незабаром при
йшла відповідь. «Твоя впер
тість, сила волі, бажання 
жити, — говориться в ній,—* 
перемогли малодушність, 
дали тобі сили, витримку, І 
ти не 
смерть, 
життя».

тільки перемогла 
але й завоювала

І. ТАРАСОВ. 
(ТАРС),

час роз
городи-

із зображенням візантій
ського імператора.

Одержаний за 
копок Воїнського 
ща величезний археологіч
ний-матеріал зараз уважно 
вивчається.

У зв’язку з повним пере
селенням Воїнської Греблі 
склались особливо важкі 
умови для проведення ар
хеологічних досліджень Во
їнського городища. Велику 
допомогу вченим-археологам 
подали учні старших класів 
середньої школи с. Святи- 
лівки, Градизького району, 
які на чолі з директором 
школи І. П. Крупком та 
вчителями Л. П. БахмДт і 
О. І. Татаркіним протягом 
двох місяців старанно пра
цювали на розкопках.

Р. А. ЮРА, 
кандидат історичних 
наук, начальник Воїн
ського загону Кремен
чуцької древньорусь- 
кої археологічної ек
спедиції інституту ар
хеології АН УРСР.

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



НАШІ ПИСЬМЕННИКИ-ЗЕМЛЯКИ І. К. ТОБІЛЕВИЧ
Й ВЕРЕСНЯ цього року 

відзначається 115-річ- 
чя з дня народження видат
ного драматурга, одного з 
корифеїв українського теат
ру Івана Карповича Тобіле
вича, який відомий під псев
донімом Карпенка-Карого. 
Ім’ям цього талановитого 
драматурга, майстра сцени і 
невтомного організатора ук
раїнського дожовтневого те
атру по праву пишаються 
трудящі нашої республіки.

Вихований на традиціях 
російської та української 
демократичної літератури і 
блискучих зразках націо
нального фольклору, зокре
ма таких його видів, як са
тира і гумор, Іван Карпо
вич Тобілевич зумів підня
тися як драматург і артист 
на неосяжну височінь, його 
комедії, драми, трагедії, і 
водевілі ввійшли в золотий 
фонд драматургії.

Іван Карпович Тобілевич 
народився 29 вересня 1845 
року в селі Арсенівці, Боб
ринецького повіту, на Хер
сонщині (нині Кіровоград- 
щина) в родині управителя 
поміщицького маєтку. Ма- 
лоосвічені батьки майбут
нього письменника були до
сить далекі від театру. Але, 
незважаючи на це, із сім'ї, 
крім Івана Карповича, вий
шло ще троє талановитих 
майстрів сцени — брати Ми
кола і Панас та сестра Ма
рія. Вони обрали собі пріз
вища Садовський, Сакса- 
ганський і Барілотті.

(До 115-річчя з

Освіту Іван Тобілевич 
здобув у Бобринецькій по
вітовій школі. Мрія про нав
чання у гімназії й універси
теті відпала сама собою че
рез важкі умови життя: ко
ли хлопцеві минуло 14 ро
ків, батько влаштував сина 
на роботу канцеляристом.

Не по душі була енергій
ному юнакові канцелярщи
на. його тягло до театру. 
Незабаром він вступає до 
аматорського гуртка. Десят
ки ролей зіграв Іган Кар
пович у п’єсах українських, 
російських і зарубіжних 
драматургів.

Любов до театру породи
ла в Тобілевича нестерпне 
прагнення попробувати свої 
сили в драматургії. І спро
би ці виявились досить вда
лими. У 1883 році Іван Кар
пович написав свою першу 
п’єсу «Бурлака», яка з ве
ликим успіхом пройшла на 
сцені. В цьоііу творі драма
тург показує класову бороть
бу на селі, розвінчує хвале
не «визволення» селян у 
1861 році.

Визначний успіх п’єси 
«Бурлака» окрилив Тобіле
вича на нові творчі спроби. 
Він пише «Підпанки», зби
рає матеріал для інших 
творів. Та через цензурні 
утиски написання п’єс на пев
ний час довелося припини
ти. Тобілевича звільнили з 
роботи як неблагонадійного 
і встановили за ним гласний

дня народження)

нагляд на три роки. На цей 
час Іван Карпович, щоб 
уникнути переслідування по
ліції, вирішив виїхати до 
міста Новочеркаська.

Хоч і тяжким було життя 
драматурга в Новочеркась
ку, але там він написав ві
домі п'єси «Безталанна», 
«Бондарівна», «Розумний і 
дурень», «Наймичка» і 
«Мартин Боруля». Поява 
цих творів' ще переконливі
ше свідчила, що в особі Іва
на Тобілевича в українській 
літературі з’явився новий 
талановитий письменник. 
Крім хвилюючих драм з 
життя селян («Безталанна», 
«Наймичка»), 
створив класичну
«Мартин Боруля», 
висміяв гонитву за 
ськими привілеями 
яльність чиновників.

Наступні комедії «Сто ти
сяч», «Хазяїн», «Суєта», 
«Життєйське море» — це ці
лий етап в історії україн
ської драматургії другої по
ловини XIX століття. Теми 
всіх цих творів підказані 

авторові самим життям. Спо
стерігаючи бурхливий роз
виток капіталізму і появу 
на селі хитрого «хазяйчи
ка», який для свого збага
чення душив сільську голо
ту, наче павук мух, пись
менник не міг не створити, 
за його власним висловом, 
«злої сатири на чоловічу лю
бов до стяжання».

драматург 
комедію 
в якій 
дворян- 
і безді-

Та не тільки сучасні по
дії цікавили драматурга. 
Він звертався й до історії. 
На матеріалах минулого То
білевич написав п’єси «Са- 
ва Чалий», «Гандзя», «Лиха 
іскра поле спалить», «Пали
вода XVIII століття» та 
інші.

Помер Тобілевич 15 верес
ня 1907 року в Берліні, ку
ди він їздив лікуватися від 
важкої хвороби. Тіло його 
перевезено на Україну і по
ховано поблизу хутора На
дії.

Драматургічна спадщина 
І. К. Тобілевича велика і 
різнобічна. В своїх п’єсах 
він змалював хвилюючі 
картини життя різних про
шарків села і міста, звер
тався і до героїчної історії 
України. Цікаві своїм змі
стом, написані добірною на
родною мовою твори Тобі
левича і зараз є окрасою ре
пертуару радянського теат- 
РУ-

Д. БІЛЕЦЬКИЙ, 
кандидат філологіч
них наук.

®------------------

У спортсменів ДТСААФ

Син землі

Пам’яті героїв 
«Молодої гвардії»

ІЗ Краснодону поверну- 
* лася збірна команда 

спортсменів - мотогонщиків 
нашої області, яка брала 
участь у мотоциклетному 
кросі на першість УРСР. 
Змагання було присвячене^ 
пам’яті героїв «Молодої

гвардії». У гострій спортив
ній боротьбі на трасі в 60 
кілометрів наші спортсмени, 
випередивши сильні коман
ди Києва, Харкова та Льво
ва, зайняли друге місце. їх 
нагороджено пам'ятним 
вимпелом Державного му
зею «Молодої гвардії» і 
Дипломом республіканської 
федерації авто мотоспорту.

А. ФРАНЦУЗАН.

Люблять і поважають 'і 
колгоспники артілі «Рас- ) 
свет», Бобринецького райо- < 
ну, Валентину Лашкул. Піс- ) 
ля закінчення семирічки по- . 
на вже четвертий рік пра
цює тут листоношею і добре ; 
справляється з своїми обо- , 
в’язками. Валя організовує 1 
передплату газет та журна- ' 
лів на 1061 рік серед трудів- , 
ннкін села. 1

На знімку: Валентина ;
ЛАШКУЛ.

Могло бути краще

I.
Я зійшов на тихім полустанку 
І землі вклонився шанобливо. 
Привітавсь до дівчини-смуглянки 
Поглядом ласкавим і щасливим. 
Понад лісом, 

що ген-ген чорніє, 
Шлях мене, петляючи, повів 
У поля, до хутора Надія, 
Де колись Карпенко-Карий жив.

II.
Славен краю, тополиний краю!.. 
Там цілує вітер дику рожу, 
Шумовиння молодого гаю 
Серце і хвилює, і тривожить, 
Мов вали морські, — хлібів покоси 
Та ставки дрімають у долині, 
Де рибалки, підлітки курносі, 
Розставляють ятері в вершині. 
Через річку

Люди йдуть 
Надвечір’я...

по кленовім мості 
привітні і веселі.

І пісні переллються у спів, 
І зійдуть, ніби щедрий засів. 
Розкажи, розкажи, річко Вись, 
Як про щастя він мріяв колись.

V.
Вій писарчук....

Йому сімнадцять літ, 
У місті він, де «скука повітова»: 
Але звучить у серці грізна мова — 
Він правду людям буде говорить. 
Недаром же зростав на тій землі, 
Що хлібороби потом оросили, 
її загар — у нього на чолі, 
Вона йому дає наснагу й сили. 
... Рясніють п’єс відточені слова 
Про трударів, про бідного бурлаку. 
Кріпаччина правдиво ожива, 
І лине заклик: «Пана—на гілляку!» 
Він — син землі.

Священна лють і гнів. 
Напоюють його слова гарячі, 
Щоб осміять калиток-глитаїв, — 
Нехай же світ цих павуків 

побачить!

За що зіслали у далекий край? 
Злякалися, либонь, його писання. 
Панове, заповзятливі 

гай-гай!
Вам не скувати серця поривання. 
Всесильні — бо гвинтівка і батіг. 
Служаки государеві і бога, 
Почуєте іще ви правду-сміх, 
Як вжалені, здригнетеся від нього!

Люди йдуть у гості, 
І гримлять музикою оселі. 
Але хто згада про дні похмурі — 
Про лихе минуле цього краю? 
Може ти, столітній дубе, знаєш, 
Що гіллям своїм спиняєш бурі?

НІ.
Росла свиріпа та кукіль, 
Бували врожаї, як море. 
Панам то — радість, черні—біль; 
За власну працю біль і горе. 
Чорніш землі...

Як ті воли, 
Для інших надривали жили. 
Мужицькі руки все робили, 
А багачі собі жили! 
Синіли простори без меж — 
Угіддя нелюда Калитки. 
... Малий Іванко думав теж: 
«В панів таке багатство звідки?» 
Він чув:

стогнали орачі, 
Ножі гострили, може, — рала... 
І рідна мати уночі 
Сльозу гарячу утирала. 
О, як же їй не лити сліз?.. 
Вона кріпачка, світом нудить, 
її засватав і привіз

-Той, що в панах спогорда ходить. 
Тож син Іванко — паненя... 
Та хлопцю ймення те пекуче! 
Серед ровесників щодня, 
Коли і він м’яча ганя, 
Воно його ганьбою мучить.

IV.
Косогір. Сіножать. Річка Вись... 
Тут він мріяв про щастя колисб. 
Мати сина учила пісень, 
Маги знала: настане той день, —

Уривок з поеми «Карпенко-Карий»

— безталанна, 
таких дівчат!..

і мовчать,

VI.
Наймичка Харитя 
Скільки зустрічав 
Очі відвернути б 
Та душа вразлива у Івана.
... В небі журавлинії ключі, 
Шепче над вікном про щось солома. 
А йому згадались орачі, 
Він і про Харитю уночі 
Не одну вже думу передумав.
І дрімота в закутки тіка,
Сірий морок та сичів квиління... 
Доле наша, долечко гірка, 
У лахмітті ходиш попідтинню! 
Де те сонце, де вишневий ІІВІТ, 
Райдуги-веселки понад гаєм?
Світ великий...

Але що за світ, 
Як у ньому щастя, бач, немає! 
І писав.

Аж поки у вікні 
Не зарожевіло хмуре небо 
Думки неспокійні і сумні 
Все про тебе, чорний ЛЮД, 

про тебе!
VII.

Зажурено шумить осінній сад, 
Його вбілили наморозкн сиві, 
І Бобринець, і Єлисаветград 
Лишились десь, як віхи мерехтливі. 
Там друзі в нього...

Кропивницький там, 
І Заньковецька, і брати-актори. 
А серця не поділиш пополам: 
Воно із ними — в радості і горі. 
Четвертий рік не бачились вони; 
Як відгомін, звідтіль приходять 

вісті. 
...Новочеркаське небо ген над ним; 
Карпенко-Карий—в’язень в цьому 

місті.

VIII.
Гримить театр, як водограй — 
Тут «Безталанна» йде сьогодні. 
І люди — бідарі голодні — 
Шепочуть: «Соф’є, не вмирай!» 
Театр, театр — священний храм, 
Тривожить душі, зве до бою. 
На горе й на біду панам 
Він поріднивсь, Іван, з тобою. 
...Чорніє постать Пузиря — 
Куркуль, зажерлива акула! 
1 пан-глядач вже сам не свій, 
Стріля очицями, як змій: 
«Крамола, батінки, крамола!» 
Але радів і глузував 
Народ робочий —

безталанні, 
Хто на виставі побував 
З убогих сіл, із глухомані. 
О, недаремно, значить, ні! 
Пройшли твої, Іване, дні. 
Та сила й мідь не спопеліла, 
В народу взята, од землі, — 
Вона метнула гострі стріли 
У кровопивць, у куркулів. 
Театр, театр — священний храм 
Тривожить душі, зве до бою. 
На горе й на біду панам 
Він поріднивсь, Іван, з тобою.

IX.
Він плакав, чоловік сивоголовий, 
Гарба ерипіла, ледве йшли воли... 
Не кваплячись, везли труну дубову. 
В останню путь когось вони везли. 
Десь догоряв над полем день 

осінній,
І журавлі курликали зиму.
1 від гаїв лягали довгі тіні 
В далеку, неомріяну пітьму. 
Він плакав, ідучи осиротіло, 
Дивились очі скорбні і сумні. 
Так плачуть раз в житті лише сини, 
Як батька проводжають до могили. 
Уже їм не почути щиру мову, 
Про біль і радість не сказать 

тепер...
В той синій день, в ту осінь 

червінкову
Селянський син — Карпенко-Карий 

. вмер.
І плакали, від горя помарнілі, 
Хто засівав оці чужі лани, — 
Так плачуть раз в житті лише сини, 
Як батька проводжають до могили.

Леонід ТЕНДЮК. 
хутір Надія на 
Кіровоградщині.

Заслуга 
комсомольського 

комітету
Л ОБРЕ налагоджена обо- 

ронно-масова _ робота 
серед робітників 
ського 
зерву. 
цюють 
видів 
лекції, 
ня. Кожний молодий заліз
ничник є членом ДТСААФ.

М. КІТРАР.

Знам'ян- 
кондукторського ре- 

Ті/т регулярно пра- 
гуртки з технічних 

спорту, читаються 
проводяться змаган-

Автомотопробіг 
закінчено

О КРИМУ повернулися 
колгоспники артілі іме

ні Сталіна, Маловисківсько- 
го району. За час подорожі 
спортсмени побували у 
дтсаафівців Миколаєв а, 
Херсону, Каховки, Сімферо
поля, Севастополя, Ялти, 
Алуїити, Бахчисараю та 
Джанкою.

В. КИЗІЛЬ.

Шість команд—представ
ники Київської, Львівської, 
Одеської, Луганської, Кі
ровоградської областей та 
міста Києва — переможці 
зональних ігор брали участь 
у фінальних змаганнях пер
шості України з футбола 
серед юнаків. Колектив Кі- 
ровоградщини, який в ос
новному був укомплектова
ний юними спортсменами 
дитячої школи при команді 
майстрів класу «Б» «Зірка», 
завдав поразки львов’янам 
з рахунокм — 2:1, спортсме
нам Київської області — 
1:0, зіграв внічию з одеси
тами — 1:1 і зазнав пораз
ки від луганців та команди 
м. Києва.

Команда нашої області 
зайняла четверте місце піс
ля киян, луганців і одеситів. 
Результати могли б бути 
кращими, якби обласна рада 
Союзу спортивних товариств 
і організацій з усією відпо
відальністю поставилася до 
укомплектування команди.

В. ТВЕРДОСТУП.

На XV сесії Генеральної 
Асамблеї ООН

26 вересня на засіданні 
сесії Генеральної Асамблеї 
ООН тривала загальна по
літична дискусія.

На початку пленарного 
засідання генеральний сек
ретар ООН Д. Хаммар- 
шельд зробив заяву у від
повідь на гостру критику 
ного діяльності щодо Конго.

Потім слово надається 
главі чехословацької деле
гації президентові Чехосло
вацької Соціалістичної Рес
публіки Антоніну Новотно- 
му. його поява на трибуні 
зустрічається тривалими оп
лесками.

У своєму виступі А. Но- 
вотний підтримав висунуті 
на сесії главою Радянського 
уряду_М. С. Хрущовим про
позиції про надання неза
лежності колоніальним 
країнам і народам, про за
гальне і повне роззброєння.

А. Новотний засудив не- 
чуване рішення уряду Спо
лучених Штатів Америки, 
на підставі якого обмежено 
пересування Голови Ради 
Міністрів СРСР М. С. Хру-

щова і деяких інших 
жавних діячів навіть у са
мому Нью-Йорку, де роз
ташована головна резиден
ція Організації Об’єднаних 
Націй.

А. Новотний висловив 
своє обурення грубістю-і 
безтактністю американських 
властей, які виявилися в 
тому, що місцева поліція не 
допустила на аеродром на
віть посла Чехословаччини 
в США, коли прибувала 
делегація на чолі з прези
дентом республіки.

Наприкінці свого виступу 
А. Новотний заявив, що і в 
майбутньому Чехословаць
ка Соціалістична Республі
ка піде по шляху прогре
су і миру, підтримувати
ме будь-яку ініціативу і 
будь-який захід, що сприя
тимуть розвиткові ПО/Й’ 
тики мирного співіснування 
та забезпеченню міцного 
миру в усьому світі.

(ТАРС).
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