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РІДНОЇ ПАРТІЇ

У РОЗКВІТІ своїх сил і могутності наша країна 
йде назустріч славним 43-м роковинам Великого 

Жовтня. В ці дні, як і завжди, Центральний Комі
тет нашої рідної Комуністичної партії звернувся до 
радянського народу з полум’яними Закликами, /з 
словами палкого привітання до всіх народів земної 
кулі, які борються за мир, демократію і соціалізм.

Від краю і до краю, по всій нашій неосяжній Віт
чизні лунає пристрасний, звернений до радянської 
молоді заклик ЦК КПРС:

Юнаки і дівчата! Вчіться жити і працювати по- 
комуністичному! Виробляйте в собі високі моральні 
якості! Будьте вірними хранителями революційних 
традицій, свідомими і невтомними будівниками кому
нізму!

Хай живе славна радянська молодь — майбутнє 
нашої країни!

Наша славна радянська молодь пліч-о-пліч з пред
ставниками славної плеяди комсомольців старших 
поколінь живе і трудиться в чудову добу семиріч
чя розгорнутого будівництва комунізму, в епоху 
створення потужних електростанцій і освоєння кос
мосу, спорудження велетенських домен і гірничо-зба
гачувальних підприємств.

Накреслення семирічки в усіх галузях народного 
господарства радянські люди здійснюють під ви
пробуваним керівництвом Комуністичної партії.

Хай живе створена Леніним славна Комуністична 
партія Радянського Союзу — велика запалююча і 
організуюча сила радянського народу в боротьбі за 
побудову комунізму!

Наш радянський народ хоче жити в мирі і друж
бі з усіма народами. Все прогресивне людство під
тримує висунуту главою Радянської делегації на XV 
сесії Генеральної Асамблеї ООН М. С. Хрущовим 
велику програму боротьби за мир, за загальне і 
повне роззброєння, за повну ліквідацію прогнило! 
системи колоніалізму.

У відповідь на полум’яні переджовтневі заклики 
Комуністичної партії комсомольці і молодь нашої 
області разом з усіма трудящими країни повинні 
примножити свої зусилля у боротьбі за виконання 
завдань другого року семирічки.

Комсомол області покликаний ще ширше розгорну
ти боротьбу за технічний прогрес, допомогти трудів
никам села завершити весь комплекс польових ро
біт — збирання цукрових буряків і кукурудзи, до
битися повного виконання зобов’язань по виробни
цтву продуктів тваринництва у другому році слав
ного семиріччя.

Комсомольці і молодь нашої області тепер все 
ширше розгортають соціалістичне змагання на честь 
великого свята. Молоді виробничники заводу «Чер
вона зірка», буровугільних підприємств Олександрії, 
залізничники Знам’янки і Помічної, будівники Кре
менчуцького гідровузла беруть активну 
механізації і автоматизації виробництва.

В галузі сільського господарства славно 
ся сотні послідовників Я. Чижа. Про нову 
рапортував відомий всій області свинар
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участь в

трудять- 
перемогу 
колгоспу 

імені Леніна, Олександрійського району, Л. Лука- 
шевський, який з початку року виробив 850 центне- 

: рів свинини.
Про визначні успіхи молодих доярок ідуть радіс

ні повідомлення з Ульяновського, Гайворонського 
та інших районів. Молоді працівники ферм Гайво- 

’ ронського району напередодні свята здобули пер
шість у змаганні серед молодих тваринників області. 
Гайворонням днями вручено перехідний Червоний 
прапор і Почесну грамоту обкому ЛКСМУ.

Наші дальші успіхи у виконанні семирічного пла
ну в будівництві комунізму залежать від трудових 
зусиль всього радянського народу, нашої невтомної 
молоді, якій випало велика щастя продовжувати ве
лику справу В. І. Леніна. Ось чому, як биття свого 
серця, кожний з пас сприймає сьогодні полум’яні 

, слова жовтневих закликів: Під прапором марксизму- 
ленінізму, під керівництвом Комуністичної партії — 
вперед, до перемоги комунізму!

У Центральному Комітеті КПРС
1 Раді Міністрів СРСР

ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР прийняли постано
ву про проведення з 29 листопада по 1 грудня 1960 року 
в м. Москві у Великому Кремлівському палаці Всесоюз
ної наради працівників целюлозно-паперової промисло
вості.

На нараді буде заслухано і обговорено доповіді та 
повідомлення про хід виконання постанови ЦК КПРС 
і Ради Міністрів СРСР від 7 квітня 1960 року «Про 
заходи по ліквідації відставаапя целюлозно-паперової 
промисловості».

І

БІЛЬШЕ двох тисяч ком
сомольців і молоді шах

тарської Олександрії пода
ли допомогу колгоспникам у 
збиранні кукурудзи. Орга
нізовано пройшов неділь-
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ЗБОРИ закінчилися. За
звичкою хлопці і дівча

та щільним кільцем оточили 
секретаря комітету комсо
молу колгоспу Василя Грн- 
горенка.

— Що сьогодні намічаєть
ся, Васю? Де працюємо? — 
посипалися запитання...

У великоандрусівському 
колгоспі імені Леніна, Но
во-Георгіївського району, 
стало традицією: після 
кожних комсомольських збо
рів, коли разом збирається 
майже 200 комсомольців — 
дружна молодіжна сім’я,

РУКАМИ
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Дарма, що Зоя Внростік ще молода. Але дівчина 
обрала правильний шлях у житті — працює дояркою на 
молочно-товарній фермі колгоспу імені XIX з’їзду КПРС, 
Олександрійського району. Вона досягла хороших показ
ників, стала кращою дояркою в артілі.

На знімку: Зоя БИРОСТІК. Фото В. КОВПАКА.

,Єнакіївську-комсомольсьну“ 
поставлено

Єнакієве, Сталінської об
ласті. На металургійному 
заводі достроково постав
лено на сушіння «Єнакіїв- 
ську-комсомольську» домну.

Через кілька днів цей по-

темпами,
В цьому 

донецьких

на сушіння
видасть метал. «Єнакіїв- 
ську-комсомольську» буду
вали ударними 
по-швидкісному, 
чимала заслуга
комсомольців і молоді, що 

....._ взяли шефство над великою 
тужний агрегат, устаткова-'' будовою другого року се- 
ний найновішою технікою, мирічки.

Повернення в Київ глави делегації України тов. Підгорного 
XV сесії Генеральної Асамблеї ООН
ну, благородну діяльність на ської РСР, яку очолив то- 
захист миру, на захист по
неволених народів, 
що Ви так високо 
перед лицем усіх 
переможний прапор 
великої Батьківщини, внес
ли живий струмінь в Ор
ганізацію Об’єднаних На-

З

за те, 
підняли 
народів 

нашої

Трудящі України по пра
ву пишаються видатними 
успіхами своєї республіки в 
господарському і культур
ному розвитку, досягнути
ми під керівництвом слав
ної Комуністичної партії, її 
ленінського Центрального

Видатвою подією в жит
ті радянського народу було 
повернення на Батьківщину 
після плодотворної роботи 
на XV сесії Генеральної 
Асамблеї Організації Об’єд
наних Націй Голови Ради 
Міністрів СРСР товариша 
М. С. Хрущова.

Полум’яні виступи Мини- цій», 
ти Сергійовича Хрущова на ~ 
захист миру й дружби між 
народами, його пропозиції 
про повне і загальне роз
зброєння, остаточну ліквіда
цію ганебної системи коло
ніалізму, зміну структури 
керівних органів ООН, від
новлення законних прав Ки- Комітету на чолі з товари

шем М. С. Хрущовим. Ці 
історичні успіхи стали мож
ливими тому, що в своєму 
поступальному русі вперед 
до заповітної мети — кому
нізму український народ 
спирається на широку під
тримку, братерську допомо
гу великого російського на
роду і всіх народів Радян
ського Союзу. Все це дало 
можливість Україні зайняти 
гідне місце і на міжнарод
ній арені.

В одному строю з радян
ською делегацією та деле
гаціями соціалістичних кра
їн відстоювала на XV сесії

тайської Народної Респуб
ліки зустріли гарячу під
тримку та одностайне схва
лення в усіх країнах земної 
кулі.

Думки і почуття трудя
щих України, як і всіх ра
дянських людей, звернені 
до столиці нашої Батьків
щини — Москви, яка ввече
рі 14 жовтня прийняла в 
свої палкі обійми вірного 
ленінця, видатного борця за 
мир, дорогого МнкитухСер- 
гійовича Хрущова. Приєд
нуючи свій голос до голосу 
всього прогресивного люд
ства, від усього серця гово
рить український народ: Генеральної Асамблеї ООН 
«Спасибі Вам, Микито Сер- велику, справедливу спра- 
гійовичу, за Вашу невтом- ву миру делегація Україн-

ЗБИРАННЯ ПІЗНІХ-
НАШЕ БОЙОВЕ ЗАВДАННЯ!

☆ ☆
Робітники—хліборобам

ник у робітників 
монтного заводу, які зібра- - ____ > _______ -г—
ли за день кукурудзу з пло-* ського району, виявили хо- 
щі 20 гектарів. З ентузіаз-? рошу ініціативу. Вся мо- 
мом попрацювали комсо-* лодь, хто де б не працю* 
мольці-авторемонтникн: го-, вав, увечері збирається біля 
ловнин інженер-технолог* сільського клубу і направ- 
Володимир Савельєв, кон-| ляється в поле. Там ванта- 
структор Анатолій Довжен-і жать автомашини і відправ
ко, майстер зміни Віктор* ляють на заготівельний

☆

| Ударні вечірки 
авторе-♦ І/* ОМСОМОЛЬЦІ артілі 
і зібра-І «Дружба», Олександрів-

Мазуренко, слюсар Микола! 
Захарченко та інші. і

По-ударному провели не-! 
ДІЛЬНИК — ♦
ганізації Байдаківської брй 
кетної фабрики, механічно-^ 
го, рудоремонтного і елект-Г чірки тривають, 
ромеханічного заводів. ♦

В. ПАЛЬЧУНЕНКО, | 
інструктор Олександрія- | 
ського міськкому ЛКСМУ.;

♦ пункт. Таким чином тільки 
і за два вечори комсомольці
* відправили понад 300 цент-

комсомольські ор-| нерів качанів гібридної ку- 
Байдаківської бри-| курудзи.

Ударні комсомольські ве-

В. ПРОЦЕВСЬКА, 
секретар комсомоль
ської організації.

Коли закінчилися збори...
влаштовуються своєрідні не
дільники.

Цього разу юнаки і дів
чата вирішили попрацюва
ти на вивезенні кукурудзи у 
продаж державі.

Надвечір накрапав дощ, 
насвистував у тугих прово
дах вітер. Та хлопці і дів
чата не пішли з місця ро
боти. У складних умозах 
комсомольці вивезли 10 ав
томашин кукурудзи.

В. ЛЯШЕНКО, 
секретар Ново-Ге
оргіївського райко
му ЛКСМУ. х

Кукурудза в колгоспі іме
ні Салавата Юлаєва, Кіро
воградського району, вроди
ла на славу — по 40 — 50 
центнерів видає кожний гек
тар. Комсомольці і молодь 
беруть активну участь у 
збиранні багатого врожаю. 
От і 16 жовтня більше 50 
юнаків і дівчат вийшли 
недільник. За день вони ви
ламали качани на площі 9 
гектарів.

на

РОБОТА СПОРИТЬСЯ
■уСПІШНО працює на зби-
* ранні кукурудзи в кол

госпі імені Чапаєва, Хме-
лівського району, водій
комбайна «КУ-2» Володи-

потрудилися 
Галина Кова- 
Копнлова, Раї- 
Зіна Гладир і

МОЛОДИХ
Найкраще 

комсомолки 
льова, Ніна 
са Власюк, 
інші.

В цей день на допомогу 
хліборобам прийшли робіт
ники заводу «Червона зір
ка». Вони зібрали кукуруд
зу на площі 25 гектарів.

В. БОНДАРЕНКО, 
секретар комсомольської 
організації.

мир Шевченко. За світло
вий день він збирає по 4—« 
4,5 гектара качанистої.

В. ГРИГОРЕНКО,
юнкор.

вариш М. В. Підгорний.
Учора, 15 жовтня, для зу

стрічі глави делегації Ук
раїни товариша М. В. Під- 
горного, що повернувся з 
всесвітнього форуму наро
дів, на аеродром прибули 
товариші О. І. Івашенко, 
І. П. Казанець, Н. Т. Каль- 
ченко, В. В. Щербіщькніі, 
М. Д. Бубновськин, А. Д. 
Скаба, М. С. Синиця, П. 10. 
Шелест, Голова Верховної 
Ради Української РСР О. Є. 
Корнійчук, заступник Го
лови Президії Верховної 
Ради Української РСР С. А. 
Ковпак, голова виконкому 
Київської обласної Ради де
путатів трудящих І. Й. 
Стафійчук, перший секретар 
Київського міськкому КП 
України В. І. Дрозденко, го
лова виконкому Київської 
міської Ради депутатів тру
дящих О. й. Давидов, міні
стри Української РСР, чле
ни і кандидати в члени ЦК 
КП України, голови дер
жавних комітетів УРСР, де
путати Верховних Рад 
СРСР і УРСР, генерали і 
офіцери Радянської Армії, 
керівники партійних і ра
дянських організацій Киє
ва та Київської області, за
відуючі відділами ЦК КП 
України, відповідальні спів
робітники Ц1\ КП України,

Ради Міністрів УРСР, Міні
стерства закордонних справ 
УРСР та інші офіціальні 
особи.

Серед зустрічаючих на 
аеродромі були Генераль
ний консул Польської На
родної Республіки в Києві 
Ванда Міхалевська, Гене
ральний консул Чехослова
цької Соціалістичної Рес
публіки в Києві Рудольф 
Шміц.

Присутні на аеродромі 
тепло вітали главу делега
ції України М. В. Підгор- 
ного. Разом з товаришем 
М. В. Підгорннм у Київ по
вернувся Голова Президії 
Верховної Ради УРСР Д. С. 
Коротченко, який зустрічав 
главу радянської делегації 
М. С. Хрущова в Москві.

В дружній розмові това
риш М. В. Підгорний ко
ротко розповів про роботу 
XV сесії Генеральної Асам
блеї Організації Об’єдна
них Націй, про участь в ній 
делегацій Радянського Сою
зу, Української РСР, Біло
руської РСР та інших со
ціалістичних країн, про чу
дові виступи на сесії Мики
ти Сергійовича Хрущова, 
який показав яскравий при
клад беззавітиого служіння 
великій справі миру, друж
би між народами.

(РАТАУ).



ШЕФАМИ над Бойківським дитячим будинком гіршій? 
ки Олександрійського вугільного гірничо-рудного !) 

комбінату стали півроку тому. р
Почалося з того, що під керівництвом вихователів р 

дитбудинку окремі робітники були закріплені за група- р 
ми. З перших дні» шефство мало на меті ще більше р 
прищеплювати вихованцям любов до праці, до знань, (і 
Ввійшло в систему звітувати дітям перед своїми стар- р 
тими товаришами про успішність і поведінку.

Відтоді на гірничо-рудному комбінаті не проходило 0 
ще жодних зборів, па яких не згадувалось би про те, г 
як ідуть шефські справи. т

Цікавішим і змістовнішим стало життя у хлопчиків 0 
та дівчаток з дитячого будинку. Старші друзі часто ор- * 
ганізовують екскурсії на підприємства м. Олександрії.

' р

пшії ■

П. КОВАЛЕНКО, | 
секретар Олександрійського райкому ЛКСМУ. ?

у молоді є ВОЖАК 
СПРАВЖНІЙ ------------

Чудовими були зустрічі з передовими виробничниками, 
бригадами та ударниками комуністичної праці, коли 
вихованці дитячого будинку завітали на механічний за
вод, ТЕЦ-2, ТЕЦ-3. Перед робітниками діти виступили 
з концертом.

А як хороше підготувалися дівчатка і хлопчики до 
Дня Радянської Армії! Цей день вони святкували разом 
з колишніми воїнами, гірниками комбінату. Своїм ше
фам піонери вручили подарунки, які виготовили самі: 
вишивки, вироби художнього різьблення по дереву, кар
тино. Випустили також газету «За уголь н брикет».

Тепло згадують вихованці традиційний день іменно 
2 травня цього року. Іменинників тоді було аж 87. 
Схвильовані були діти увагою своїх шефів, які кожно
му надіслали вітальні листівки і вручили цінні пода
рунки — шовкові кофти для дівчаток і сорочки для 
хлопчиків. Одержали і загальний подарунок до іменин 

' — телевізор і великий більярд.
< Під час святкування 90-річчя з дня народження В. І. 
Леніна зі спогадами перед юними друзями виступив 
старий більшовик, пенсіонер М. Б. Лопата. Він дохід
ливо розповів дітям про громадянську війну, учасником 
якої був сам, про особисту зустріч з В 1. Леніним. В 
урочистій обстановці старий більшовик вручив іервоні 
галстуки тим, хто став у той день піонером. 1

Разом з вихователями шефи добре продумали органі
зацію хорошого літнього відпочинку. 20 вихованців-від- 
мінників одержали від гірників екскурсійні путівки з 
м. Одесу, стільки ж відпочило в піонерських таборах 
комбінату.

Потурбувалися робітники заздалегідь про ремонг 
приміщень дитячого будинку. Вчасно і якісно відремон
тували вони лазню, піонерський клуб, їдальню. Привели 
в порядок арку при вході, полагодили автомашину.

Не забувають шефи і про трудовлаштування вихо
ванців, які закінчують середню школу. У сім’ю гірників 
влилось у нинішньому році чимало випускників. А Га
лина Котляр, Катерина Короленко працюють в конструк
торському бюро на електромеханічному заводі і мріють 
стати інженерами.

...Минуть роки. По широких шляхах життя підуть ни
нішні вихованці дитячого будинку. І завжди з вдячні- і 
стю і теплотою згадуватимуть вони своїх вірник дру-і 
зів-робітників, серед яких не забудуться імена ко
муністів Г. Лосіної, М. Ракуленка і керуючого Олек
сандрійським гірничо-рудним комбінатом Г. В. Альоши- 
на, які батьківським піклуванням і турботою оточили 1 
їхнє дитинство.

Бурхливими були звітно- 
виборні збори в первинній 
організації цеху механіза
ції і верстатобудування за
воду «Червона зірка». Ком
сомольці піддали гострій 
критиці бюро та його сек
ретаря В. Гриценка. До
вір'я. яке виявила молодь, 
В. Гриценко не виправдав. 
Він не прислухався до дум
ки товаришів, не реагував 
на зауваження і не вико
нував рішень комсомоль
ських зборів. Тому збори 
одностайно прокатали його 
«на вороних».

Своїм 
обрала 
ника А. 
працює 
Та й за
завоював повагу і автори
тет у робітників. З кожним 
комсомольцем 'він часто 
розмовляє, цікавиться, як 
працює й живе, як відпочи
ває I підвищує свій загаль-

-------------------------

вожаком молодь 
слюсаря-заготівель- 
Шоріна. В цеху він 
порівняно недавно, 
цей час А. Шорін

Подвиг сільського
комсомольця

БАРНАУЛ. Молодий ко
нюх колгоспу «Шлях Лені
на», Крутихинського райо
ну, Петро Пономарьов їхав 
у лікарню на операцію. По 
дорозі він почув крик, що 
доносився з річки Крутиш-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
19 хсовтня 1960 р., 2 стор. 

і

ноосвітній І політичний рі
вень.

Комсомольці цеху вбача
ють у своєму секретареві 
справжнього товариша і во
жака. Вони звертаються до 
нього у різних справах і 
завжди дістають дружню 
пораду й допомогу.

За короткий час первин
на організація, очолювана 
А. Шоріним, підготувала і 
рекомендує комсомольця 
Н. Валявського кандидатом 
в члени КПРС. Майже вся 
молодь охоплена тим чи ін
шим видом навчання. По
жвавила свою роботу ред
колегія стінної газети. Те
пер регулярно проводяться 
засідання бюро і збори, на 
обговорення яких виносять
ся питання громадського ? 
виробничого життя колек
тиву.

О. ГОНЧАРЕНКО, 
секретар партбюро це
ху механізації і вер
статобудування заво
ду «Червона зірка».

ка. Пономарьов зупинив 
підводу і, забувши про хво
робу, побіг на допомогу. В 
розбурханій після дощу річ 
ці тонула дитина. Сільський 
комсомолець тут же кинув 
ся у воду і, переборюючі1 
біль, поплив до ТОГО МІСІЇ'.’ 
де борсалася дитина.

Йому вдалося схопити 
п’ятирічного Володю Лоті 
нова і доставити на берег.

Робота у неї 
горить в руках 
ЦЮ РУСОКОСУ дівчину, 

з трохи мрійливими очи
ма кожен знає в колгоспі 
імені XX з’їзду КПРС, Пет- 
рівського району. Це — Ка
терина Литовчук. Та не 
тільки вродою дівчина хо
роша, а й тим, що до діла 
беручка. Односельчани ка
жуть: «Робота у неї горить 
в руках».

Раніше всіх приходить 
Катерина на ферму: почи
стить корів, поприбирав у 
стійлі, задасть корму тва
ринам. А коли подоять ко
рів, почитав дівчатам га
зети, журнали, обміняє 
книжки в пересувній бібліо
течці. І хама читає багато, 
особливо про роздоювання 
корів. Адже працює вона 
на фермі перший рік. І 
книжки приносять їй бага
то користі — з них черпає 
вона передовий досвід.

Не так давно, коли Кате
рині вручали комсомоль
ський квиток, вона сказала:

— Буду працювати так, 
щоб бути передовою!

І дівчина слів своїх 
вітер не кидає. За дев’ять 
місяців надій по її групі 
становить по 2506 літрів на 
фуоажну корову.

Це радує дівчину, і вод
ночас вона з ще більшою 
завзятістю трудиться на 
фермі.

Є. ПАСЛАВСЬКА.
-0-

на

Семінар 
піонер во жатих

Закінчив свою роботу об
ласний семінар старших 
піонервожатих, які працю
ють перший рік. З чого по
чинати керівництво піонер
ською дружиною. що при 
цьому найважливіше? Про 
це розповіли учасникам се
мінару досвідчені комсо
мольські працівники, піонер- 
вожаті міста, працівники 
обласного інституту вдоско
налення кваліфікації вчите
лів.

Тематика семінару була 
різноманітною: піонерські
сходинки, загони — супут
ники семирічки, розвиток 
ініціативи і самодіяльності 
юних ленінців, естетичне і 
атеїстичне виховання їх то
що. Крім того, проводились 
практичні заняття, екскурсії.

Т. ЧЕРНУШЕНКО, 
заступник завідуючого 
відділом шкіл обкому 
комсомолу.

- Пресувальник Анатолій 
Токарев праціов на Кірово
градському заводі імені Кі
рова. 170—180 процентів — 
такий його змінний виробі
ток на штампуванні деталей 
для розкладних ліжок.

На знімку: Анатолій 
ТОКАРЄВ.

Фото В. КОВПАКА.

Сердечне 1

І

Книга про Радянську Україну
В Держполітвидаві УРСР вийшла книга під назвою 

«Достропримечательности Украиньї». В ній розповідаєть
ся про життя українського народу в братерський сім_і 
народів СРСР, про найбільш цікаві місця України її 
промислові і культурні центри, найвизначніші пам ятни- 
ки, заповідники, місцевості, зв’язані з відомими історич
ними подіями та іменами наших славних предків і су
часників, з видатними успіхами радянських людей в пе
ріод розгорнутого будівництва комунізму.

В книзі вміщецо понад 300 ілюстрацій. Загальний об
сяг книги — близько 60 друкованих аркушів, тираж 10 
тис. примірників. •

(РАТАУ).

сіл, які 
Кірово- 

брала 
револю-

V БОРОТЬБІ за справу 
•* Комуністичної партії, 
за справу народу складали
ся славні традиції комсо
молу — вірність безсмерт
ним ідеям ленінізму, сум
лінне служіння народу, го
товність завжди бути на 
вирішальних ділянках ко
муністичного будівництва.

Молодь міст і 
входять до складу 
градської області, 
активну участь у 
цінній боротьбі пролетаріа
ту проти царизму, із зброєю 
в руках виступала за вста
новлення Радянської влади 
на Єлисаветградщині.

Влітку 1918 року почина
ють організовуватись кому
ністичні спілки робітничої 
молоді, що знаменувало 
вищий етап у розвитку ре
волюційного молодіжного 
руху. А через рік вже ство
рюються комуністичні спіл-

чистоту 
велику 
радян-

ки молоді. Комсомольська 
організація Єлисаветграда 
веде боротьбу за 
своїх рядів, подає 
допомогу партії, 
ським органам у комуніс
тичному будівництві.

Перший з’їзд комсомолу 
України, на якому були два 
делегати з Єлисаветграда, 
розпочав свою роботу 26 
червня 1919 року. Після 
з’їзду діяльність комсомоль
ських організацій значно 
активізується. Але денікін- 
ська навала примушує зно
ву піти в підпілля. Біло
гвардійська контррозвідка 
полює за безстрашними мо
лодими підпільниками, ви
носить їм смертні вироки.

В січні 1920 року радян
ські війська звільнили Єли- 
саветград від денікінців. 
На підприємствах і в уста
новах міста створюються 
комсомольські осередки.

Третій похід Антанти зі
рвав підготовку до II з’їз
ду комсомолу України. В 
Єлисаветградському повіті 
прокочується хвиля банди
тизму. І знову смілива юнь 
береться за зброю. Запекла 
боротьба тривала до 1921 
року. Лише після цього 
склалися умови для подо
лання тяжких наслідків 
громадянської війни. Місце 
комсомольців часів грома
дянської війни, перепояса
них кулеметними стрічка
ми, займали юнаки і дівча
та у робітничих спецівках 
або в робітфаківському під
жачку. Це були комсомоль
ці початку відбудовного 
періоду.

Міська 
організація 
року вже 
осередків, ___

1 ДІВЧаТ- Засукавши 
Рукава, молодь Із запалом 
взялася за відбудову зруй
нованих війною фабрик і заводів. Велика роботаР про- 
ВОДИТЬСЯ в „ей „еріоадХ 
лнво ВЛТ-ЬКОЇ Мол°«і. 
павшії „ ЗКУ 3 вказівкою 
парти про зміцнення союзу 
«ваТ'"';'Я0Г0. КЛа^ ! «ля„У 
ства. 18 січня 1923 рои-и 
,Ь.Я„УВЗЄТЬСЯ повітова «он- 
ді РН?'Я а 6зтІ»чької моло
ді- На ш» з доповідями ви-

комсомольська 
У грудні 1922 

об’єднувала сім 
налічувала 280

КРИВИЙ РІГ. На мета
лургійному заводі «Криво- 
ріжсталь» імені В. І, Леніна 
незабаром стане до ладу но
ва доменна піч- Серед ус
лавлених монтажників—бага
то молоді, яка прийшла на 
будову з путівками комсо
молу.

На фото: передові дом- 
иобудівникй комсомольці 
(зліва направо) Володимир 
Левчук, Григорій Явецький і 
Олексій Проліско.

Фото А. ЗАПАРИ.

Ще весною 
цього року 
в радгосп 

п п і П Іі Г І імені Куйби- у ІЗ А У П 0 І иіева, Бобри- 
нецького ра

йону, прибули на виробничу 
практику три випускники 
сільськогосподарського тех
нікуму Познанського воє
водства Польської Народ
ної Республіки Станіслав 
Рогожа, Стефан Фрицький 
і Тадеуш. Глон. Ці молоді 
спеціалісти, які готуються 
стати інструкторамц-механі- 
заторами кооперативів та 
державних земельних госпо
дарств, вивчають тут досвід 
організації виробництва, но
ву сільськогосподарську тех
ніку для комплексної меха
нізації робіт в рільництві І 
тваринництві.

На їх прохання радгосп 
виділив 80-гектарну ділян
ку. на якій польські механі
затори своїми силами вирс- 
іцували кукурудзу за мето
дом двічі Героя Соціа
лістичної Праці О. В. Гіта- 
лова без затрат ручної пра
ці. В їх розпорядженні зна
ходилися необхідні машини 
та інвентар. Тепер на цій 
ділянці 
рання 
гектар 
центнерів качанів.

— Ми від щирого серця,— 
говорять польські брати, — 
дякуємо всьому колективо
ві радгоспу за велику допо
могу під час нашої прак
тики. Набутий досвід допо
може нам більш широтл 
впроваджувати механізл- 
цію в сільському господиі- 
стві на нашій польськії 
землі.

М. АНДРІЙЧЕНКО.

закінчується з'Ь- 
кукурудзи, кож-н 
якої видає до 89

ЛЛГЧ"<ЛЛ^«ГВ  ̂$■

ступили представишся Вії* 
тязівської, Семинастівськоі, 
Ново-Української, Варвари- 
ської волостей. Делегат* 
розповіли учасникам кпи* 
фереИЦІЇ, ЩО Куркулі, 3^' 
дівши запровадженню на* 
вої економічної подітим, 
прагнуть відновити дорево
люційні порядки. Кожний з 
виступаючих закликав го
туватися навколо Ленін
ського комсомолу і рішуча 
давати відсіч капіталістич
ним елементам. Всі прікп; 
ні на конференції юнаки 
дівчата подали заяви я?» 
вступ до комсомолу.

1922—1925 роки — Г.е* 
ріод бурхливого росту ком
сомольських рядів. У ПОВІТІ 
не залишається жодного ч 
села, де не був би створе
ний комсомольський СЄ- 
редок. Юнаки і дівчата їої 
частіше проводять серед яі- 
селення масові політичні.' 
заходи. Так, 10 вересня 
1922 року комсомольці бел® 
Грузького широко відто
чили Міжнародне стос1 
молоді. Вони провели М"1 
тинг, на який зібралось 
близько 300 чоловік. 
було перше СВЯТО МОЛОХ М 
селі», —. писав кореслоіе- 
Дент у повітовий комітет 
комсомолу.

Трудяща молодь села ггс* 
тивно допомагала викрив®* 
ти куркулів та інших вор^в 
радянської влади, смілнзо 
йшла на двобій з ними

XV з’їзд ВКП(б) зшм* 
чив, що основним завЮя< 
ням партії на селі є об’г.<* 
нання і перетворення і
ЧІ,Х індивідуальних 
ських господарств у велий 
колективи.

Так у самовідданії' 
ротьбі за побудову НОВОГО 
суспільства складалися | 
Роїчці традиції комс№Л? 
Кіровоградшини.

В. КАЛІНІЧЕНКО, 
начальник Державно
го обласного архіву.



І На варті життя
ДЕХТО вважає, що медсестра, яка мусить за службо

вим обов язком бути виключно чуйною, уваж
ною, люб’язною, з часом втрачає ці якості, що вони ні
бито притупляються. Це неправда.

В який вже раз іде сьогодні Оля Ткаченко, медсест- 
ра-наркотизатор обласної лікарні, на операцію і 
все ж внутрішньо хвилюється. Наркотизатор — права 
рука хірурга, страж життя.

Хворий на операційному столі. його чекає складна 
операція, перед якою і в ході якої повинні бути ре
тельно враховані всі можливості організму хворого і 
несподіванки. За цим і стежить наркотизатор.

Злиток уваги, кмітливості, спритності — ось що таке 
«права рука» хірурга. Оля Ткаченко, не примітна на 
перший погляд, але в розмові все більш і більш приваб
лива людина, досконало володіє своєю спеціальністю. 
Один з хірургів, який працює разом з Ольгою, цілком 
серйозно сказав: «Якби мені довелось лягти на опера
цію, я попросив би в наркотизатори Олю Ткаченко і був 
би спокійним».

Відповідальна і напружена праця не заважає цій 
серйозній і тямущій дівчині відвідувати місцевий хоро
вий гурток, мріяти про інститут і бути зачинателем 
жвавих, молодіжних справ.

А якщо коли-небудь ви, повернені до життя, будете 
в думках перераховувати гідних глибокої вдячності, 
обов’язково згадайте наркотизатора. Він дуже пильно 
охороняв ваше життя.

А. Н1К0ЛАЄВА.

Н айм о лод ш а
ЯКОСЬ на зборах тварин

ників артілі імені Щор- 
са доярки брали зобов’я
зання. Оля Мушкет, Галя 
Жовтило, Маруся Панфіло- 
ва вирішили надоїти за рік 
по 2800—3000 літрів моло
ка від кожної корови, Надя 
Федорова — ро 2500.

— Чому так мало? — 
здивувалася Маруся Пан- 
філова.

і Натхненно трудяться чле- < 
? іпі бригади комуністичної < 
< праці колгоспу імені Карла ' 
( Маркса, Ново-Архангельсько- . 
? го району Галя Белінська 1 
! (бригадир), Люда Краус і ) 
І Галя Каліиіченко. Нерубай- < 
> ські дівчата вже одержали > 
; по 2400—2500 літрів молока / 
І від кожної корови при річ- ( 
1 йому зобов’язанні 3000 літрів. \ 

На з н і м к у: доярки )
Галина БЕЛІНСЬКА, Люд- с 
мила КРАУС, Галина КАЛІ- } 
НІЧЕІІКО.

Фото П ГОРБЛРЕНКА.

— Я ж перший рік пра
цюю, — відповіла дівчи
на, — але сподіваюсь, що 
від вас не відстану.

Молода доярка своєчасно 
годувала худобу, старанно 
прибирала приміщення. Чо
го не знала в роботі, ради
лася з зоотехніком.

...Було це кілька місяців 
тому. Найбільші труднощі 
залишилися позаду. Зараз 
Надія -Федорова веде перед 
серед доярок не тільки Р 
колгоспі, але й в районі. 
Тож недарма її ім’я зане
сено на районну Дошку по
шани.

— Оце 
—хвалять 
доярки.

І. ТЕЛЯТНИК.
Маловисківський район.

І Краса
ОСКРАВЕ проміння юпі- 
'* ■ терів сонячно освітлює 
Кіровоградський спортивний 
зал ДСТ 
килимі — 
ська. Вона
з програми
СРСР. Впевнені й чіткі рухи 
дівчини підкреслюють гра
цію, силу і красу юності.

— Молодець,—радіє тре
нер Одарка Василівна Бе
рест, — на сьогодні досить.

Рая змахує з чола крап
лини поту, ледве помітна ус
мішка пробігає по її облич
чю.

А через деякий час дівчи
на вже була на кондитер
ській фабриці, де вона пра
цює змінним майстром цу
керкового цеху. І тут Рая 
користується заслуженою 
повагою своїх подруг.

— Важко працювати піс-

«Авангард». На 
Рая Лопатіпі- 
викоиуе вправу 
майстрів спорту

і сила
ля тренування?—запитуємо.

— Що ви1 Спорт допома
гає мені в роботі...

Ще школяркою Рая по
любила спортивну гімнасти
ку. А вже навчаючись у 
Одеському технікумі хар
чової промисловості, во
на виконала норматив дру
гого розряду. В минулому 
році Рая домоглася першого 
розряду. Та дівчина не за
спокоюється на досягнуто
му. Вона вперто тренується, 
по програмі майстрів спорту 
готується до республікан
ських змагань у місті Києві.

Незважаючи на те, що 
молода гімнастка, крім ро
боти на фабриці, навчається 
на заочному відділенні Мо
сковського інституту харчо
вої промисловості, вона 
словом і ділом допомагає 
юним спортсмена^, які час

то заходять 
у спортив
ний зал ДСТ 
«Авангард».

М. ГАЛИ- 
ЧЕНКО.

І

МОЇ МАЛЕНЬКІ

\/ ЖЕ рік я працюю вихо- 
** вателькою дитсадка. Як
що глибоко вдуматись, стає 
зрозумілим, наскільки важ
лива і відповідальна моя 
професія.

Технікум позаду. Вперше 
йду на самостійну роботу.

Мене призначили в гру
пу. де працює вихователь
ка з великим досвідом. Ді
ти зустріли мене з недові
р’ям. Коли траплялись кон
флікти, вони продовжували 
звертатись за порадою до 
першої виховательки.

Йшов час. З’явилися пер
ші успіхи.

-Ранок. Сходяться діти.
Ось з’являється Серьожа 

с. Хлопчикові очі відразу 
зупиняються на іграшковій 
залізниці, яку будують йо
го товариші. Він забуває 
про всі правила і обов’язки 

не помітивши мене, спі
шить до гурту. Я не вважаю 

фает проявленням гру- 
^Ост‘> але й не пропускаю
°г/ Не настоюю, щоб ма- 

к повернувся і привітав*

АРТИНД Пукірєва «Нерівний шлюб» знайома 
11 широкому колу любителів російського мисте
цтва. Можливо, не всі пам'ятають ім’я художника, 
не всі знають обставини появи картини І її історич
не значення. Але на кожного цей твір справляв 
сильне, незабутнє враження.

Тільки глянувши на картину, глядач уже розуміє 
суть драматичної сцени, що відкривається 
ним. Молода дівчина-наречена і пересичений 
тям старий жених, що віком годиться їй в 
Головна дійова особа в картині, безперечно, 
чена. Для неї шлюб цей — нерівний. Для неї він — 
тяжка життєва трагедія. Зовсім ще юна, привабли
ва своєю чистотою І невинністю, схилила вона голо
ву в невимовному горі.

Художник вибрав для картини рішучий момент 
заручення. Драматичне напруження від цього знач
но підсилюється. Можливо, досі наречена ще споді
валась на якийсь випадковий щасливий кінець, і 
тільки коли священик протягнув їй обручку, до її сві
домості виразно дійшла страшна думка, що з цим 
старим начищеним сановником вона тепер зв’язана 
на довгі роки.

Глядач розуміє, 
зовнішністю «молодого» криється гниле нутро, без
душшя і жорстокість. Інакше він би не наважився 
на шлюб з молоденькою дівчиною проти її волі, ку
пивши, по суті, її у батьків.

Художник поставив на обговорення великі питання 
життя тих років: про ненормальність підневільного 
становища жінки, про панування морального калі
цтва в житті того часу, про огидну роль церкви, що 
покірно служить 
протесту проти 
ським звучанням І приваблює твір Пукірєва.

Тепер картина «Нерівний шлюб» знаходиться в 
Москві в Тпетяковській галереї.

перед 
оісит- 
діди, 
наре-

що під коректно-пристойною

так паймолодша! 
Надю досвідчені

вико- 
вправу 
гімнас-

цьому каліцтву, про необхідність 
свавілля. Саме своїм громад-

Ходім до гаю

свята X

На знімку:
Р. Лопатим
емся 
нуе 
на 
тичній коло-

Рал росте 
щас.твївоіо

Е. АТЬКО Раї Савчук 
повернувся з війни. Ма

ти померла. Залишилася 
дівчинка з бабусею. Колгосп 
всіляко допомагав М. І. За- 
кревській виховувати внуч
ку.

Тепер Рая вчиться в де
сятому класі. Відмінним 
навчанням і сумлінною пра
цею платить вона за турбо
ту про свою долю. Не нах
валяться дівчиною вчителі в 
школі, і колгоспники артілі.

Ні, не дали односельчани 
відчути сирітство дівчині.

Л. ПОЛІЩУК.
с. Журавлинна, 
Голованівського району.

-------

Ходім до гаю 
Удвох, кохана, 
Там хустку осінь 
Снує багряну.

Вдягла шипшину 
І глід в намисто 
В таке червоне, 
В таке вогнисте.

Терни розлогі
Вона убрала
У синьо-сині, 
Як ніч, корала.

Там глухо пада 
Жолуддя з дуба...
Ходім до гаю. 
Ходімо, люба.

Олександр ШКАБОИ.
== **

Жінки за рубежем
виконанню семирічного пла
ну. Зараз налічується чоти
ри тисячі таких бригад.

у німецькій Демокра- 
тичній^ Республіці під 

час підготовки до 
10-річчя з дня створення 
республіки була висунута 
думка звернутись до донаїи- 
ніх господарок із закликом 
внести свій вклад у вироб
ництво. Так виникли брига
ди домогосподарок. Мета 
їх — сприяти розвиткові 
народного господарства і

• • *

БАНЦІ
ся. Йому треба лиш нага
дати. «Добрий день, Серьо
жа!» — говорю я в товари
ському тоні. Серьожа опа
м’ятався. «Добрий день, — 
відповідає він і додає со
ромливо: — Я забув». Ще 
кілька нагадувань, і Серьо
жа тепер ранком завжди 
вітається.

Щоразу я намагаюсь 
знайти причину кожного 
вчинку дитини. Ось Аня не 
навчилась ще поважати 
оточуючих, а звідси — чис
ленні порушення дисципліни. 
Якось увечері заходжу в 
дитячий садок і чую із роз
дягальні її голос: -«Мамо! 
Мамо ж! Рди сюди!» При 
моїй появі дівчинка, ніяко
віючи, повторює» «Мамо, 
будь ласка, підійди сюди». 
Виявляється, Аня дома нев
вічлива з матір’ю, неуваж
на з дорослими поза дитя
чим садком. Причина цього 
в малому авторитеті мате
рі і нестримна воля в діях, 
яка дівчинці надається вдо* 
ма.

Я стала більше приділяти

уваги Ані, особливо зупи
няючись на вказаних вадах 
в її характері.

Прищеплення звичок ввіч
ливо дякувати, вітатися, 
прощатися і т. д., тобто 
перших ознак культурнос
ті, — копіткий обов’язок. 
Частіше доводиться нагаду
вати про них дітям, інколи 
ставити категоричні вимоги. 
Поступово малюки звикають 
самостійно, без нагадувань, 
виконувати те, що досі від 
них вимагали дорослі.

Діти надзвичайно спосте
режливі і вразливі. Тому, 
перш ніж вимагати від них 
чесності ї правдивості, я 
стараюсь сама завжди го
ворити їм правду, викону
вати дані обіцянки.

Якщо дитсадок, звичайно, 
разом з батьками, зможе 
прищепити дітям основи 
чесності, правдивості, лю
бов і повагу до праці, до 
Батьківщини, значить, в 
майбутньому кожен наш ви- 
хованепь-малюк стане хоро
шою людиною.

Л. ГОНЧАРЕНКО, 
вихователька дитячо
го садка № 20 м. Кі
ровограда.

ІСТОРІЯ нубійської ре-
* волюції характеризу

ється активною участю в 
ній жінок. Немеркнучою 
славою покрив себе спеці
альний жіночий батальйон 
«Маоіана Грахалес». Капі
тан цього батальйону Іса- 
бель Рієго I її соратниці 
нерідко служили зразком 
навіть для чоловіків.

Тепер нубійські жінки — 
найактивніші учасниці у 
здійсненні всіх заходів, які 
проводить 
Кастро.

.і»

уряд - Фіделя

• »

МОЛОДА 
і дентка 
иіа, будучи 
французькими властями, за
знала катувань. Вона пере
везена в тюрму Френ (по
близу Парижа) для медич
ної експертизи з метою 
встановлення, чи дійсно 
на зазнала катувань. Це 
велика перемога всіх, 
вже декілька місяців бо
реться. добиваючись медич
ного огляду Джаміли Бу- 
паша, І хто затаврував га
небний факт катування ал- 
жірської студентки.

алжірська сту- 
Джаміла Бупа- 

заарештована

• * *

во-

хто
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ВОНИ БУЛИ ПЕРШИМИ
...Першою російською жінкою-льотчицею була 

Л. В. Звєрєва. Вона одержала диплом пілота-авіа- 
тора в 1911 році.

...Першим президентом Російської академії з 1783 
по 1796 рік була жінка К. Р. Двійкова.

...Російська вчена в галузі хімії А. Солоніна впер- 
те розробила способи одержання вибухових речо
вин із гримучої ртуті. '•

...Перший світовий рекорд затяжного стрибка з 
парашутом встановлено радянською спортсменкою 
3. Бушевою, яка пролетіла 2500 метрів з нерозкри- 
тим парашутом, а перший світовий рекорд висотно* 
го стрибка з парашута без використання кисневого 
приладу серед жінок встановлений 31 березня 1936 
року радянською парашутисткою В. Федоровою, яка 
стрибнула з висоти 6350 метрів.

...Першою в світі жінкою-професором була росій
ська вчена в галузі математики С. В. Ковалевська.

-■ —її ■ - - —

Прочитай, цтаво!
К!

АРОМАТИЧНІ 
ТКАНИНИ

-ТЕКСТИЛЬНА фабрика в 
• Шанхаї випускає ткани

ни, які поряд з чудовими 
кольорами мають ніжний... 
аромат. Виробляються тка
нини кількох запахів, а 
саме: троянд, сандалового 
дерева I фіалок. Стійкість 
аромату зберігається на ві
сім місяців, причому запах 
залишається навіть І після 
прання тканини вісім разів.

«ЄВА, КЛЕОПАТРА
І ТИ»РУМУНСЬКИЙ лікар

*■ доктор Анна Аслан про
тягом 12 років веде досліди 
в галузі лікування старості. , 
В ряді конкретних випадків ' | 
досягнуто успіхів, ♦»»»»♦»»»♦•>»♦♦♦♦♦♦»♦♦♦»♦♦♦§$

книга
1 Хорста Лахманна, яка 

вийшла в Німецькій Демо
кратичній Республіці. Основ

ТАК
1 Хп

називається 
Лахманна,

на думка її така: краса І 
здоров’я — дві сторони од
нієї медалі.

— З часів глибокої давни
ни — від 
до наших 
автор, — 
Існувати 
ма гають 
молодість, 
користуються.

Щоб зберегти МОЛОДІСТЬ, 
і свіжість, не треба просид
жувати годинами в кабіне
тах косметики. Гігієна п по
буті, помірний сон, раціо
нальне харчування, вміння 
елегантно І по сезону одяг
тись І, особливо, фізкульту
ра та спорт — ось перші за
повіді краси.

Єви І Клсопатри— 
днів, — розповідав 
існували І будуть 
засоби, які допо- 
зберігати красу І 

Ллє не всі ними

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
19 жовтня 1960 р. З стор.



Комсомольці і молодь!

З ТЕХНІЧНИХ ВИДІВ СПОРТУ!
Від роздумів—до діла Більше

Бюро обласного комітету 
ЛКСМУ спільно з обласним 
комітетом ДТСААФ прий
няли постанову і 
план заходіз по 
ню спартакіади 
вих видів спорту 
них організаціях

По-діловому взялися 
цю справу комсомольці і мо
лодь Ново-Архангельського, 
Добровеличківського, Улья
новського та Знам’янського 
районів. Тут уже створені 
організаційні комітети, про-

намітили 
проведен- 
з техніч- 
в первин- 
ДТСААФ. 

за

ведено семінари з головами 
первинних організацій 
ДТСААФ та з комсомоль
ськими вожаками.

На жаль, не у всіх райо
нах області добре готуються 
до цього важливого заходу. 
Так, наприклад, у Гайво- 
ронському районі керівни
ки райкому ЛКСМУ і 
ДТСААФ займаються лише 
пустими роздумами про 
спартакіаду.

Я. НЕЗНАНОВ.

ЛУГАНСЬК. Цими днями на стадіоні імені Ворошн- 
лова провадилися міські змагання з легкої атлетики, при
свячені 43-м роковинам Великого Жовтня. На них ви
ступив призер XVII Олімпійських ігор з стрибків у висо
ту Валерій Брумель. На змаїаннях він подолав планку 
на висоті 2 метри 19 сантиметрів. Це — новий видатний 
рекорд Радянського Союзу і Європи,

Валерій Брумель — луганчанин. Тут він уперше почав 
займатися спортом в ДСТ «Авангард» теплобудівного за
воду імені Жовтневої революції.

На фото: Валерій БРУМЕЛЬ розповідав молодим 
спортсменам Луганська про блискучу перемогу радян
ських спортсменів на XVII Олімпійських іграх у Римі.

ентузіазму
и ЕЗАБАРОМ юнаки і дів- 
“ * мата Кіровограда бу
дуть демонструвати свої 
спортивні досягнення на мо
тоциклах і в стрілецьких 
тирах, під куполами пара
шутів 1 на водних доріж- 

1 ках. Успіхи спортсменів за
лежатимуть від того, як за- 

1 раз вони підготуються до 
виступу на спартакіаді. Та 
про це ще мало подбали 
представники комсомоль- 

І- ського і дтса а фінського ко
мітетів заводу «Червона 
зірка». Тут лише у другому 
збірному цеху готують греб- 

| ців і парашутистів, а у ви- 
I робничо - диспетчерськ ому 
С відділенні тренують коман- 
6 ду стрільців. У першому 

збірному укомплектовується 
0 команда мотоциклістів і 

стрільців. Та цього дуже 
V мало для такого великого 
V підприємства.
\ Ще гірші справи у низо- 
\ вому колективі ДТСААФ аг- 
лрегатного заводу (голова 
/. ДТСААФ тов. Пушкаренко). 
л Тут до сьогоднішнього ДНЯ 
л навіть не приступили до під- 
I готовий до виступів на спар- 
л такіаді.
Л Вичікує з підготовкою і 
р низовий колектив ДТСААФ 
4 взуттєвої фабрики.4 А час не жде. Незабаром 
$ він запитає дтсаафівських і І комсомольських керівників 

підприємств міста про зроб
лену роботу.

В. СЛЕБОЗЮК.

Зайдіть у Кіровоградський районний уні
вермаг, і вам кинеться у вічі зразкова чистота 
І порядок. Тут кожен товар розкладений так, 
що його відразу ж може побачити відвідувач.

Разом з трьома подругами тут працює 
Алла Ковтуненко, яка два роки тому закінчила 
Кіровоградський кооперативний технікум. По
важають комсомолку покупці за чуйність, чес- 
ність_і сумлінне ставлення до роботи. Тепер 
вона вчиться на заочному відділенні Київського 
інституту радянської торгівлі.

На знімку: Алла КОВТУНЕНКО.

Фото І. НАЗАРАТІЯ.

Там, над Бугом...
Де бистрінь клечоке 

бризками води, —
Розгойдався в хвилях 

місяць молодий.
Там, над рідним Бугом, 

о моя весна!—
Серце полонила дівчина 

одна.
Я хотів забути тих очей 

блакить,
Та безкрає небо нагадає 

вмить.
Я б забув ті губи

, в шелесті дібров, 
Та зоря щоранку нагадає 

знов. 
Розгубили смуток в полі 

журавлі. 
Безпритульний вітер 

бродить по землі. 
Заховалось літо ген за 

небокрай... 
Дівчино, ти чуєш?

Серце не займай! 
Чи послати бурі на твою 

блакить? 
Чи у хвилях Бугу

спогади втопить?.. 
Переллю у пісню залишки 

надій — 
Хай зорю стрічає нею 

вітровій.
П. ЧЕРКАВСЬКИЙ.

с. Люшневата, 
Голованівського району.

Фото Р. АЗР1ЄЛЯ.

День шахіста? Хороше!
Люблять шахи і шашки 

шахтарі Семенівсько-Голов- 
ківського вугільного розрі
зу. Тут біля 150 молодих 
спортсменів захоплюється 
цим популярним видом спор
ту. Коли закінчується ро
бочий день, за шаховими 
столиками досить часто 
можна побачити електро
слюсаря І. Гайдамаку і по
мічника дільниці Б. Меле- 
жика, токаря В. Бандурка 
5 механіка Димитрівськеї 
дільниці А. Мальованого. 
Багато тут 1 любителів ша
шок.

У шахово-шашковій пер
шості між збірними коман
дами дільниць взяло участь 
близько 100 шахістів резер
ву. Було виконано норма
тиви першого, другого, трв' 
тього та четвертого спор
тивних розрядів.

Великою популярністю у 
любителів шахів і шашок 
користуються провідні 
спортсмени м. Олександрії 
Ю. Дунаєвський та С. Гри- 
нюк. Так, недавно головний

НАГОРОДА 
червенозорівців

ЗМАГАЮЧИСЬ Із колек
тивом фізкультури Оде

ського заводу «Жовтневої 
революції», колектив Кіро
воградського 8аводу «Чер
вона зірка» достроково ви
конав план по підготовці 
майстрів спорту СРСР і 
спортсменів-розрядників.

Готуючи гідну зустріч 
43-м роковинам Великого 
Жовтня, червонозорівці роз
горнули змагання за дальше 
піднесення масової фізкуль
турної роботи, за перевико-

механік відвального мрету 
Ю. Дунаєвський провів се
анс одночасної гри на 20 
шашкових дошках. А ни

зова рада ДСТ «Авангард» 
разом з бюро шахової сек
ції розрізу встановили День 
шахіста, де будуть прово
дитися бесіди з теорії шахів 
та розбір етюдів і комбіна
цій.

Спортивним організаціям 
м. Олександрії слід більше 
приділяти уваги цьому ціка
вому і корисному виду 
спорту. Адже в спортивно
му сезоні цього року прове
дено лише першість ДСТ 
«Авангард» з шахів. Про 
шашки голова міської ради 
І. Галій напевно забув, бо 
за сезон не проведено жод
ного змагання.

В. Ф1ЛОНЕНКО, 
Інструктор фізкульту
ри.

Є ще два
майстри!

Ц ІРОВОГРАД с ь к и и
■ * стрілецький клуб 
ДТСААФ провів особисту 
першість серед найсильні- 
ших стрільців-дтсаафівців. 
У змаганнях взяло участь 
18 спортсменів. Напружена 
спортивна боротьба най
більший успіх принесла чем
піону області із стрільби з 
дрібнокаліберної гвинтівки 
Віталію Олерському. Вико
нуючи стандарт 3X20 на 
дистанції 50 метрів, він по
казав результат, який пере
вершує норматив майстра 
спорту: із положення лежа
чи — 189 очок, з коліна — 
195 очок і з положення 
стоячи — 179 очок.

За почесне звання майст
ра спорту боровся і чемпіон 
області з стрільби із пісто
лета Микола Денисенко. 
Його результат (563 очка) 
рівняється теж нормі майст
ра спорту СРСР.

В. ЗВЕРЖХОВСЬКИЙ,

БОЙОВА НІЧИЯ
Позавчора на республі

канському стадіоні Імені 
Хрущова у Києві відбулася 
зустріч на першість країни 
з футбола серед команд 
класу «Б»: кіровоградська 
«Зірка» була гостем київ
ського «Арсеналу», 

нання плану підготовки 
спбртсменів-розрядників.

Президія Центральної ра
ди ДСТ «Авангард» нагоро
дила колектив фізкультури 
заводу «Червона зірка» 
грамотою Центральної ради 
і занесла колектив фізкуль
тури у книгу Пошани Цент
ральної ради.

3. ВАСИЛЕНКО.

До цієї гри обидві коман
ди мали по 40 очок. Тож 
зустріч проходила в гострих, 
напружених атаках. На 
80-ій хвилині гри першого 
Тайму господарі поля від
кривають рахунок, який збе
рігся майже до кінця дру
гого тайму. Лише за чотири 
хвилини до фінального сви
стка судді кіровоградцям 

вдалося відквитати гол. Це 
зробив центральний напа
даючий Станіслав Катков з 
подачі Вадима Третякова.

Наступну яустріч «Зірка» 
проведе 23 жовтня з львів
ськими армійцями.

Р. МИХАЙЛОВ.
  ' - ї. -і. гГ-

Хитрий
СЛОН

Кілька днів група мис
ливців переслідувала стадо 
диких слонів. Треба було 
вловити слона для якогось 
європейського зоопарку. Але 
тварин ніяк не вдавалось за
манити в пастку. Нарешті, 
мисливцям пощастило. Лісо- 
вий велетень, який ще годи
ну тому був на волі, стояв 
обплутаний металевими лан
цюгами і прив'язаний тов
стими канатами до двох 
приручених слонів. Пролу
нала команда — і прируче
ні слони потягли полонено
го до табору. Він спершу 
пручався, опирався, але, 
відчувши, що нічого не змо
же вдіяти, поклався на лас
ку долі. Мисливці йшли слі
дом за ним і підраховували 
прибутки: адже їм обіцяли 
за слона крупну винагороду. 
На кожного припадала до
сить-таки солідна сума, і 
їхні обличчя аж сяяли від 
задоволення. Незабаром 
вдалині замаячили білі на
мети табору. Та раптом тра
пилось несподіване: бранець 
почав кульгати. Потім ди
кий слон повис на канатах, 
поточився і. ніби мертвий, 
впав на землю.

Мисливці кинулись до 
спійманого слона, штовхали 
його ногами, били палиця
ми. Але він лежав неру
хомо.

— Хто б міг подумати, що 
трапиться така невдача, — 
з досадою промовив один з 
них, — мабуть, цей слон 
був хворий...

Потім мисливець сів на 
мертвого слона відпочити, 
за ним посідали його това
риші.

Довго вони сиділи мовч
ки. Нарешті, підвелися, зня
ли з слона ланцюги і попря
мували до свого табору.

Не встигли мисливці віді
йти від мертвого слона на 
кілька кроків, як велетен
ський «труп» піднявся на 

ноги і кинувся навтіки. 
За хвилину він зник у 
джунглях. А приголомшені 
мисливці ще довго стояла 
посеред дороги і розгублено 
поглядали один на одного,

О. ВОРОНЬКО,

«Дніпро»—журнал молодіжний

ДНІПРО» — журнал молодіж
ний, орган ЦК ЛКСМУ. Як 

І всі товсті літературно-художні 
І громадсько-політичні часописи, 
він має відділ прози, поезії, пуб
ліцистики, критики та бібліогра-

В 1961 році «Дніпро» друкува
тиме в кожному номері закінче
ний роман або повість. Крім то
го, передплатник матиме щоно- 
мера поетичні твори, гуморески, 
фейлетони, статті з питань науки 
і мистецтва, одноактівки, рецен
зії, нариси, оповідання і т. д.

У перших номерах наступного 
року журнал надрукує роман 
Василя Кучера «Голод». Автор 
розповідає читачам про героїч
ний подвиг молодого флотського 
лікаря і його товаришів, які ос
танніми покинули Севастополь, 
без їжі і води попливли 
звичайним човном у море. Від
важні і мужні, вони не здалися 
ворогові. Не стало товаришів, 
залишився лікар сам. Немічнбго, 
нерухомого, його на 37-й день пі
дібрав турецький пароплав. Про
тотип героя і нині служить на 
флоті.

«На кручах дніпрових» — не- 
вигадана повість генерала-роз- 
відника Героя Радянського Сою
зу Петра Вершигори. В новому 
творі автор розповідає про под
виги партизана Калашникова.

Закінчує роман «Білі лебеді» 
Василь Земляк. З притаманною 
автору романтичною піднесе
ністю В. Земляк розкриває бла

городні риси молодої людини— 
вірність своєму обов’язкові, не
зрадливе кохання, стійкість і 
мужність в досягненні мети.

Хвилюючу повість написав Нц- 
кон Бугаєнко. Перша повість мо
лодого письменника познайо
мить читача з чудовим полісь
ким краєм і його жителями, зо
крема з вродливою дівчиною — 
агрономом, яка тільки закінчи
ла академію, але встигла • всім 
серцем полюбити Полісся. І ІІС 
тільки Полісся, а й голову кол
госпу, в якого є славна дружи
на, милі діти...

Читачі знають Євгена Кравчен
ка як драматурга, гуморнста-са- 
тирика. На сторінках «Дніпра» 
читачі познайомляться з ним ян 
з повістярем, автором веселого, 
дотепного твору для молоді «Ти
хесенько вітер віє».

Знаючи про потяг молодого 
читача до пригодницьких творів, 
редакція журналу сподівається 
задовольнити вимоги передплат
ників «Дніпра»: в наступному 
році буде надруковано нову 
пригодницьку повість Миколи 
Далекого,

Обіцяють журналу свої твори 
Олесь Гончар, Юрій Збанацьиий, 
Вадим Собко, Іван Сенченко, 
Дмитро Цмокаленко, Павло 
Загребельиий та інші.

Схвальні відгуки мали нариси, 
статті, листи, які друкуються 
під рубрикою «Це хвилює мо
лодь». Журнал вестиме й далі 
цей відділ, висвітлюватиме пи
тання дружби і кохання, духов
них запитів і побуту, а також 
гнівно картатиме тих, хто зава
жає нам будувати нове суспіль
ство, — стиляг І нероб, хуліга
нів, спекулянтів і хабарників.

Молоді літератори знайдуть у 
«Дніпрі», крім звичайних рецен
зій і статей, присвячених сучас
ному літературному процесу, 
статті старших письменників, пні 
будуть аналізувати твори моло
дих або розповідати про свою 
роботу.

«Дніпро» багато місця буде 
відводити висвітленню роботи 
школи в сучасних умовах.

Журнал «Дніпро» ілюстрова
ний.

Редактор П. МАРЧЕНКО,

З 20 жовтня по 20 листопада 1960 р. <
проводиться республіканський \

«МІСЯЧНИК книги»,
присвячений Декаді української літератури /

і мистецтва в Москві. <’
ЮНАКИ І ДІВЧАТА! І <

Активно включайтеся в проведення «Місячника \ 
книги», несіть книгу —- джерело знань в широкі ма- ■ 
си трудящих! (>

Забезпечимо всіх спеціалістів народного господар-’> 
ства, робітників, колгоспників, радянську інтеліген- / 
цію літературою про передовий досвід з усіх галу- \ 
зей знань, допоможем їм з честю виконати величні '• 
накреслення семирічки! /

КУПУЙТЕ І ЧИТАЙТЕ КНИГИ! ’ <
Вони допоможуть вам в оволодінні марксистсько- <’ 
ленінською теорією, у підвищенні загальноосвіт- '> 

нього рівня і ділової кваліфікації. /
Поповнюйте свої особисті бібліотеки. <

ОБЛКНИГОТОРГ. <

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского 
областиого комптета ЛКСМУ, г. Кировоград.

Газета виводить тричі на 
тиждень: у середу, п'ятницю і неділю.

Адреса редакції: м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. Телефони: редактора, відповіла льного 
. секретаря — 6-40, загальний — 6-24.
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