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МОЛОДИМ
КОМУНАР
ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

П’ятниця, 21 жовтня 1960 р« Ціна 20 коп,множити РЯДИ
БРИГАД КОМУНІСТИЧНИХ

ЦЕ БУВ звичайний пого
жий осінній день—пер- 

• ше жовтня, а для них —
свято. Всі 12 членів комсо
мольсько-молодіжної брига
ди Анатолія Рабіновича з
другого механоскладально
го на роботу з’явились у
збудженому святковому на
строї. Спеціально для цього
дня припасли вони сині но
ві спецівки, а дівчата — ще

і пе- 
За право 
боролися

пі иісціокп, а дівчаїа — 
* й червоні, мов макові 

люстки, косинки, 
носити їх вони 
майже рік.

Так народилася 
гатному заводі 
бригада комуністичної пра
ці.

Вони — токарі-фрезеру- 
вальники. Працюють на лі
нії обробки бронзової втул
ки. Раніше було так: на 
кожну з одинадцяти опе
рацій лінії — по одному 
робітникові. Але молодь, 
включившись у змагання за 
право називатись комуні
стичною бригадою, виріши
ла по-іншому: щоб ко
жен оволодів трьома—чо
тирма операціями. 1 оволо
діли.

— Тепер в бригаді повна 
взаємозаміна, — говорить 
з задоволенням бригадир.

Бригада завжди вважа
лась дружною, а з тих пір, 
відколи перед членами її 
постала спільна мета, друж
ба стала ще міцнішою.

Руку друзів, їх теплу ува
гу особливо відчула Ліда 

Сорока. Трапилось так, що 
дівчину надовго прикувала 
до ліжка хвороба. Та ко
жен день її відвідували 
члени бригади, приносили 
заводські новини, подарун
ки і підбадьорюючі слова. 
Тепер Ліда, краща спорт
сменка заводу, знову в своє
му колективі.

Взимку прийшов у брига
ду Володимир Яровий. До 
цього працював він на різ
них роботах, та всюди бра
ли ного неохоче. Був неди- 
сциплінозаний, любив ви
пити, за що і виключили з 
інституту. В цеху навіть 
здивувались, коли А. Рабі- 
нович взяв його в свою 
бригаду, поставив поруч на 
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на агре- 
ще одна

одному з робочих місць. 
Життя в новому колективі 
невпізнанно змінило хлоп
ця. Напередодні навчально
го року Анатолій з легким 
серцем підписав В. Ярово
му хорошу виробничу ха
рактеристику. Володимир 
знову повернувся в інсти
тут, від усієї душі сказав
ши щире «спасибі» бригаді.

Багато хороших задумів 
народилось у цьому колек
тиві. Бригада виступила іні
ціатором боротьби за цех 
високої культури.

Заслужено присвоїли чле
нам колективу високе зван
ня. Працею і наполегливі
стю здобули своє свято 12 
молодих виробничників.

Ровесниками цієї комуні
стичної бригади на агрегат
ному заводі є ще дві — 
Нестеренка і Половкова. А 
борються за це звання ще 
12 молодіжних колективів 
заводу.

Чудовий рух ширшає, міц
ніє. Триста колективів ор
деноносної Кіровоградщини 
вже удостоєні високого 
звання комуністичних, а під 
прапор цього змагання ста
ють все нові загони трудів
ників. Багато серед них мо
лодих ентузіастів праці! 
Лише у Кіровограді 108 
комсомольсько - молодіжних 
колективів борються за 
звання комуністичних, в 
Олександрії — 96, в Зна
м’янці — 12. Комсомольці 
йдуть в авангарді бороть
би за комуністичні дільниці, 
підприємства, зокрема, 
таке звання 
сомольці 
панчішної 
м’янського 
ниці та інших підприємств.

Є чудові колективи, удо
стоєні цього звання, і се
ред колгоспної молоді. Це — 
комсомольсько - молодіжна 
ферма колгоспу «Росія», 
Ново-Українського району, 
колгоспу імені 
Жовтня, Вільшанського ра
йону.

Все ж треба визнати, що 
працівники окремих райко
мів ЛКСМУ ще недостат
ньо займаються організа
цією патріотичного змаган- 
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за
борються ком- 
Кіровоградської 
фабрики, Зна- 
відділка заліз-

40-річчя

ня, не зуміли по-справжньо
му очолити його. Про це 
говорить хоча б те, що у 
Рівнянському районі лише 
три молодіжних ферми бо
рються за звання комуні
стичних, стільки ж — у Но
во-Георгіївському.

Багато чудової молоді є 
в шахтарському місті Олек
сандрії. Досить сказати, що 
тут 290 молодих робітників 
оволоділи суміжними спе
ціальностями, є 316 моло
дих раціоналізаторів. Є і 
ударники та бригади кому
ністичної праці. Та здебіль
шого звання їм присвоєно 
ще у минулі роки. Свіжо
го ж поповнення за остан
ній час не спостерігається. 
Навіть до Дня шахтаря 
жодному колективу не було 
присвоєно цього звання. 
Невже нікому? Адже бага
то рис комуністичного 
ставлення до праці з’явля
ється у колективі Байда- 
ківської брикетної фабри
ки, в бригаді будівельників 
Віктора Щербини з тре
сту «Димитроввуглебуд», в 
бригаді Семена Бобошка із 
заводу залізобетонних ви
робів та в багатьох інших 
хороших молодіжних колек
тивах.

Давно час побувати в цих 
колективах працівни к а м 
Олександрійського міськко
му ЛКСМУ, 
підсумками 
міськкомі ж, 
ро, останнім часом охололи 
до цієї великої справи.

Паростками нового нази
ває наш народ комуністич
ні бригади. З любов’ю і 
вмінням досвідченого садів
ника комсомол покликаний 
прищеплювати ці паростки.

На Всесоюзній нараді пе
редовиків змагання бригад 
і ударників комуністичної 
праці секретар ЦК ВЛКСМ 
С. II. Павлов говорив:

«Треба пам’ятати, що 
завжди у нашої молоді ба
жання зробити якнайбільше 
для свого підприємства, ко
лективу б’є через край... 1 
тут дуже важливо визначи
ти головні напрямки, виро
бити цікаві і конкретні зо
бов’язання».

поцікавитись 
змагання. У 
як не прик-

Поєдинок з браком
Важко догодити начальникові це

хового бюро технічного контролю: 
хоч з якістю у ливарників було не 
гірше, ніж в інших, та Анатолій Опа- 
насович все докоряв отими кількома 
процентами браку. Та на цеп раз 
навіть він не сказав нічого, крім за
хопленого «ого!»

Брак за останні дні зникав з «ка
тастрофічною» шкидкістю. 14 жовтня 
він складав 10,8 процентів, а 17-го — 
лише 8,4. Все нові позиції відвойову
вали у нього комсомольці цеху, які 
оголосили цьому злу нещадну війну.

Ідея провести декадник боротьби 
За високу якість продукції виникла в 
цеховому комсомольському бюро. Но
вообраний секретар Микола Сиро
тюк. тепер не обмежувався тим, що 
вимогу працювати па совість ставив 

г лише перед членами очолюваної 
бригади землеприготувальників.
ближче знайомився з роботою усіх 
комсомольців цеху.

Формувальники бригади Миколи 
Брайка, що носить звання комуніс
тичної, члени бригад Олександра 
ЦІеєва, Валентини Задонцевої вико
нували по півтори змінних норми, а 
процент бракованої продукції у них 
був дуже незначний. Та не всі ще 
могли цим похвалитись,

ІІИМ
Він

Тому повий секретар запропонував 
активістам оголосити такий декадник.

— А чи не вирішить дехто, що це 
«кампанія?» Мине вона — і все піде 
по-старому...—висловив свої побою
вання профілактик Володимир Вдо
виченко, який недавно працює в цеху.

— Ні, у нашого декадника буде 
інша мета: довести процент браку до 
мінімуму, а потім вже триматись цьо
го рівня, — сказав Сиротюк.

Було вирішено, що контролем зай
муться такі енергійні члени комсо
мольського поста, як Микола Корба, 
Анатолій Бєліков, Микола Брайко, а 
очолить їх роботу і буде щоденні 
підсумки підводити Володимир Вдо
виченко.

Декадник розпочався 12 жовтня. 
Володимир робив обхід цеху, три
маючи напоготові тоді ще чисту за
писну книжку. Зараз у ній вже з’я
вилось немало записів, і не позазд
риш тим, хто потрапив «на олівець»— 
дістанеться їм від товаришів.

Та не лише у цьому функції конт
ролю. Помітили, наприклад, що у 
стержневому відділенні погано очи
щені стержні, і примусили тут же, не
гайно, очистити їх. Адже шершавість 
на стержні — це зазубрили в отворі 
деталей, це, зрештою, брак,

Слюсар-модельпик Віта
лій Смичепко в травні цьо: > 
року по закінченню техніс • 
ного училища влився у ба
гатотисячну сім’ю червоне • 
зорівців. Молодий виробнич
ник на 140—150 проценті», 
виконує змінні норми. Віта
лій — один з кращих спорт
сменів заводу.

На знімку: Віталій 
СМИЧЕНКО.

Фото О. ШАРИКОВА.

Високе звання зобов’язує
\7 ДЕНЬ одержання заробітної плати апаратники 

механоскладального цеху один за одним підхо- 
відраховує собі стільки, 
А на весь цех зарплату 
— таке у нього нове гро-

дять до столу, і кожен 
скільки йому належить, 
одержує Володя Строгов 
мадське доручення.

Немов би дрібниця, як 
говорить багато про що. 
зменшенні турбот у Олександри Савівни Третяк — 
заводського касира, і в тому, що робітники не 
товпляться подовгу в черзі біля каси. Головне — ко
жен відчуває довір’я товаришів, колективу. А колек
тив у нас чудовий, звання комуністичного носить.

На честь 43-х роковин Великого Жовтня ми взяли 
підвищені соціалістичні зобов’язання — виконати 
місячний план достроково, до 26 жовтня, впровадити 
не менше п’яти пропозицій. Це буде зроблено, бо 
апаратники завжди додержують слова.

В умовах змагання ми записали: всім вчитись. 
1 апаратники навчаються — заочно у вузах, у вечір
ньому гірничому технікумі, у школах робітничої мо
лоді й гуртках політосвіти.

Дружинниками теж у нас всі стали. На все нове 
відгукуємось, у ногу з життям крокуємо, бо ж до 
цього зобов’язує почесне звання.

Г. ТИМОНЮК, 
робітниця Олександрійського електромеха- 
нічного заводу.

на перший погляд. Та це 
Адже справа не тільки у

Водії-швидкісники
ПОЧЕСНОГО звання 

ударників комуністичної 
праці нещодавно удостоєні 
шофери Саблино-Знам’ян- 
ськрї автоколони І. Чекай, 
1. Швець, С. Куцепал.

Працюючи на вивезенні 
цукрових буряків, місячний 
план у вересні кожен з них 
виконав на 160—190 процен
тів.

І. ШУНДРІН.

КОМСОМОЛЬСЬКЕ-
ЗНАЧИТЬ ВІДМІННЕ

іФормувальникам В. Дроздову 
А. Федорову просто зауважити — не 
досить. Хлопці лише тиждень пра
цюють, їм потрібно розповісти, пока
зати. Тому біля них часто зупиняю
ться М. Брайко або М. Корба і тер
пляче пояснюють, самі набивають 
форми. Тепер і у новачків якість піш
ла вгору.

Комсомольський контроль звернув 
увагу на таке: при однакових умовах 
працюють дві зміни, але якість ви
роблюваної продукції різна. У зміні 
формувальників майстра т. Брускова 
і ливарників майстра т. Єрьомснка 
процент браку — 6—6,5. Коли ж за
ступають зміни майстрів тт. Антоно- 
ва_і Бабешка, цифра ця зростає до 
9—9,5. Спостережливі члени комсо
мольського поста скоро розкрили цей 
секрет: незначне зниження темпера
тури при заливі, іноді відсутність об
лицювальної суміші у формувальни
ків. А коли знайдено причину, легше 
вести боротьбу за якість.

Комсомольці ливарного цеху ков
кого чавуну заводу «Червона зірка» 
вже здобули не одну перемогу у 
поєдинку з браком. А кінцева мета 
цієї боротьби — геть прогнати ного з 
цеху, з заводу,

Т. БОДНАР,

Він стане 
будівельником
У матроському бушлаті, 

відразу ж після демобіліза
ції з Балтійського флоту, 
прийшов на Кременчукгес- 
буд. Жартував: «З моря та 
на море», і тепло всміхались 
вуглинкп-очі з-під навис
лого чорного чуба.

Охоче прийняли будівель
ники такого в свою сім’ю: 
адже хлопець пройшов вій
ськову службу, диплом тех
ніка має. Майстром працю
вати 1. Галка не погодився

— Хочу стати електри
ком, — сказав він.

У бригаді серед нових 
друзів були і колишні моря
ки — веселий, добродушний 
Володя Резніченко та Іван 
Ляхов, теж хороший хло
пець. Та найбільше подру
жив Іван з Дмитром Дмит-с 
ровичем Локтюхінпм. Пере
йняв його досвід роботи, 
який полягає в точності і 
розміреності рухів, в умін
ні берегти кожну хвилину.

Вони поряд працювали 
на монтажі велетенського 
трансформатора ТЗ-Б. На
передодні закінчення строку 
монтажу електрослюсарі за
були про відпочинок, але 
зобов’язання виконали з 
честю.

Включаючись у змагання 
за звання комуністичного, 
електроцех вже мав значні 
трудові досягнення. Разом 
з усіма робітниками 
прагне зобути 
звання і молодий 
Іван Галка. Один 
електрослюсарів,
Мфіьський активіст, 
став примітною людиною у 
цеху. Портрет його висить 
на Дошці пошани. У цьому 
році І. Галка поступив на 
заочне відділення Полтав
ського іижснерно-будівсль- 
ного інституту.

1. СОЛОДОВНИК.

з

почесне 
слюсар 
кращих 
комсо- 

вів

ЗОЛОТІ РУНИ 
ДІВЧА

ЦОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНА бригада Гло- 
П доського сирцеху — одна з кращих на Хмелівсько- 
му маслозаводі. То нічого, що Рая Богатнрчух відразу 
після десятирічки прийшла у цех і стаж її обчишоється 
місяцями. Працює дівчина з душею. У спритності вона 
не поступається ні перед Валентиною Голуб і Валенти
ною Братченко, ні перед іншими подругами, які вже по 
кілька років тут працюють.

Старий досвідчений майстер Г. М. Чуйко навчив дів
чат «секретам» сироварної справи. 1 тепер вони не тіль
ки перевиконують щомісячні плани, а й майже всю про
дукцію дають першим сортом. Всі вони оволоділи кіль
кома професіями і в будь-який час на всіх виробничих 
операціях заміняють одна одну.

— Золоті руки у комсомолок! — радіє старий май
стер. — Хороша зміна у мене росте!

Під девізом «Комсомольське — значить відмінне» 
бригада розгортає боротьбу за звання колективу кому
ністичної праці. Несучи трудову вахту на честь 43-х 
роковин Великого Жовтня, комсомолки цеху вирішили 
місячний план виконати до 24 жовтня.

Комсомолки і працюють добре, і охоче вчаться. Всі 
вони — слухачі гуртка комсомольської політосвіти, а 
Галя Литвиненко і Таїса Гетманенко вчаться па заоч
ному відділі Московського інституту м’ясомолочної 
промисловості.
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€. ГРАЧОВА,
групкомсорг.
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Юнаки і дівчата! Вчіться жи
ти і працювати по-кому ні стич
не му! Виробляйте в собі висо
кі моральні якості! Будьте вір
ними хранителямн революцій
них традицій, свідомими і не
втомними будівниками кому
нізму!

Хай живе славна радянська 
молодь—майбутнє нашої краї
ни!

(Із Закликів ЦК КПРС до 43-х роковин Великої 
Жовтневої соціалістичної революції).



Успіхи промисловості України
о
V

Центральне статистичне управління 
при Раді Міністрів УРСР підбило під
сумки виконання державного плану 
промисловістю республіки за третій 
квартал і дев’ять місяців 1960 року. 
Виробничу програму по випуску ва
лової продукції і більшості найголов
ніших виробів перевиконано.

У повідомленні говориться, що про
мисловість України план дев’яти мі
сяців по випуску валової продукції 
викопала на 102 проценти. Порівня
но з відповідним періодом минулого 
року обсяг промислового виробни
цтва збільшився на 8 процентів. Усі 
ради народного господарства Украї
ни, за винятком Вінницької і Полтав
ської, перевиконали план дев’яти мі
сяців. Перевиконала також плани 
промисловість місцевих Рад депута
тів трудящих, міністерств і відомств 
УРСР.

Нових успіхів добились підприєм
ства важкої індустрії Перевиконано 
план видобутку залізної і марганце
вої руди, вугілля, нафти, природно
го газу, виробництва чавуну, сталі, 
прокату, сталевих труб, коксу, алю
мінію. ртуті, свинцю, цинку, прокату 
кольорових металів, синтетичного 
аміаку, мінеральних добрив, електро
енергії, металургійного устаткування, 
ковальсько-пресових машин, електро
двигунів потужністю до 100 кіловат, 
тракторів, магістральних тепловозів, 
цементу, цегли, збірних залізобетон
них конструкцій і деталей, віконного 
скла та багатьох інших виробів.

Порівняно з відповідним періодом 
минулого року за дев’ять 
другого року семирічки

місяців 
вироблено

55.

☆

Підсумки за третій квартал 
і дев’ять місяців 1960 року

☆ ☆

більше: чавуну — на і,6 мільйона 
тонн, сталі — на 1,6 мільйона тонн, 
прокату — на 1,2 мільйона тонн, ву
гілля — на 3,7 мільйона тонн, газу — 
на 2 мільярди кубічних метрів, елек
троенергії — на 3 мільярди кіловат- 
годин, мінеральних добрив — на 168 
тисяч тонн, цементу — на 687 тисяч 
тонн. Виробництво синтетичних смол 
і пластичних мас зросло більш як у 
півтора раза. Значно зріс випуск ме
талургійного устаткування, тракторів, 
тракторних навісних плугів і сівалок, 
магістральних тепловозів, збірних за
лізобетонних конструкцій 
цегли та інших виробів.

План дев’яти місяців 
року значно перевиконано 
ленню товарів народного споживан
ня: бавовняних, шерстяних і шовко
вих тканин, шкіряного взутгя, пан
чішно-шкарпеткових і трикотажних 
виробів, радіоприймачів і телевізорів, 
магнітофонів, піаніно та роялів, мо- 
товелосипедів, меблів, ковбасних ви
робів, консервів, кондитерських та 
інших виробів.

Працівники промислових підпри
ємств, науково-дослідних інститутів і 
проектно-конструкторських організа
цій України проводять велику робо
ту по впровадженню у виробництво 
найнозішнх досягнень науки і техні
ки. У цьому році створено й освоєно

і деталей,

нинішнього 
по виготов-

понад 100 нових видів удосконале
них машин, приладів, апаратів і 
устаткування. На підприємствах ма
шинобудування модернізовано понад 
6 тисяч металорізальних верстатів, 
ковальсько-пресових машин та іншо
го технологічного устаткування. Здій
снювались заходи по комплексній ме
ханізації і автоматизації окремих 
трудомістких процесів, дільниць, це
хів, підприємств. За минулі дев’ять 
місяців на підприємствах республіки 
було впроваджено понад 300 автома
тичних, напівавтоматичних і механі
зованих потоково-конвейєрних ліній.

Гідний вклад у технічний прогрес 
вносять новатори виробництва. У 2 
цьому році значно зросла кількість | 
раціоналізаторів і винахідників. За 
9 місяців впроваджено в народне гос
подарство близько 300 тисяч винахо
дів та раціоналізаторських пропози
цій, що дає понад 1,8 мільярда кар
бованців економії в розрахунку на 
рік.

План підвищення продуктивності 
праці в цілому по промисловості рес
публіки перевиконано. Порівняно з 
дев’ятьма місяцями минулого року 
продуктивність праці зросла на 4,5 
процента при скороченні тривалості 
робочого дня робітників і службов
ців у більшості галузей промислово
сті.

За 9 місяців 1960 року перевикона
но також план зниження собіварто
сті промислової продукції, в резуль
таті чого промисловість Української 
РСР досягла значної надпланової 
економії.

□ 
о

о

а

Хто ж
у Кремлі

І СПРАВДІ, надзвичайно
■ цікаво наперед узнати: 

хто виявиться переможцем 
у збиранні металолому і 
одержить взимку безкош
товну путівку для поїздки 
в красуню-Москву. Кому по
щастить побачити кремлів
ську ялинку? Багато зараз 
розмов на цю тему серед 
піонерів Долинської заліз
ничної середньої школи № 7. 
І кожному, звичайно, хо
четься, щоб таке щастя ви
пало саме йому.

Тому й почалося серед 
школярів справжнє бойове 
змагання. Метал шукають 
скрізь: на вулицях, у дво
рах, на пустирях, дорогах і 
зносять на шкільне подві
р’я.

На перервах, після уро
ків біля графіка здачі мета
лолому, який висить у кори
дорі, завжди нато-вп, то
чаться суперечки, розмови

побуває 
на ялинці?

про тих, хто сьогодні попе
реду. Поки що першими 
йдуть піонерські загони 
6 «А» і 6 «Б» класів. Лише 
в один з жовтневих днів 
піонери 6 «Б» здали 1000 
кілограмів металолому-, а 
загони 6 «А» і 6 «В» — по 
500 кілограмів.

Хороших наслідків у ви
шукуванні цінної сировини 
школа добивається не впер
ше. Позаторік райспожив- 
спілка преміювала учнів ра
діолою «Естонія». В 1959 
році обком комсом >лу за 
зібрані 38 тонн металолому 
нагородив Почесною грамо
тою. Тож і нині ударно по
чала дружина піонерську 
дворічку «Піонери — Бать
ківщині», за час якої на 
рахунку, як вирішили і 
старті, буде не менше 
тонн зібраного брухту.

О. НІКОЛАЄВА.
■ ®
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на
70

ЗИМА
О К справжні господарі, 

“ турбуються про стійло
ве утримання худоби молоді 
тваринники колгоспу «Ук
раїна», Ново-Архангель
ського району. Протягом 
літа тут відремонтовані всі 
корівники, телятники й сви
нарники. Здано в експлуа
тацію п’ять 
щень, в тому 
чотирирядний 
240 голів.

В артілі повністю розв’я
зана проблема механізова
ного водопостачання ферм. 
Нинішньої зими запровад
жене механізоване вивезен
ня гною з молочно-товарних 
Їерм з допомогою малога- 

аритних тракторів.
Великий обсяг робіт на 

фермах артілі імені Щорса. 
Та вже наступила глибока 
осінь, ідуть дощі, а примі
щення для телят споруд
жується повільними темпа
ми. В ньому ще немає кор- 
мушок, дверей, вікна не за
склені. Завідуючий госпо
дарством тов. Мороз на
стирливо не бажає вигото
вити двері для кімнати від
починку свинарок.

'>**••»«*•**»*»«*********«**««**»♦**»»

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
21 жовтня 1960 р., 2 стор.

нових примі» 
числі один 
корівник на

ВЕЛИКЕ СВЯТО
МОЛОДІ ЛИТВИ

ВІЛЬНЮС, 18. Литовська молодь відзначила 20-рі-і 
чя з дня прийняття литовського комсомолу до ВЛКСМ 
У Державній філармонії відбувся ювілейний пленум 
Центрального Комітету ЛКСМ Литви, присвячений цій 
даті.

З доповіддю про бойовий шлях литовського комсомо
лу виступив перший секретар ЦК ЛКСМ Литви А. Чес- 
навічюс. Були оголошені привітання литовській молоді 
БІД ЦК Компартії Литви, ЦК ВЛКСМ, від комсомоль
ських організацій братніх радянських республік, Москви 
і Ленінград-з. . .

Ввечері у литовській столиці відбувся великий моло
діжний мітинг.

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

ПЕРЕВІРЯЄМО ВИКОНАННЯ
ВЗЯТИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Що нам заважає
Лист доярок колгоспу імені Леніна, 

Петрівського району

(РАТАУ).

Незабаром в архітектурному ансамблі міста Новс- 
Українкн виросте ще одна школа на 440 місць. Споруджує 
и бригада Василя Любченка. Щоденно виконуючи зав
дання на 100—168 процентів, колектив зобов’язався в 
1061 році, до початку навчання, здати школу в експлуа
тацію.

На з н і м к у: муляр Микола ЗАПОРОЖЕЦЬ, який 
працює на спорудженні школи, ділиться досвідом роботи 
з ученицею Людою ГЕРАСКУЛ і Танею ФІРІIIЦОВОЮ.

Фото Ф. ПЛАХТІЯ.

НЕ ЧЕКАТИМЕ
В усіх корівниках ферми 

№ 1 канавки для стікання 
сечі як слід не полагоджені. 
Все це бачать керівники ар
тілі і комсомольці, які тут 
безпосередньо працюють. 
Знає про незадовільний 
стан підготовки ферми до 
зими І секретар райкому 
Л КСМУ Анатолій Будник. 
Та мобілізувати комсомоль
ців на утеплення приміщен
ня не наважиться.

Не краще дбають про си
ту і теплу зимівлю худоби в 
колгоспі імені Карла Марк
са. На день рейдової пере
вірки дах одного з корівни
ків молочно-товарної ферми 
№ 2 світив латами і кроква
ми: старий толевий 
став непридатним, а 
ще тільки закупили й 
лн на колгоспний 
«Боїться» дощу і односкат- 
не приміщення, в якому зна
ходиться чотири групи пер
вісток.

В артілі імені Карла 
Маркса близько 150 голів 
свиней знаходяться в баг
нюці під відкритим небом: 
приміщення для них поки 
що немає. Знали, звичайно, 
в правлінні артілі, . що в 
них це трапиться. Але ні го
лова тов. Смілянець, пі сек
ретар партійної організації 
тов. Овчаренко, ні комсо-

папір 
новин 
завез- 
склад.

мольські вожаки палець об 
палець не вдарили, щоб пе
рекрити навіси та утеплити 
їх.

Механізоване доїння ко
рів відсутнє в колгоспах 
імені Щорса та імені Карла 
Маркса. Механіком артілі 
імені Щорса працює ком
сомолець Микола Козачен
ко. Кому ж, як не йому, ста
ти застрільником механіза
ції колгоспної ферми? Тим- 
часом він тут рідкий гість. 
Не часто бачать на фермах 
молоді тваринники і товари
шів із райкому комсомолу.

До зими залишились лі
чені дні. Настануть холоди, 
тоді вже буде пізно вжива
ти якісь заходи, щоб поста
вити худобу в теплі, добре 
відремонтовані приміщення.

Рейдова бригада:
А. ГАШПОРЕНКО — 
секретар комсомоль
ської організації колгос
пу «Україна», П. СТОП
КА — свинарка колгос
пу імені Карла Маркса, 
П. ОЛІЙНИК — пра
цівник редакції Ново- 
Архангельської район
ної газети «Вперед до 
комунізму», М. К1Т- 
РАР — завідуючий від
ділом обкому ЛКСМУ.

НАБЛИЖАЄТЬСЯ кінець 
господарського року. 

Незабаром тваринники об
ласті підведуть підсумки 
своєї роботи. Ще раніше, в 
листопаді місяці, кращі з 
них поїдуть на обласне 
свято. А нам доводиться 
тільки мріяти про таке тор
жество. За дев’ять місяців 
по нашій молочно-товарній 
фермі одержано 1.500- літ
рів молока від корови.

Всі ми молоді, любимо 
свою роботу. Так що ж 
нам заважає виконувати 
взяті зобов’язання?

Влітку, коли молочне ста
до було на випасі, середньо
добовий надій від кожної 
корови дорівнював 12 — 13 
літрам. Настала осінь. Роз
доювання худоби стали 
проводити на фермі. Туз 
же підгодовували тварин. А 
кормів поблизу приміщення 
заготовлено обмаль. їх ледь 
вистачає на добу. Та й річ
ний запас силосу становить 
п’ять тисяч тонн, а грубих 
кормів удвоє менпге, ніж у 
минулому році. Перебої з 
кормами відбились на про
дуктивності худоби. Зараз 
кожна доярка одержує по 
п’ять—шість літрів молока 
від корови за добу.

На фермах відсутнє ме
ханізоване доїння, підвезен
ня кормів, водопостачання. 
Зимою в тваринницьких 
приміщеннях буде утриму
ватись 240 голів молочного 
стада. Воду їм доведеться 
носити за сотню метрів з

У звітах все гаразд,

У свій час комсомоль
ська організація артілі «Ко
муніст» служила прикла
дом в усьому для інших 
первинних організацій Но
во-Миргородського району. 
Та це було тоді, коли очо
лював її помічник бухгалте
ра В. Криворучко. Декіль
ка місяців тому його пере
вели на посаду бухгалтера 
сусіднього колгоспу.

Як же ідуть справи те
пер? У секретаря райкому 
комсомолу Майї ~‘ 
лишилися тільки 
спогади про цю організа
цію.

В колгоспній конторі ми 
зустріли секретаря комсо
мольської організації М. Ти- 
мошенка.

— Скільки ж у вас моло
ді? — запитали його.

— Більше ста чоловік.
В дальшому виявляється, 

що тут зовсім не працюють 
з неспілковою молоддю. 
Вкрай занедбано також і 
внутрікомсомольську робо
ту. Півтора року, наприк
лад, тут ніхто не цікавив
ся, чи виконують юнаки і 
дівчата певні доручення. Та 
коли і де цим займатись? 
Адже комсомольці артілі 
забули навіть, коли прово-

Л іпіної 
хороші

дилися останні збори. Прав
да, у первинній організації 
є один протокол про звіт
но-виборні збори у цьому 

році. Треба від
дати

В тим,
1 ступав на них. 

Поля Мацепа, наприклад, 
вимагала звіту членів 
комітету перед комсомоль
цями: чому вони у весня
но-літній період нічим не 
займались? Молодь забула 
про вечори, екскурсії.

Дісталося ‘ тоді членам 
комітету і за те, що ство
рена ще взимку комсомоль
сько-молодіжна ферма роз
падається. Тут не спромо
жуться навіть організувати 
вечір трудової слави чи об
міну досвідом. Чому б, ска
жімо, не запросити на та
кий вечір передову доярку 
артілі Тетяну Головченко? 
Адже ця молода трудівниця 
має на своєму рахунку біль
ше двох з половиною тисяч 
літрів молока 
корову.

У створенні 
сько-молодіжної ферми 
колгоспі «Комуніст» брав 
участь секретар райкому 
ЛКСМУ Микола Грабовий. 
А коли організували колек
тив, то секретар райкому 
більше не цікавився, як там 
ідуть справи.

Зате в райкомівських зві
тах все виглядить благопо
лучно: і комсомольсько-ма- 
лодіжна ферма в артілі, 
мовляв, є, і діла там ідуть 
непогано. Кому потрібно 
таке окозамилювання3

В. БОНДАР.

належне 
хто ви-

на кожну

комсомоль-
в

криниці по багнюці, яка 
цілорічно стоїгь біля фер
ми. Для такої кількості 
худоби вже тепер води не- 
вистачає, і більшість корів 
залк-’ііається ненапоєною.

Ферми, де ми працюємо, 
не електрифіковані, 
ред 
прикручений товстий 
на якому висить ліхтар «ле
тюча миша». Ось і все наше 
освітлення.

Протягом року ми не ба
чимо наслідків своєї праці. 
Показники доярок не ви
світлюються ні за декаду 
ні в цілому за місяць. На 
віть зараз ми не знаємо, 
скільки молока надоїла 
кожна з нас за дев’ять мі
сяців.

Хотілося б побувати в пе
редових тваринницьких гос
подарствах області, побачи
ти, як працюють кращі до
ярки. Така можливість є в 
нашому колгоспі. Організу
вати поїздку обіцяв нам 
секретар партійної організа
ції т. Висоцький. Та він не 
господар свого слова.

На продуктивність гро
мадської худоби впливають 
не лише погані умови праці, 
відсутність соціалістичного 
змагання, а й те, що про
тягом року близько десяти 
молодих доярок залишили 
своїх корів і пішли працю
вати на різні роботи.

Ми звертаємось до вас, 
Варю Дрига, Олю Андрусен- 
ко, Дуньо Колісник, Лідо 
Овчаренко. Ви — комсомол
ки. Кому ж, як не вам, ста
ти застрільницями у бо
ротьбі за виробництво про
дуктів тваринництва? Мо
лоді руки творять чудеса. 
Поверніться на ферму, бу
демо працювати разом. Ви
вести колгосп в число пере
дових в районі — наша за
гальна справа.

Клава НАЗАРЕЦЬ, 
Ліда ДРИГА. Га
ля ЗАВГОРОДЯН- 
СЬКА — дояркн.

Посе- 
приміщення за стелю 

дріт,

На комсомольських 
ГЕКТАРАХ
С ЕЗПЕРЕБІЙНО працює 

комсомольсько - моло
діжний бурякозбиральний 
агрегат у колгоспі імені 
XXI з’їзду КПРС, Вільшан- 
ського району. З піднесен
ням трудяться тракторист 
Олександр Жиров, комбай
нер В. Даниленко і його 
помічник Анатолій Янченко. 
Щозміни цей дружний ко
лектив комбайном «СКЕМ- 
3» збирає по 6 гектарів 
цукрових буряків.

П. ЯНЧЕНКО.
• » •

П ЕРШІСТЬ у переджовт
невому змаганні меха

нізаторів колгоспу імені 
Горького, Кіровоградського 
району, утримує молодий 
тракторист Василь Правда. 
Під майбутні посіви цукро
вих буряків і кукурудзи він 
вже підготував 250 гектарів 
ріллі. Понад норму В. Прав
да виорює по 2—2,5 гекта
ра щозміни.

І. НАЗАРАТ1Я, 
юнкор.



Вчиться 
Є І М‘Я

Середню освіту—кожному

МИКОЛА Нагернюк за- 
М кінчив середню школу 
разом із сестрою. Марія по
їхала на будівництво Кре 
менчуцької ГЕС, а Микола 

у. лишився в колгоспі працю
вати механізатором.

Одночасно хлопець вирі
шив продовжувати свою 
освіту і поступив на заочне 
відділення Таращанського 
технікуму механізації сіль
ського господарства. Кожну 
вільну хвилину віддавав 
книгам.

Згодом Микола одружив
ся. Почали вчитися разом. 
Тепер дружина, закінчивши 
заочно торговельний техні
кум, працює в сільмазі. А 
Микота вже пише диплом
ну роботу.

л. ПОЛІЩУК.
г с. Журавлинна,

Голованівського району.

ЗНАННЯ—ЇХ КОМПАС
^ХЛОПЕЦЬ поглянув на
* * РҐідг/НШіІС Мп'о'ііл Лчлпв

, і Схвально відзиваються 
- - годинник. Можна було б тут про штукатурів комсо- 
ще раз повторити завдання мольсько-молодіжної брига- 
з фізики. Бо хоч і добре ди Михайла Поетику, Віру 
розбирається Микола у цій Бугмій та інших будівель

ників. Та й зрозуміло: цьо
го заслуговують вони, бо 
вирішили обов’язково здо
бути середню освіту, а по
тім продовжувати навчання 

вузах.
Г. СЄРГЄЄВА, 

секретар комсомольської 
організації дистанції.

науці (адже він електро
монтером працює), та все ж 
не завадить підкріпити свої 
знання. М. Литвин загли
бився у книгу і не зчувся, 
коли до нього зайшов Вік- у 
тор Бондаренко.

Друзі попрямували до ве
чірньої школи № 7, де оби
два навчаються в 9-му кла-® 
сі. Важкувато доводиться 
їм: вони вдень працюють (а 
робота у них не з легких). 
Та комсомольці всюди всти
гають: і в роботі — перші, 
і в навчанні не відстають. 
Тому й шанують їх робітни- 

\ ки Знам’енської дистанції 
і будов і споруд.

вдовольнитися
поки що немає чим
ПІСЛЯ літньої перерви 
“ “ розпочалися заняття в 
класах сільської молоді. 
Цьому передувала певна 
роз’яснювальна робота. В 
школі ми провели спеціаль
ні збори сільської молоді. 
Крім вчителів, на них ви
ступив також голова кол
госпу т. Адонін. Він запев
нив, що правління артілі 
завжди буде йти назустріч 
тим, хто бажає вчитись.

Молодь не лишилась бай
дужою до заклику вчитися. 
Цієї осені при середній шко
лі відкрито новий вечірній 
восьмий клас.

І все ж вдовольнитись по
ки що немає чим. Лише за 
приблизними підрахунками 
близько сорока комсомоль
ців місцевої артілі «Росія» 
досі ще не здобули серед
ньої освіти, а у передових 
доярок Валі Холявки, Люби 
Мочар, Віри Пащеико, Ві
ри Бевз є лише початкова 
освіта.

Передовик 
комсомолка 
освітою
раз не сумісні. Звичайно, 
працівникам ферм дещо не-

виробництва, 
з початковою 

такі поняття за-

зручно відвідувати вечірні 
заняття. Але ж можна са
мостійно вчитися, як це 
робить дояр Григорій По- 
лусмак. При необхідності 
він звертається в школу за 
консультацією, і вчителі з 
великим задоволенням до
помагають йому.

Мало ще заохочує молодь 
до навчання комсомольська 
організація колгоспу (секре
тар М. Вдовенко). її дасно 
повинен би стурбувати той 
факт, що серед малоосвіче- 
них є навіть механізатори, 
які вважаються провідною 
силою в колгоспному ви
робництві. Серед них Воло
димир Гупало, Петро Ци
булько, Анатолій Зіноват- 
ний, Микола Булахов.

Ми, вчителі, готові зроби
ти все, щоб якнайбільше 
молоді залучити у вечірні 
класи. Але нам потрібна до
помога комсомольського ко
мітету колгоспу.

М. ЦИМБАЛ, 
керівник вечірнього кла
су сільської молоді.
с. Красносілля, 
Олександрівського ра
йону.

Скоро помчать
СТОРІНКИ чудового лі

топису нашої Батьків- 
Зцини, щомісяця поповнюю
ться новими звістками про 
трудові перемоги радян
ських людей. В історію 
країни Рад золотими літе
рами будуть вписані успіхи 
другого року семирічки, і 
серед них визначне місце 

■ займе пуск в столиці Украї
ни першої черги -------■ 
тену.

У люстрах 
станцій-палаців 
лихнуло денне світло, 
ряджувальники 
останні -плити 
електромонтажники 
чують встановлення 
ноі апаратури.

Підземна траса 
черги метро з’єднає 
ничний вокзал із набереж
ною Дніпра. На відстані 
6 кілометрів розташовані 
станції «Вокзальна», «Уні
верситет», «Хрещатик», «Ар
сенальна» і «Дніпро». Під
земний експрес 
ме цей шлях, 
ди проходить 
метрів, трохи 
за 10 хвилин.

Всі станції
н9

метроном-

підземних 
уже спа- 

опо- 
вкладають 

мармуру, 
закін- 
склад-

першої 
заліз-

покривати- 
який подеку- 

на глибині 85 
більше, ніж

метрополіте-
~~ Це казково красиві 

підземні палаци. Ось най- 
оі'льїиа станція «Хрещатик», 
Яка розташована на цен- 
трольній вулиці столиці. 

Т[ни її верхнього вестибю- 
я,° ^-шцьовані глазурова- 

ими плитками одинадцяти 
кольорів, які укладені та
ким чином, що утворюють 
урвистий український ки- 

Іарівний вигляд має і

Поговоримо про обряди
ЗІБРАЛАСЬ якось агіт- 

культбригада Маловис- 
ківського районного Будин
ку культури в колгосп з кон
цертом. Виїхали в поле, і 
хор доярок артілі імені 
Сталіна заспівав. Гарно 
вони співають і пісень різ
них знають багато.

— Дівчата, давайте ве
сільної, — раптом попросив 
Анатолій Ткаченко.

— Ну, що ти, — перебив 
З його Микола Грабар. — По-

Нинішній навчальний рік — особливий для учнів 
ніколи робітничої молоді селища Димнтрово в Олександ
рії. Вони мають тепер своє власне нове приміщення з 
просторими і світлими класами, кабінетами.

Понад 250 чоловік здобувають тут без відриву від ви
робництва середню освіту. Серед них — машиніст електро
воза вуглерозрізу І пресувальник з брикетної фабрики, 
апаратник заводу гірничого воску і телефоністка, тесляри, 
муляри.

Молодь прагне до знань. І про це красномовно свід
чить той факт, що із 150 випускників школи більше ста 
вчаться в інститутах, технікумах,, училищах, на різник 
курсах.

На знімку: нове приміщення школи робітничої молоді 
в с. Димптрово.

Фото І текст Г. УДОВИЧЕНКА.

Хроніка культурного життя
• * ♦

Г~1 РИ клубі колгоспу імені 
* ■* Орджонікідзе, -Бобри- 
нецького району, відбувся 
вечір відпочинку тваринни
ків. П’рацівники ферм про
слухали концерт у виконан
ні учнів місцевої середньої 
школи, а потім взяли участь 
у різних іграх та атракціо-. 
нах.

ГТ РАВЛІННЯ артілі «Зо- 
ря комунізму», Хмелів- 

ського району, систематично 
організовує колективні виїз
ди колгоспників для пе
регляду вистав у сусідні се
ла. Так, у Глодоському Бу
динку культури трудівники 
сільських полів продивилися 
п’єсу О. Кобилянської «У 
неділю рано зілля копала».

Ю. ЩЕРБАК. І. ГОРОВИЙ.

нижній вестибюль станції. 
Пілони, ніші опоряджені 
світлим мармуром, оздобле
ні художніми панно з кера
міки. Нарядно одяглися в 
мармур, орнаментоване ор
ганічне скло й інші підзем
ні палаци. Наприклад, на 
станції «Університет» стіни 
облицьовані рожевим за
карпатським на р м у р о м. 
Підлога з сірого граніту ін
крустована плитками черво-

підземні

На тягових і понижуваль
них підстанціях, розташова
них під землею, не буде 
чергових. За них все роби
тиме автоматика. Контролю
ватиме роботи . автоматів 
одна людина — диспетчер.

Від перонів підземних 
станцій поїзди відправляти
муться через кожні три хви
лини. Такий інтенсивний рух 
вимагає точного додержан
ня графіка, і за цим стежи
тимуть розумні механізми. 
Поїзд, прибуваючи на стан
цію та від’їжджаючи від 
неї, посилатиме промінь на 
спеціальний пристрій, в яко
му знаходиться фотоеле
мент, з’єднаний з електрон
ною апаратурою. Сигнал пе-

Перша черга метрополіте
ну буде пущена до 43-х ро
ковин Великого Жовтня. 
Але на цьому робота метро
будівців не припиниться: 
вони продовжуватимуть 
трасу до заводу «Більшо
вик». Одночасно почнеться 
прокладання лінії метро від 
станції «Дніпро» на лівий 
берег, на Дарницю. Вже 
йдуть підготовчі роботи по 
спорудженню двох мостів— 
через Дніпро та Русанів-

експреси
нястих тонів. Художнє 
оформлення присвячене те
мі «Вітчизняна наука і 
культура». Зал підземної 
станції прикрашено тримет
ровою скульптурою В. І. 
Леніна.

Київське метро оснащене 
найновішою технікою. На 
трасі широко впроваджено 
електроніку, автоматику, те
леуправління. '

Метрополітен — великий 
енергоспоживач. Електрика 
потрібна для руху поїздів, 
освітлення, для приведення 
в дію ескалаторів, вентиля
торів, насосів і багатьох ін
ших механізмів. Всі вони 
зв’язані між собою склад
ною схемою кабельної мере
жі, яка дозволяє автоматич
но включати резервні агре
гати при будь-яких несподі
ванках. Досить сказати, що 
на иіестикілометровій трасі 
тунелю підземної залізниці 
вкладено близько 500 кіло
метрів різного кабелю.

редаватиметься на цент
ральний пульт.

Братню допомогу у спо
рудженні Київського метро 
подають метробудівці Мос
кви і Ленінграда. В Москві 
кияни навчались майстер
ності водіння підземних 
експресів, оволоділи профе
сіями машиністів і помічни
ків машиністів метро, чер
гових електромеханіків, ко
лійних майстрів. З міст Ро
сійської Федерації на адре
су «Київметробуду» надхо
дило чимало апаратури та 
механізмів. Прибули
Москви і 12 спеціальних 
вагонів для київської під
земної залізниці. Кожний з 
них розрахований на 260 
пасажирів. Поїзд може роз
вивати швидкість до 75 кі
лометрів на годину. На 
маршруті «Дніпро» — «Вок
зальна» щогодини курсува
тимуть 24 пари поїздів, які 
перевозитимуть за цей час 
до 12 тисяч пасажирів.

з

чує хтось, дійде до райко
му, ще нарікання почнуть
ся.

— А що тут поганого? — 
запитала у Миколи вчи
телька П.> Я. коли буду 
виходити заміж, покличу до 
себе в дружки весь хор. Не
хай дівчата цілий день спі
вають весільних пісень, щоб 
звучала чарівна музика, 
слова радості й туги, тільки 
ж... — Вона на хвилину за
мислилась. — Правду ти ка
жеш, Миколо, дізнаються у 
райкомі комсомолу, лиха не 
обберешся. Скажуть, 
ває старе, віджите.

Чи вірно це?
На мою думку, ні!
Недавно було у нас, в Ма

лій Висці, весілля у праців
ника відділу культури. 
Розписався він з молодою, 
пішли з друзями в чайну, 
посиділи. Через годину зу
стріли молодих інші товари
ші, поздоровили, зайшли в 
буфет. Оце і все весілля.

Коли його запитали, у 
чому ж причина, щойно од
ружений відповів:

— Навіщо зайвий галас, 
я ж працівник культури.

Комсомолка Маруся О. 
напередодні свого весілля 
відрізала коси і зробила 
завивку. Ні вінка, ні стрі
чок не одягала, не говоря
чи вже про те, щоб запро
сити дружок.

ВІД РЕДАКЦІЇ. У своїй кореспонденції І. Телятник 
порушує дуже важливе питання. Редакція звертається 
до читачів з проханням висловити свої .думки і пропози
ції з приводу того, якими повинні бути наші весілля та 
як краще їх проводити.

-------------------------------------------------------НЕ ПІДВЕЛИ СВОЇХ ДРУЗІВ

— Це старі пережитки,—* 
сказала вона.

А от комсомолка Галина 
Ткаченко після закінчення 
Златопільського зоотехніч
ного технікуму справляла

масі-

ного технікуму 
весілля за всіма народними 
звичаямч. Одягала вона і 
вінок, і стрічки, і дружки 
співали весільних пісень. Не 
побоялася дівчина нарі
кань, яких, до речі, і не бу
ло, бо ж хто проти хоро
ших народних традицій? 
Дехто з молоді не розуміє 
цього і вважає, що стрічки, 
вінки, дружки — все цс по
в’язане з. релігією.

Хороші народні традиції 
ніяк не можна ставити у 
зв’язок з релігійним дурма
ном, бо церква завжди при
стосовувалась до народу, а 
не навпаки.

Можливо, хтось скаже, 
що і вінчання в церкві мож
ливе. Адже і воно, мовляв, 
стало традицією. Це зовсім 
не так. Вінчання — залиш
ки сліпого страху перед бо
гом.

В наш час, час штучних 
супутників Землі, вінчатися 
в церкві просто безглуздо. 
А от ті хороші обряди, ЯКІ 
створені нашим народом на 
протязі сотень років, ми не 
повинні забувати.

І. ТЕЛЯТНИК.
м. Мала Виска.

звільняє від кукурудзи пло
щу в 4—5 гектарів. Труди
ться Микола з вогником, як 
і належить комсомольцю. 
Він і рубіж собі визначив: 
до 1 листопада завершити 
збирання кукурудзи.

М. ТОПОР.

ЦГРАЩИХ комсомольців 
** Миколу Орзу, Івана 
Іванченка, Петра Продіден- 
ка, Івана Авдотьєва і Воло
димира Бордіяна комсо
мольська організація кол
госпу імені Чапаєва, Кіро
воградського району, реко
мендувала для навчання в
Олександрійському учили- ' 
щі механізації сільського 
господарства. Не гаяли 
хлопці часу, наполегливо 
оволодівали знаннями.

Успішно закінчили жнива 
практиканти в своїй артілі. 
А потім поїхали в Казах
стан допомогти зібрати ба
гатий цілинний врожай. 
Втішні вісті надходять від 
механізаторів — посланців 
колгоспу імені Чапаєва. По 
півтори — дві норми за 
зміну дають комсомольці. ■

А Микола Орза залишив
ся в колгоспі. Із зернового 
комбайна він пересів на бу
рякозбиральний. Добре ■ 
йдуть справи у Миколи. В 
його умілих руках «КУ-2»— 
чудова машина. За день він

ДОБРЕ ЙДЕ 
ПЕРЕДПЛАТА

душею ставляться доз 
передплати газет і журна
лів молоді листоноші Млин- 
ківського поштового відді
лення. Майже на кожний 
двір вже передплачено по 
два примірники газет І жур
налів на 1961 рік.

Особливо добре потруди
лися листоноші Микола Боб
рик та Яків Жуй. Вони зо
бов’язалися на честь 43-х 
роковин Великого Жовтня 
достроково виконати план 
передплати.

В. ЧУБАРОВ.
Онуфріївський район.

«а

ську протоку. Траса тут пі-™ 
де над поверхнею землі і ‘ 
з’єднає три станції: «Гідро 
парк», «Нікольська Слобід
ка» і «Соцмістечко». Довжи
на лінії 4,3 кілометра.

Все менше часу залишає
ться до того дня, коли гли
боко під київськими бульва
рами, будинками, підприєм
ствами на великих швид
костях помчать голубі екс
преси. Третій у нашій країні 
метрополітен вступить до 
ладу діючих.

м. яковлєв, 
П. ЩЕРБИНА.

м. Київ.
На знімку: опоряджуваль

ні роботи на станції «Вок
зальна».

„МОЛОДОМУ 
відлов
передовій статті за 19В

серпня ц. р. «Комсомольські 
збори» йшлося про погану 
роботу секретаря комсо
мольської організації кол
госпу ім. Леніна, Олександ- 
рівського району, В. Бур
куна.

Секретар Олександрів- 
ського райкому ЛКСМУ 
тов. Барбицька повідомила 
редакції, що наведені фак
ти підтвердились. В. Бур
куна звільнено від обов’яз
ків секретаря комсомоль
ської організації. Секрета-

КОМУНАРУ
І Д А Ю Т Ь
рем обрано М. Гулого.

Робота комсомольської 
організації налагоджуєть
ся. Комітет намітив кон
кретні заходи щодо поліп
шення роботи: комсомольці 
посилюють допомогу кол
госпу у збиранні кукурудзи, 
продовжують будівництво 
клубу, беруть активну 
участь в роботі гуртків ху
дожньої самодіяльності.

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



/їедар з ^птязібки
ОСІНк. Ще й дерева в 

листях, і зелено кругом, 
а вже осінь. В полі копа
ють картоплю, буряки, рі
жуть капусту, в садах зби
рають пізні ялбука. А онде 
за ставом озимина зійшла. 

Вчителька Внтязівської 
середньої школи Галина 
Дмитрівна Старущенко 
встала сьогодні, як ніколи, 
рано. Треба поспішати на 
уроки і сніданок сину при
готувати. Хоч і говорять 
люди, що він такий і сякий, 
а все-таки, який не є, а син, 
її рідний син. «Закінчить 
Вася школу і буде допома
гати мені в житті», — дума
ла вона.

Василь закінчив 
школу. Що робити 
далі? Життя май
же не знав, роби
ти нічого не вмів. 
Мати якось пора
дила:

— Попрацюй до
ма, в колгоспі, сил 
наберешся, поро
зумнішаєш, а там видно 
буде.

— Хіба я дурний, — бурк
нув Василь і, грюкнув
ши дверима, вийшов на ву
лицю з цигаркою в зубах, 
попрямував до чайної.

Грошей мати не шкодува
ла на нього, все робила, 
щоб її єдиний синок жив, 
як і всі діти, думала, візь
меться ще хлопець за ро
зум. Та де там!

Василь і не збирався чес
но трудитися або вчитися. 
Правда, ще змалечку лю
бив дуже автомашини. 
«Все-таки буду шофером»,— 
вирішив він.

— Мамо!
Чого тобі?

— Дай грошенят на доро
гу-

Галина Дмитрівна, відір
вавшись від книги, глянула 
на сина. Перед нею стояв 
міцний зоров’ям, ставний, 
у розквіті сил юнак,

— їдеш куди?
— У Кіровоград, до шко

ли шоферів.
На другий день Василь 

поїхав до міста. Мати не 
забувала сина. Кожен мі
сяць висилала як не гроші, 
то посилку. Через кілька 
місяців Василь закінчив 
курси.

Раділа мати. Та Василь і 
не думав трудитися. Трива
лий час*ніде не працював, а 
потім поступив помічником 
шофера па автомашину в 
колгосп. Практикуватись 
довелося недовго. Потрап
лять, бувало, грошики в ру
ки, відразу ж у буфет або 
чайну. А коли хильне зайво
го, виписує по селу вензелі, 
героя з себе вдає, затіває

ПЕРЕМОГА ЗА СИЛАМИ 
ПРОГРЕСУ

17 жовтня на сесії Гене
ральної Асамблеї ООН за
кінчилася загальна політич
на дискусія. Проте комен
татори всіх країн світу по
чали підбивати підсумки 
першого етапу роботи сесії 
значно раніш—після від’їз
ду з Нью-Йорка на Батьків
щину глави радянської де
легації М. С. Хрущова. «25 
днів Хрущова» — так на
звала одна американська 
газета найважливіший етап 
XV сесії, під час якого роз
горнулась історична битва 
між силами прогресу, миру, 
свободи і силами реакції, 
війни, колоніалізму. Ця ве
лика мирна битва ще не 
закінчилась: Генеральна
Асамблея продовжує свою 
роботу на пленарних засі
даннях і в спеціальних ко- 
.мітетах. Але коментатори, 
до яких би політичних та
борів вони не примикали, 
приходять до двох головних 
загальних висновків.

Перший висновок поля
гає в тому, що після висту
пів на сесії ООН М. С. 

бійки. За пияцтво й хуліган
ство вигнали Василя з ро
боти.

СМЕРКАЛО. Темрява 
огорнула село. Війнув 

холодний вітерець.
— Добре, що взяв під

жак, — подумав Василь 
і, накинувши його наопаш
ки, попрямував до села, що 
миготіло вдалині вогниками.

Це був колгосп «Украї
на». Василь підійшов до 
околиці. Проминув кілька 
дворів. Ось і колгоспний га
раж, обнесений невисоким 
тином. На подвір’ї акуратно 
складені штабелі лісу. В 
глибині двору стоять маши
ни. Найбільше цікавили Ва

! ХВАЛА ТРУДУ, |

ГАНЬБА ТУНЕЯДСТВУ!
силя запасні частини з лег
кової автомашини бухгалте
ра колгоспу Мельника. 
Тільки-но почав Василь 
«приводити в порядок» «По- 
беду», як через подвір’я 
прямо на нього вийшла пос
тать Григорія Бабича, кол
госпного сторожа.

— Ах ти, злодюго, — ли
ше встиг крикнути варто
вий.

А Василь, немов наполо
ханий заєць, через городи і 
сади чкурнув у степ.

Тієї ж ночі Василь подіб
не повторив і в міжколгосп
ній будівельній організації. 
«Сплавив» трофеї, зайшов у 
чайну. Нахлебтавшись око
витої, паруб’яга з зачіскою- 
копицею і безбарвними від 
хмелю очима попрямував до 
клубу. Підійшов до дівчат, 
а ті розбігаються на всі 
сторони. Бачать, що Василь 
сьогодні добре хильнув і ру
ки в нього занадто вільні, а 
на язиці розуму більше, ніж 
в голові. Скажи такому 
що-небудь...

Глибока ніч. Василь про
кинувся від холоду. «Пише 
тепер він відчув у ногах 
втому і сів на лаву, що 
стояла біля вікна. Витяг 
пачку «Біломору», закурив.

— Ні! Жити так більше 
не можна. Поїду на цілинні 
землі, все почну по-новому.

Побував на цілині. Але й 
там не сподобалося. Швид
ко втік додому.

Хрущова і підтримки, ви
явленої йому делегаціями 
країн, які являють біль
шість населення землі, ста
ло очевидним нове співвід
ношення сил на міжнародній 
арені. Ця зміна потрясла до 
самої основи всю велетен
ську споруду ООН, де про
тягом п’ятнадцяти років 
американські імперіалісти 
диктували свою волю наро
дам. «Організація Об’єдна
них Націй, — відзначає 
англійський коментатор Сем 
Рассел, — вже ніколи біль
ше не буде такою, як ра
ніш». «Шквал налетів і ми
нув, — писала після від’їз
ду на Батьківщину М. С. 
Хрущова американська га
зета «Нью-Йорк геральд 
трібюн», — але стіни ООН 
ще тремтять. Микита Сергі
йович Хрущов потряс весь 
будинок до самої основи. 
Здається неймовірним, що 
одна людина кількома про
мовами зуміла викликати 
такий землетрус...»

Другий висновок, до яко
го приходить багато комен
таторів, також дуже знач
ний: остаточну перемогу в

Соромно, і боляче за та
кого синка Галині Дмитрів
ні. Та Василь запевнив, що 
на цей раз буде вже пра
цювати в місцевому кол
госпі.

V ВЕЧЕРІ з ліхтариком в 
■* руках ходив Василь по 
вулицях села. Знову по
тягло до чайної. Скільки 
пив, не знає. Опам’ятався 
у витверезнику. 1 знову піш
ло...

За порушення громад
ського порядку уже другий 
раз сидів 15 діб у районно
му відділенні міліції, а коли 
повернувся додому, зустрів
ся там з головою сільради 
Григорієм Тимофійовичем 

Сіроштаном.
— Ось що, хлоп

че, годі байдики 
бити. Матір пожа
лій.

Василь розсер
дився.

— Прошу не тур
буватися про мою 
роботу. У нас до

ма вдосталь всього.
І почав Василь «працюва

ти» в місцевому колгоспі. 
Люди після трудового дня 
повертаються додому — Ва
силь виспавшись бреде до 
колгоспного ставка. Тут ло
вить рибу, а потім продає її 
на базарі. Гроші реалізує 
через чайну. А коли в кише
ні ні копійки, вимагає у ма
тері:

— Дай на дорогу. Зби
раюсь їхати на роботу.

Отак виклянчить і відра
зу ж у чайну.

Тепер Василь «кум-коро- 
лю»: адже «заробляє» гро
ші. Проте вдає із себе роз
чаровану в житті людину. 
Немає друзів у нього, та 
він і не відчуває в цьому 
потреби. їх важко підшука
ти такому, як Василь Ста- 
рущенко.

НА ЖАЛЬ, у нашому 
суспільстві ще трапля

ються людці, подібні до Ва
силя. їм чуже поняття тру
дової копійки, вони з пре
зирством дивляться на тру
дову молодь, прагнучи від
різнятися від неї навіть зов
нішньо, в манерах, одязі. 
Пиячити, вести розгульний 
спосіб життя — для них 
справжня насолода. Саме 
так і живе Василь Стару- 
щенко, відомий ледар з Ви- 
тязівки.

В. ДУБОВИК. 
Бобринецький район.

історичній битві, яка розгор
нулася в ООН, здобуде той, 
чиї дії збігаються з напря
мом загальнолюдського про
гресу.

З таким висновком важ
ко не погодитись. Залишає
ться тільки нагадати, хто 
саме представляє в ООН 
прогресивне начало, хто 
пропонує рішення і проекти, 
які відповідають назрілим 
запитам і потребам усього 
людства.

Жоден промовець на сесії 
не насмілився заперечувати 
той факт, що всі народи 
хочуть жити в мирі і спо
кої. Люди вже давно мрі
ють про той час, коли коло
сальні кошти, що витрача
ються на озброєння, буде 
використано на благо люди
ни. З пропозицією, здатною 
здійснити цю вікову мрію, 
виступає великий Радян
ський Союз.

Народи всіх країн світу 
хочуть свободи і незалеж
ності. Тільки в цих умовах 
вони можуть плодотворно 
розвивати свою економіку і 
культуру, тільки тоді вони 
відчуватимуть себе спокійно 
і впевнено у своєму власно-

ІДУТЬ ХЛОПЦІ
В АРМІЮ...

□
Вони 

не підведуть

У ЧЕРВОНОМУ кутку 
Олександрійського елек

тромеханічного заводу весе
лий сміх, жваві розмови. В 
центрі уваги — призовники 
Віктор Бендеров, Володи
мир Кузнецое, Віктор Гар
буз.

Та ось веселий гамір за
тихає. Під дружні оплески 
«іменинники» займають міс
ця у президії.

Виступає токар механіч
ного цеху Федір Іванович 
Ситнік. З неослабною уви- 
гою вслухається молодь у 
кожне слово колишнього 
воїна.

— Ми не пам'ятаємо та
кого випадку, — говорить 
Ф. /. Ситнік, — щоб молоді 
робітники не перевиконува
ли норм виробітку... Ми 
сподіваємося, що ви і в ря
дах Радянської Армії не. 
підведете робітничий колек
тив.

-0-

ОТАКУ її ЗУСТРІВ
МОВ БЕРІЗКА У ЦВІТУ, 
СТАН П ДІВОЧИЙ.
МОВА, НАЧЕ У СТЕПУ 
ДЖЕРЕЛЬЦЕ, ДЗЮРКОЧЕ.
І ХОДА ТІ ЛЕГКА, 
ВІТЕРЦЮ ПОДІБНА. 
ЯК СПІВАЄ, У САДКАХ 
СОЛОВЕЙКО БЛІДНЕ.
ДВА ВІНОЧКИ СТР1ЧОК- 

БР1В
ДИВЛЯТЬСЯ В ОЗЕРЦЯ. 
ОТАКУ її ЗУСТРІВ 
1 НОШУ У СЕРЦІ.

Олександр ШКАБОИ.

МЛАРЛЯйЛ1

му домі. Тим часом в Азії і 
Африці, Південній Америці і 
Океанії чорними плямами 
розбійницького злочину, 
тяжким докором всьому 
цивілізованому світові за
лишаються колонії. У коло
ніальних народів украдено 
землю, на якій вони живуть 
і тільки на цін підставі 
більш як сто мільйонів лю
дей перетворено в рабів.

Радянський Союз — пер
ша країна в історії людства, 
яка поставила вимогу не
гайно і назавжди покінчити 
з ганебною системою коло
ніалізму. Доказом того, що 
Радянський Союз висловив 
назрілу потребу прогресив
ного розвитку людства є 
факт, іцо його пропозицію 
підтримали всі делегати в 
ООН. У імперіалістів і ко
лонізаторів на цей раз не- 
вистачило сил, щоб зірвати 
обговорення питання про 
ліквідацію колоній на най
більш представницькому 
форумі народів — на за
гальному засіданні Гене
ральної Асамблеї ООН.

Боротьба сил прогресу і 
реакції розгортається на 
очах усього людства. Чесні 
люди стануть на бік миру і 
свободи. 1 перемога буде за 
силами прогресу.

(ТАРС).

■ А потім квіти, безліч кві
тів. їх вручають майбутнім 
воїнам піонери підшефної 
школи № 2 імені Горького.

Т. ГАЛИНЮК.□
Проводи 

механізаторів
Т ІЬОГО вечора клуб села

Ганно-Требинівки лед
ве вмістив місцеву молодь. 
Тут відбулися проводи до 
лав Радянської Армії кра
щих механізаторів колгоспу, 
комсомольців Георгія Кри- 
воногова та Олександра 
Шевченка.

— Добре працювали хлоп
ці, — говорить секретар 
комсомольської організації 
Василь Доценко. — Змінні 
завдання вони виконували 
на 120—135 процентів.

Потім виступили вчитель
ка Г анно-Требинівської се
редньої школи К. І. Люб- 
чич, член бюро райкоми 
ЛКСМУ В. Заїка та при
зовники.

Секретар парторганізації 
колгоспу вручив Г. Криво- 
ногову та О. Шевченку па
м’ятні подарунки — наруч
ні годинники.

М. ДОРОШЕНКО. 
Устимівський район, 

п

Гордість 
матері

ІТЕ1ЦОДАВНО у колгосп- 
П ниці артілі імені Ен
гельса, Ново-Українського 
району, Олени Петрівни 
Семченко сталася велико 
подія. Вона проводжала у 
солдати свого другого сини 
Василя.

На проводи прибули мо
лодь і комсомольці артілі, 
які побажали В. Семченку 
щасливої путі.

Л. БЛІТМАН. В. ЗВЕРЖХОВСЬКИЙ.

ХРОНІНА

СПОРТУ
М'яч над сіткою

Кіровоградська об
ласна рада ДСТ «Ди

намо» провела першість об
ласті з волейбола серед чо
ловіків. У зметанні взяло 
участь п’ять команд Кіро
вограда і Олександрії.

Без поразок до фінальної 
зустрічі прийшли команди 
колективу № 2 (Кірово
град) і Олександрійська 
команда колективу № 5.

Особливо гострою була 
боротьба за призові місця, 
внаслідок чого перше місце 
завоювала кіровоградська 
команда колективу № 2. 
Команда-переможець наго
роджена перехідним призом.

В. ЗИМ1Н.

У гострій боротьбі
ДВА дні у Знам’янці про

ходили змагання з ку
льової стрільби і метання 
гранати. За першість боро
лося 12 команд учнів стар
ших класів району.

У стрільбі з дрібнокалі
берної гвинтівки ЗХЮ (ле
жачи, з коліна і стоячи)) 
першість зайняла команда 
Знам’янської середньої шко
ли № 9.

Перше і друге загально
командні місця відповідно 
поділили учні Знам’янської 
середньої школи № 9 та юні 
спортсмени Дмитрівської 
середньої школи № 1.

П. ПІСКОВИЙ.

Два м'ячі
В. Павловського

НА СТАДІОНІ ДСТ 
«Авангард» відбулася 

фінальна гра з футбола на 
першість області Кірово
градського українського то
вариства глухонімих. Зу
стрічалися спортсмени Кі
ровоградського Будинку 
культури з командою Но
во-Миргородського інтерна
ту глухонімих.

Перша половина гри за
кінчилася з рахунком 2:0 
на користь місцевих футбо
лістів. Обидва м’ячі забив 
токар заводу «Червона зір
ка» В. Павловський. В дру
гій половині гри ні гостям, 
ні господарям поля не вда
лося збільшити рахунок 
матчу.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР» 

НА 1961 РІК.
Зверніться в будь-яку 

контору або відділення зв'яз
ку, до листоноші чи до упов- 

, поваженого по передплаті 
на підприємстві, в 'установі, 
колгоспі, і ваше прохання 
буде задоволене.

ГАЗЕТА — ДРУГ
НА РОБОТІ І ВДОМА, 
ПЕРЕДПЛАТИ її САМ 

9 І ПОРАДЬ ЗНАЙОМИМ.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

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