
Пролетарі всіх країн, вднайтесяіОМОАОДИИ 
” КОМУНАРг

На погоду, друже, не зважай! 
Швидше збирай урожай!

А СЕКРЕТАР У‘ВІДРЯДЖЕННІ...
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|_В АВЕСН1 в комсомоль- 
ській організації кол

госпу імені Кірова, Компа- 
иіївського району, 
лася цінна ініціатива:

зароди* 
кож-

І
 Честь 1 слава трудівникам сільського господарства, які 

наполегливо борються за виконання своїх соціалістичних 
зобов'язань! Дамо Батьківщині більше зерна, и<яса, молока,

І яєць, вовни, бавовни, льону, цукрових буряків, картоплі,
І овочів, фруктів, чаю та інших продуктів сільського госпо-
| дарства!
ІХ*********************** йг

ПОТРОЇМО ЗУСИЛЛЯ
НА ПОЛЬОВИХ РОБОТАХ
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Погода весь час нагадує: зима не за горами. 
Дбайливі господарі колгоспних ланів, використовую
чи кожну погожу днину, прагнуть вчасно завершити 
всі польові роботи. Треба до останнього качана й 
стеблини зібрати кукурудзу, викопати і вивезти цук
рові буряки і картоплю, підняти зяб. І все це дово
диться робити одночасно з підготовкою тваринниць
ких приміщень до зими, із заготівлею кормів для 
худоби. Безумовно, справа нелегка, особливо коли 
врахувати, що майже кожного дня йдуть дощі.

Як важливо в ці дні правильно організувати пра
цю, домагатись повсякденного перевиконання норм 
виробітку на будь-якій роботі! Доля врожаю тепер 
багато в чому залежить від зусиль молодих механі
заторів, ланкових, водіїв автомашин.

Потрібно, щоб багата техніка, яка є в колгоспах, 
використовувалась раціонально, по-господарськолГу. 
Зараз в області оголошено змагання між водіями 
кукурудзозбиральних комбайнів. Безумовно, в кож
ному районі є кращі молоді комбайнери, які добре 
вивчили свої машини, вміло використовують їх і са
ме тому добиваються найбільшого виробітку. Досвід 
майстрів своєї справи необхідно передавати від 
комбайнера до комбайнера.

У Вільшанському районі непогано поставлене со
ціалістичне змагання між водіями кукурудзозби
ральних комбайнів. Кожний з них знає, які його ус
піхи в порівнянні з іншими, бо регулярно підбива
ються і оголошуються підсумки. Але досвід кращих 
комбайнерів поширюється незадовільно. Ось чому 
хороших показників добивається порівняно небагато 
механізаторів.

І все ж основна частина кукурудзи повинна бути 
зібрана механізованим способом. А от в колгоспі 
«40-річчя Жовтня», Устимівського району, недооці
нюють роль машин. В сільгоспартілі імені Сталіна, 
Ново-Українського району, не подбали завчасно про 
навчання молодих механізаторів, малодосвідчені 
комбайнери ще на початку збирання кукурудзи ви
вели з ладу обидва «КУ-2». Майже не працюють че
рез часті поломки комбайни в колгоспі імені XXI 
з’їзду КПРС, Новопразького району, а ’комсомоль- 
цям-механізагорам — байдуже. їм би брати приклад 
з колгоспників артілей «Серп і молот» та «Червоний 
прапор», цього ж району, де всі роботи проводять в 
єдиному комплексі.

Не можна зволікати копання та вивозку цукрових 
буряків: адже кожний день затримки веде до безпо
воротних втрат врожаю. Це добре розуміють в кол
госпі «Комунізм», Онуфріївськогб району, в артілі 
імені Шевченка, Долинського району, та в багатьох 
інших. Молоді трактористи, комбайнери, буряково- 
ди трудяться так, щоб зберегти кожний центнер цін
ної сировини.

Сьогодні ні в якому разі не слід розраховувати 
на черговість робіт. Правильно організувавши пра
цю механізаторів, можна вдень використовувати 
трактори на збиранні кукурудзи, а вночі піднімати 
зяб. Саме так роблять, наприклад, в артілі імені Мі- 
чуріна, Ново-Миргородського району. Тут розробле
но графік підняття зябу, механізаторам доведені 
змінні завдання.

В колгоспі імені Сталіна, Онуфріївського району 
кожний механізатор знає своє сезонне завдання 
Безумовно, це допомагає справі. Трактористи Федір 
Кобилсцький, Микола Троцький, Сергій Курченко. 
ставши на переджовтневу трудову вахту, щозміни 
перевиконують норми виробітку.

В той час, як Ново-Миргородський район в ціло
му йде в числі перших по оранці зябу, колгосп іме
ні Калініна, цього району, зриває виконання важли
вої роботи. На 20 жовтня тут було піднято лише 250 
гектарів зябу з 620. Це трапилось тому, що тракто
ри вночі простоюють. А як дивиться на таке стано
вище комітет комсомольської організації? Чому ра
зом з керівниками колгоспу, з партійною організа
цією не вживає заходів?

Великі і складні завдання стоять перед трудівни
ками колгоспних ланів на завершальному етапі гос
подарського року. Якщо ти, юний друже, працюєш 
на тракторі, добивайся того, щоб роботу було орга
нізовано у дві зміни. Якщо водиш кукурудзозби
ральний комбайн, трудись так, щоб кожного дня пе
ревиконувати змінні норми, не допускати поломок I 
простоїв. Коли ж ти влітку вирощував кукурудзу, 
цукрові буряки, соняшник, картоплю, змагайся за 
те, щоб жодний центнер продукції не залишився в 
полі!

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

ГОСПОДАРІ СЛОВА
Нещодавно двічі Герой Соціалістичної Праці
------------- ------------------------------ г"‘--------- -з__ своїх 

трак- 
колгоспу

Олександр Васильович Гіталов відвідав 
суперників по змаганню — механізаторів 
торно'і бригади Віктора Андріяша з 
«Росія», Ново-Українського району. Оглянув гос
подарство, фруктовий сад, який посадили механі
затори біля табору, побував на посівах кукурудзи 
і цукрових буряків.

— Гарні посіви. Радію за вас, товариші!
І справді, добре потрудилися протягом року 

андріяшівці. Про це красномовно свідчить багата 
на врожай осінь. По 350 центнерів цукрових бу
ряків. по 250—270 центнерів зеленої маси та 
■35—40 центнерів зерна кукурудзи видає кожний 
гектар посівів. Особливо порадувала бригаду 
королева полів сорту «Одеська-Ю», насіння якої 
дав О. В. ''Гіталов. Вона видає по 40 центнерів 
зерна та по 300 центнерів зеленої маси з гектари.

Хоч і дуже заважають в роботі дощі, та меха
нізатори використовують кожну погожу годину.

На збиранні буряків працюють два комбайна 
«СКЕМ-3». Комсомольсько-молодіжний агрегат у 
складі комбайнера Івана В’акули. його помічника 
І вина Гевеля і трактористів Івана Волошина та 
Якова Глуїценка утримує першість серед механі
заторів колгоспу. Хлопці довели щоденний виро
біток до 5—5,5 гектара і вже мають на своєму 
рахунку 105 гектарів зібраної площі.

Лише на 10 гектарів відстав від своїх суперни
ків молодіжний колектив другого бурякозбираль
ного агрегату, який очолює Анатолій Пицюк.

Прекрасних результатів домоглися механізато
ри — водій комбайна «КУ-2» Григорій Бойко та 
комбайнери агрегату «СК-2.6» Микола Чабанов і 
Андрій Дигорян. По півтори норми виконують 
вони за зміну.

Незабаром механізатори разом з усім радян
ським народом святкуватимуть 43-і роковини Ве
ликого Жовтня. Радісно святкуватимуть: адже 
вони до 1 листопада впораються із збиранням 
кукурудзи і цукрових буряків. Та ще й розширять 
свій сад, для посадки якого зараз копають ями і 
готують саджанці.

І ще одну хорошу справу зробили андріяіиівці. 
Як і радив їм О. В. Гіталов, вони відремонтува
ли всі зернові комбайни, культиватори, сівалки. 
Всю техніку змастили і поставили на колодки. 
Новий виробничий сезон механізатори бригади 
Віктора Андріяша зустрінуть у повній бойовій 
готовності.

З
ний юнак і дівчина взялися 
просапати по 2 гектари ку
курудзи. І слова свого до
держали. Коли ж настав 
час силосування, комсомоль
ці -кинули клич: «40 тисяч 
тонн соковитого корму за
кладемо своїми руками!». 
Створили 4 комсомольсько- 
молодіжних бригади, по 
20—23 чоловіки в кожній. 
В труді гартувались колек
тиви, між ними розгорялося 
дійове змагання.

Тут би комсомольським 
вожакам і подбати про те, 
щоб продовжити хороше 
починання — дружно за
вершити збирання короле
ви полів. Та вони перед
часно заспокоїлись, спочили 
на лаврах. Комсомольсько- 
молодіжні бригади розпали
ся. А коли виникло усклад
нення на збиранні куку
рудзи, комітет комсомолу 
вирішив надолужити про
гаяне шляхом проведення 
ударних недільників. Про
те й тут не була відчутна 
ініціатива, наполегливість 
комсомольських вожаків. 
Під час першого недільника 
на плантацію вийшло близь
ко 120 чоловік, а під час 
другого, 23 жовтня, — лише 
третина цієї кількості. І це 
в колгоспі, де трудиться по
над 300 юнаків і дівчат, з 
яких 180 — комсомольці!

Замислитись би над цим 
членам комітету, вдарити 
на сполох, підняти всю мо
лодь села. Тоді б збирання 
кукурудзи вже завершували. 
А так на пні ще 800 гектарів. 
Та немає кому організувати 
молодь, бо секретар комі
тету Анатолій Рябенко у 
«надзвичайному» відряд
женні: в Чигиринському ра
йоні набирає людей на зби
рання кукурудзи.

А тим часом на планта
ціях кукурудзи з колгосп
ної молоді працюють лише 
одиниці, та й то механіза
тори і возії. Всі надії тут 
покладають на учнів Кіро
воградської середньої шко
ли № 6.

— Це наша опора, — го
ворить член комітету ком
сомолу, агроном третьої 
рільничої бригади Володи
мир Коваленко. — Без них 
ми б нічого не вдіяли?!

І справді, учні добре тру
дяться, вже зібрали близько 
70 гектарів кукурудзи. Та 
викликає подив той факт, 
що на полі, де вони працю
ють, цілими днями буває 
агроном В. Коваленко і 
байдуже спостерігає, як 
втрачається цінний корм. 
Замість того, щоб качани 
обчухрувати на стеблі, їх 
зламують, а потім 
ють і викидають 
додолу.

— А ми якось

ку стежити за роботою 
школярів.

Мало, дуже мало користі 
від такого спеціаліста сіль* 
ського господарства, на 
очах у якого не тільки про
падає грубий корм, а й за» 
топтуються в землю дорід» 
ні, повновагові качани.

Поряд з масивом, де пра
цюють учні, ходить комбайн 
«КУ-2А». Молодий колек
тив на цьому агрегаті. Очо
лює його кандидат у члени 
партії Борис Гайдаєвко. 
Але не відчувається бойови- 
тості серед механізаторів. 
Як виявляється, вони й зо
бов’язань ніяких не брали.

— А навіщо вони нам? 
Наше діло косити побіль
ше, — каже Б. Гайдаєнко.

Про те, як працюють ме
ханізатори, говорять їх по
казники: за весь . сезон 
прекрасною машиною зібра
ли вони лише 55 гектарів. 
Та хіба можна вважати 
ті 14 гектарів, скошених за 
вісім останніх днів, зібра
ними, коли і подрібнені 
стебла, і кукурудза безлад
но звалюються в купи. Жод
ного качана досі ще не пі
дібрано з-під комбайна. 
Зерно мокне, пріє. І знов- 
таки на очах в агронома 
В. Коваленка.

Що ж зробили правління 
колгоспу, комсомольська ор
ганізація для прискорення 
збирання кукурудзи?

Замість ділової, практич
ної роботи з людьми вони 
створили її видимість. Прав
ління колгоспу (голова І. Є. 
Корінь), наприклад, озна
йомилось з рішенням обко
му партії і облвиконкому 
про змагання комбайнерів, 
схвалило умови, але роби
лося це без участі механіза
торів. Про це змагання 
комбайнери не мають ні 
найменшої уяви.

Зате у керівників кол
госпу і в райкомі комсомо
лу настрої оптимістичні. 
Мовляв, прибудуть люди з 
Чигиринського району та 
наші колгоспники скоро 
упораються з цукровими бу
ряками — тоді ми ударимо 
по кукурудзі з двох фрон
тів!

Чи не занадто розмрія
лись у Компаніївському ра
йоні?

В. МАЛИНОВСЬКИЙ, 
О. ШКАБОИ, 

спецкори «Молодого 
комунара».

очища- 
обгортки

ди вали 
вказівку, як правильно очи
щати качани, та діти є діти.

Дозволено запитати: а 
навіщо ж тоді агроном у 
полі? Адже правління кол
госпу доручило В. Ковален

ІІо-ударному
ЯЛ ИНУЛОІ неділі в кол- 
■ госпі імені XXI з’їзду
КПРС, Вільшанського . ра
йону, проведено недільник
по збиранню кукурудзи. В
ньому взяло участь поцад
700 чоловік. Зібрано урожай
з площі 70 гектарів.

В. ЛАНОВСЬКИЙ, 
юнкор.

Тривожний сигнал

НА ФЕРМІ НЕМАЄ ОСВІТЛЕННЯ

В. БАЛАНДА.
На знімку: бригадир Віктор Андріяш оглядає 

кукурудзу сорту «Одеська-10».
Фото А. Дібровного.

На молочно-товарній фер
мі другої рільничої бригади 
колгоспу «Победа» знаходи
ться 150 голів худоби. Але 
умов для її утримання не 
створено.

В корівнику відсутнє 
електроосвітлення. Правлін
ня артілі навіть не спро
моглося забезпечити доярок 
ліхтарями. Тому під час 
вечірнього доїння допускає
ться неправильний облік 
молока. Обліковцеві дово

днться палити сірники, щоб 
визначити на молокомірі 
кількість продукції. Трап
ляються випадки завищен
ня або заниження надоїв, 
що приводить до супере
чок між доярками.

В артілі є своя електро
станція. Правлінню треба 
тільки подбати, щоб кол
госпні спеціалісти пустили 
її в дію.

М. ДАНЧЕНКО. 
Хмелівськин район.



Кожному піонерському загону— 
колективного вожатого

ЗВЕРНЕННЯ
бригад комуністичної праці Кіровоградського 

агрегатного заводу до всіх бригад, 
які борються за звання комуністичних

ВЕЛИЧНУ справу будівництва комунізму 
здійснює нинішнє покоління радянських 

людей. Мине час, і на зміну старшим прийдуть 
нові загони будівників-творців, щоб завтра 
продовжувати те, що почато нами сьогодні; 
Нинішнє покоління повинне бути твердо впев
неним, що передає велику справу комуніс
тичного будівництва в надійні, міцні руки. Ось 
чому таке важливе значення має виховання 
нашої зміни.

19 травня 1962 року минає 40 років Радян
ської піонерії. Це велике і радісне свято не 
тільки тих, хто носить червоний галстук сьо
годні. Це свято всіх радянських людей. Старт 
піонерської дворічки юні ленінці країни поча
ли 2 жовтня. І тут від розумних і добрих по
рад дорослих, від їх гарячої участі багато в 
чому залежатиме, наскільки школярі зуміють 
визначити своє місце, виконати свої завдання 
в дворічці.

Немає почеснішої і міцнішої дружби, ніж 
дружба досвідчених і турботливих старших з 
веселим і допитливим народом—піонерією. Ве
лика і справжня дружба, зв’язує піонерів 
дружини імені Муси Джаліля середньої шко
ли № 7 м. Кіровограда з робітниками нашого 
агрегатного заводу, який успішно бореться за 
звання підприємства комуністичної праці.

Піонерська дружина цієї школи включилась 
у боротьбу за звання «Супутника семирічки». 
Школярі проводять цікаві екскурсії по цехах 
заводу, зустрічаються з передовими виробнич
никами, рапортують їм про свої діла, разом 
ходять у кіно, театр, обговорюють книги, разом 
приводять в порядок територію заводу і шко
ли. Робітники тепер часті гості на уроках.

У нас на заводі 12 комсомольсько-молодіж
них бригад, які борються за звання бригад ко
муністичної праці. В школі — 11 піонерських 
загонів. Ми, члени цих бригад, вирішили: ХАЙ 
КОЖНА БРИГАДА ВІЗЬМЕ ШЕФСТВО 
НАД ЗАГОНОМ, А ЗАВОД ШЕФСТВУВАТИ
МЕ НАД ДРУЖИНОЮ. "

ДОПОМОЖЕМО ПІОНЕРАМ ЗНАХОДИ
ТИ КОРИСНІ, ЦІКАВІ, ЗАХОПЛЮЮЧІ 
СПРАВИ!

Хороший вихователь залишає в житті люди
ни незабутній слід. Хай же ті, хто сьогодні но
сить червоний’галстук, назавжди запам’ята
ють вожатих своїх піонерських літ, вірного, 
чуйного друга і наставника свого дитинства.

Ми звертаємося до всіх своїх друзів по кому
ністичному змаганню: підтримуйте наш почин, 
хай в кожний піонерський загін прийде колек
тивний вожатий. Нас там чекають, товариші,

За дорученням колективу агрегатного заводу; 
бригадири бригад комуністичної праці П. Прош- 
кін, А. Рабинович, В. Нестеренко; члени бригад — 
М. Радіонов, І. Чубенко, П. Павлишин.

В обкомі ЛКСМУ
Про звернення бригад комуністичної праці 

Кіровоградського агрегатного заводу
Бюро обкому ЛКСМУ схвалило почин бригад кому

ністичної праці Кіровоградського агрегатного заводу, 
які звернулися до всіх бригад, що борються за звання 
комуністичних, із закликом взяти шефство над піонер
ськими загонами.

Бюро, обкому комсомолу зобов’язало міськкомі, райко
ми ЛКСМУ обговорити звернення з членами усіх бригад 
комуністичної праці та серед тих, які борються за це 
звання, і в найближчий час домогтися, щоб в кожний 
піонерський загін прийшов колективний вожатий,

----------------------О-Ххно---------------------

Готуємо піонерів-інструкторів
О АКІВЧИЛИСЯ занят- Хлопці завжди захоплю-

тя в школі. ГІідготовле- ються романтикою винахо- 
пі уроки па завтра. Піонери дів, конструюванням ма- 
селища поспішають до Бу- шин. В авіагуртку вони 
динку піонерів, де можна вчаться будувати моделі лі- 
зайнятися улюбленою спра- таків, планерів. Любителі 
вою. майстрювати відвідують
****»*»*****»***********«*****»****«, гурток «Умілі руки».

Знати свій край, його 
«МОЛОДИЙ КОМУНАР» історію прагнуть всі члени 
26 жовтня 1960 р., 2 стор, краєзнавчого гуртка. Нещо-

— Поглянь, Кплю, як у мене виходить, — звертаєть
ся до своєї подруги Тоня Єрган.

— Ой, як гарно, — радів та успіхові дівчинки. А вони у 
неї — не перші.

Уже другий рік після занять працюють піонерки в швей
ній майстерні Кіровоградської допоміжної школи-інтерна- 
ту ЛІ 28. То нічого, що їм — по 14 років — справу свою 
вони добре знають. Неодноразово дякували їм товариші 
за гарно пошитий одяг, постільну білизну. Разом з Ніною 
Зеленою, Борисом Ротштейном та іншими хлопчиками та 
дівчатками в минулому навчальному році юні швеї вико
нали робіт майже на 16 тисяч карбованців.

' — Пройде небагато часу, і швейні міста поповняться
справжніми майстрами, — говорить інструктор С. П. Са- 
рашевська.

На знімку: піонерки Єрган Тоня І Ворюта Кил я шиють 
робочі халати для учнів школи.

Фото Ф. ПЛАХТІЯ.

У моїм інтернаті
Біляві, 

вихрасті, 
кирпаті,

Із мріями в поглядах юних 
Живуть у моїм інтернаті 
Господарі сонця комуни. 
Сьогодні в майстернях 

учбових 
Міцніють їх руки робочі. 
Збирають гербарій 

в діброві, 
Ганяють футбола до ночі. 
А завтра — дорога широка 
В забої, 

на ферми, 
до сталі.

їм впертою юністю кроків 
Будити непізнані далі.
їм першим у зорянім полі 
Летіти на Марс 

космопланом,
І там українські тополі 
В дарунок саджать 

марсіанам...
Біляві, 

вихрасті, 
кирпаті,

Із мріями в поглядах юних 
Мужніють в моїм інтернаті 
Господарі сонця комуни.

Валерій ЮР’ЄВ<

В загоні імені П. КОРЧАГІНА
Павлик Оріїшич — чет

вертокласник. Хлопчик доб
ре вчиться. Другий рік піо
нери обирають його головою 
ради загону. І Павлик хоче, 
щоб їхній клас був найкра
щим у школі.

— Бути завжди такими, 
як Павка Корчагін! — та
кий девіз юних ленінців, за
гін яких носить ім’я Корча- 
гіна.

Вирішили піонери завою
вати почесне звання загону 
«Супутник семирічки». В 
першу чергу це значить ого
лосити нещадну війну «двій
кам» і порушникам дисцип
ліни.

Про своє прагнення учні 
напишуть зарубіжним дру
зям — болгарським піоне
рам, з якими листуються 
вже давно, обмінюються фо
тографіями, художніми 
книжками, піонерськими га
зетами.

Такою новиною приємно 
поділитися з далекими дру- 
зямиї

В. МОШАК, 
старша піонервожата 
Ленінської середньої 
школи, Хмелівського 
району.

—О—-

ТРЕТЯ ЛАНКА, 
не рапортувала

ПАШІ ГОСТІ
.. ......... ДРАГ! ДРУГАРІ
ДО ПІОНЕРІВ 6 «Б» 

класу Олександрій
ської середньої школи 
завітали нещодавно . до
рогі гості—болгарські ро
бітники, які приїхали за 
досвідом до нас, у буро- 
вугільну Олександрію.

З цієї нагоди відбувся 
піонерський збір загону. 
На ньому виступили тт. 
Димитров, Велєв, Гурба- 
нов. Вони цікаво розпові
ли школярам про парти
занський рух у Болгарії

_________________ &

ШКОЛА 
МАТИМЕ 

САД
—Зробимо так, щоб біля 

нашої школи був справжній 
сад! — сказали учні Боб- 
ринецької середньої школи 
№'1.

Хоч і є біля школи сад, 
розбиті квітники, але піоне
ри не заспокоюються: хай 
буде ще більше зелених на
саджень. Зараз провадиться 
заготівля живців кущових 
порід — жовтої акації та 
чорної смородини. Вже за
готовлено 3.000 штук жив
ців, а всього їх буде 7.000.

Весною з цих живців ми 
закладемо алеї біля школи 
і по вулицях Леніна та Лу- 
начарського.

Школярі збирають також 
насіння кісточкових та 
сім’ячкових фруктових по
рід.

В. ВОЛЕНКО, 
старший піонервожатий 
Бобрннецької СШ № 1.

в роки другої світової 
війни, про героїв Шипки, 
героїв-піонерів, життя 
болгарських дітей тепер.

Болгарські комсомоль
ці подарували піонерам 
комсомольські знач к и, 
листівки з краєвидами 
Болгарії. Тут же шести
класники взяли адреси 
болгарських піоне р і в, 
щоб почати з ними лис
тування.

Задоволені були і гос
ті своїми юними госпо
дарями, які дали напри
кінці хороший концерт.

— Спасибі вам, драгі 
другарі — дорогі друзі! — 
на прощання сказали 
вони.

Л. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
старша піонерво
жата Олександрій
ської СШ № І.
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БУДИНОК ПІОНЕРІВ
У СЕЛІ

'ТОРІК в селі Аджамці, 
1 Кіровоградського ра

йону, відкрився Будинок 
піонерів. Очолила його ком
сомолка К. Сажко.

А вже тепер вихованців 
його добре знають в селі. 
Дуже полюбили глядачі ма
сові танці «Чеська полька*, 
«Молдовеняска» та інші у 
їхньому виконанні.

Зараз піонери готуються 
до Жовтневих свят. Юні 
фотографи оформляють спе
ціальну фотовиставку своїх 
робіт.

Т. СИДОРЕНКО,
вчитель.

Сівалку одержали!

давно редакція республікан
ського журналу «Піонерія» 
повідомила його членів, що 
вони зараховані до клубу 
«РБП» («Розвідники білих 
плям»}.1

Є ще у нас гурток 
баяністів, спортивний, дра
матичний, хоровий і танцю
вальний. Тут піонери набу
вають необхідні навички, 
знання і на кінець року 
одержують почесне звання 
інструктора. Потім у своїй 
школі члени гуртків стають 
ініціаторами корисних і ці
кавих справ.

А. ЮРЧЕНКО. 
піонерський організа
тор Олександрівсьмого 
Будинку піонерів,

\/ нашому загоні три 
ланки. 2 жовтня на 

старті дворічки кожна з 
них повинна була рапорту
вати про свої успіхи. Пер
ша доповіла про те, що вона 
готує нові пісні. Друга— 
про ляльковий театр. Зараз 
піонери цієї ланки виго
товляють з дерева ляльок, 
вчаться управляти ними. 
Перший виступ театру го
тується до Жовтневих свят. 
Тільки третій ланці не було 
про що рапортувати. Навіть 
ланкового не було. Соромно 
третій ланці!

Коротко розповім про са
мого ланкового Славу Мо
розова. Він не виправдав 
нашого довір’я. На уроках 
погано поводить себе, не 
вміє організувати роботу в 
ланці. Тут завжди підніма
ють страшенний гамір. І в 
колгоспі вони менше всіх 
зробили.

А ми ж загін — «Супут
ник семирічки»! Та ще й з 
6 «Б» класом змагаємось. З 
такою роботою, як у третій 
ланці, нам першості у зма
ганні не бачити.

ДОРОГІ ДРУЗІ, піонери міста Кіровоїрада! А 
До нас, в Новомиське училище механізації сіль- Л 

ського господарства № 36, прибула нова техніка, в ■.) 
тому числі і сівалка «СКГН-6», виготовлена комсо-' 
мольцями заводу «Червона зірка» з металолому,1 
який зібрали піонери Кіровограда на честь 90-річчя 
з дня народження В. І. Леніна.

Весь колектив нашого училища, партійна, комсо
мольська і профспілкова організації висловлюють 
вам щиру подяку за те, що ви, юні патріоти нашої 
прекрасної Батьківщини, вносите свій почесний вклад 
в справу будівництва комунізму.

На техніці, виготовленій із зібраного вами метало
лому, вчаться всі учні і працівники нашого училища. 
В майбутньому, третьому році семирічки, учні на сі
валці «СКГН-6» будуть сіяти кукурудзу, підвищува
ти продуктивність праці. Вони боротимуться за те, 
щоб знижувати собівартість сільськогосподарської 
продукції, допомагати один одному в підвищенні 
технічних знань.

Бажаємо вам, дорогі юні друзі, хорошого здоров’я, 
великих успіхів у навчанні і роботі, веселого і щас
ливого життя. Живіть по-ленінськи! А жити, працю
вати і вчитись по-ленінськи — значить віддавати се
бе цілком боротьбі за всенародну справу.

За дорученням учнів І працівників училища — 
культурно-виховній 

А. ТЕТЕРЮКОВ.
помічник директора по 
роботі УМСГ-36

БРСР, Брестська область, 
Барановицький район, 
м. Нова Миша.

Почався місячник лісу і саду
В період місячника лісу і 

саду комсомольці Олександ
рії вирішили прикрасити те
риторії новобудов, вулиці і 
площі міста деревами і ку
щами.

Ще весною на площах іме
ні Революції та імені Кірова 
юнаки і дівчата посадили 
кущі троянд. Тепер тут з’яв
ляються саджанці липи і 
туї.

«-з

Учні школи № 15 поса
дять декоративні і фруктові 
дерева на території ново- 
збудованого дитячого сад
ка, в селищі Перемога ком
сомольці закладуть парк.

М. БАЛИК, 
секретар Олександрій
ського міськкому 
ЛКСМУ.

ХОРОШІ ВІСТІ
РЯДКИ З ЛИСТІВ

Юра ГОРБАТОВ, 
піонер 6 «А» класу. Кіро
воградської середньої 
школи № 27,

ПІОНЕРСЬКА дружина Ха- 
щеватської середньої 

школи, Гайверонського ра
йону, активно почала свою 

дворічку. Старші піонери 
оформляють фотоальбом «Во
ни були піонерами нашої 
школи», літопис «Історія 
піонерської організації села 
Хащеватого за 20 роківЛ 
Вся дружина вийшла в похід 
за зразкову чистоту і попя- 
док на вулицях села.

є. ФАйНБЕРГ 
старша піонервожата’

ОАГ1Н імені Валі Котика
(5 ..клас) Седпінської 

середньої школи, Устимів- 
ського району, взявся озеле- 
»"ти ОДНУ з вулиць села, 
шонери заготовляють ямки 
для дерев.

Брати-піонери семиклас
ник Володимир І восьми
класник Веніамін Булахови 
виростили у себе дома і 
«дали державі 65 кроликів.

В. ЛОЄВСЬКИИ,
юнкор.



■■■І тоді не буде
„ПАСИВНИХ" КОМСОМОЛЬЦІВ

робаків. Су=ор> « В бригаді № З секретар
ставила перед комсомолом і 
почесне і відповідальне зав
дання: у повсякденній пра
ці виховувати людину ко
муністичного суспільства. ] 
Завдання не з легких. 
Здійснити його можна лише 
тоді, коли буде знайдено 
шлях до серця і розуму кож
ного юнака і дівчини, коли 
в комсомольських організа
ціях добре буде поставлена 
індивідуальна робота з кож
ним комсомольцем. З цим 
завданням можна справи
тись, налагодивши відмін
ну внутріспілкову роботу у 
цехових, бригадних органі
заціях та комсомольських 
групах. Центр всієї комсо
мольської роботи потрібно 
перенести саме туди.

Про це говорить і практи
ка. Там, де робота цехових 
бригадних організацій і 
комсомольських груп стоїть 
в центрі уваги комітетів, де 
вона поставлена по-належ
ному, вирує цікаве, змі- 
стовпе життя, завжди на
роджується цінна ініціати
ва, є хороші починання, не 
має «пасивних» комсомоль
ців.

У комсомольській органі
зації Кіровоградської пан
чішної фабрики 157 членів 
ВЛКСМ. Тут створено 3 це
хових організації та 7 груп. 
Будь-яке складне питання— 
боротьба за підвищення про
дуктивності праці чи поліп
шення якості продукції, еко
номія сировини чи органі
зація політосвіти, залучен
ня молоді до навчання чи 
інше питання — вирішується 
комсомольськими організа
ціями цехів і груп. Почи
наючи нову справу, комітет 
детально роз’яснює секре
тарям низових організацій 
чергові завдання, намічають
ся строки їх виконання.

Це приносить хороші на
слідки. На фабриці немає 
молодих робітників, які б 
не виконували змінних 
норм, більшість з них вча
ться у вечірніх школах, 
гуртках, школах передового 

^досвіду, заочних інститу
тах і технікумах. Тут регу
лярно сплачуються членські 
внески. Порушення трудо
вої дисципліни, відхилення 
від норм поведінки завжди 
знаходить обговорення се-

Робітнича гвардія
БУЛО це одинадцять ро

ків тому. В цех сірого 
чавуну заводу «Червона 
зірка» прийшла тиха, соро
м’язлива дівчина — Ніна 
Васильєва.

— Що вмієш робити? — 
запитав начальник цеху.

л — Поки що нічого... Але я 
навчусь, обов’язково нав
чусь.

Вона почала освоювати 
спеціальність в обробному 
відділенні цеху. Скільки ра
зів, бувало, досвідчена ро
бітниця Н. Леонтьєва, у 
якої вчилась Ніна, оглянув
ши виготовлену дівчиною 
деталь, вимовляла неприєм
не слово «брак».

Час ішов. І ось вперше на 
дошці показників проти прі
звища Васильєвої з’явилася 
цифра «ПО». А потім вже й 
на 120, 130, 200 процентів 
виконувала змінні завдан
ня. Вітчизна по-материн
ському відзначила трудовий 
подвиг скромної Ніни: на 
грудях заблищав орден Ле- 

призначили 
точильниць,

Ніна. Коли 
бригадиром
свою любов до праці, праг
нення зробити якнайкраще 

л кожну деталь зуміла пере
дати подругам. Ось чому за
раз бригада — в шерензі 
розвідників майбутнього.

Дружно живуть члени 
бригади. І в кінотеатрі їх 
можна разом побачити, і на 
хорошу виставу часто хо
дять всім колективом.

У цьому цеху не лише 
бригада Ніни Васильєвої 
Удостоєна високого звання.

сідді. Та їм вдячні комсо
мольці: одному допомогли 
визначити місце в житті, ін
шому — оволодіти спеціаль
ністю, полюбити книгу.

В колгоспі імені XXI з’їз
ду ~ КПРС, Вільшанського 
району (секретар первинної 
організації М. Куцарєв), 192 
комсомольці. Комітет ком
сомолу вміло керує бригад
ними організаціями і гру- збори,"занедбанГ політична 
пами. Тут всі комсомольці 
вчаться, їх сім’я система
тично поповнюється за ра
хунок передової неспілкової 
МОЛОДІ. Ь

Таких прикладів можна 
навести багато. Всі вони пе
реконливо доводять, що 
шлях до загального підне
сення роботи полягає в тому, 
щоб, спираючись на пози
тивний досвід, множити чис
ло хороших життєдіяльних 
цехових, бригадних органі
зацій та комсомольських 
груп.

Та деякі РК, МК ЛКСМУ 
недооцінюють роль і зна
чення низових колективів, 
нехтують ними. Це в першу 
чергу стосується Знам’ян- *зацій практиці комсомоль 
ського міськкому і деяких 
комсомольських комітетів 
цього району. Так, у комсо
мольських організаціях іме
ні Леніна (село Макариха), 
імені Леніна (село Субот
ні), імені Сталіна (село 
Трепівка) перед загальними 
зборами не проведені звіти 
і вибори в бригадних комсо
мольських організаціях та 
групах, що є грубим пору
шенням інструкції ЦК 
ВЛКСМ «Про проведення 
виборів керівних комсо
мольських органів». Як же 
думають працівники Зна- 
м’янського МК ЛКСМУ ке
рувати роботою цих орга
нізацій? А в комсомольській 
організації Сабліно-3 н а- 
м’янського цукрокомбінату, 
де 109 членів ВЛКСМ, це
хові, змінні комсомольські 
організації та групи навіть

. не створені. 
, Про що, як не про 

відповідальне 
Компаніївського 
комсомолу до 
бригадних організацій та 
груп говорить такий факт. 
В колгоспі імені Калініна 
створено три бригадних 
комсомольських організації.

....................з

без- 
ставлення 
райко м у 
роботи

Ще чотири колективи його 
завоювали, а шість борють
ся за звання бригад кому
ністичної праці.

Добре знають в цеху мо
лодого комуніста Михайла 
Біленка. Після закінчення 
машинобудівного технікуму 
він виявив бажання працю
вати не майстром, як йому 
запропонували на заводі, а 
просто формувальником. Ад
міністрація погодилась. А 
згодом Михайлові, як одно
му з кращих робітників, до
вірили очолювати бригаду. 
Зараз вона займає одне з 
перших місць по заводу се
ред колективів комуністич
ної праці

У п'ятому цеху трудиться 
енергійна і дисциплінована 
молодь. Якщо цеховий ко
мітет комсомолу організо
вує недільник, всі дружно 
виходять на роботу. Ось і 
недавно юнаки й дівчата в 
позаурочний час навели 
порядок в обрубному відді
ленні. Попрацювали на сла
ву: за годину розібрали ці
лу купу деталей, і розкла
ли їх згідно марок. Тепер 
не доводиться допоміжним 
робітникам витрачати бага
то часу на відбір деталей.

Ліолодою робітничою
гвардією називають у цеху 
ударників і членів бригад 
комуністичної праці. Вони 
завжди працюють на від
мінно, борються за високу 
якість роботи.

О. ДУЧЕНКО.
Завод «Червона зірка».

В бригаді № 3 сскрстарел 
обрано Анатолія Безсмерт 
ного, який не є КОМСОМОЛЕ 
цем. Недооцінює роботу 
бригадних організацій та 
груп особисто секретар ко 
мітету комсомолу колгоспу 
Василь Прядун. Саме на 
слідком цього є те, що ту 
за дев’ять місяців прийня 
то до лав ЛКСМУ лише два 
чоловіки, рідко проводяться 

робота серед молоді. Такий 
же стан справ у колгоспах 
імені Свердлова (секрета) 
т. Назаренко), імені Дзер 

жинського (секретар тов 
Немненко), імені Димитро 
ва (секретар т. Бондарен 
ко) та інших. Про яку ж 
роботу бригадних оргаиіза 
цій та груп можна говори 
ти, коли комітети комсо 

молу, які повинні керуваті 
ними, самі занедбали вну 
тріспілкову та масово-полі 
тичну роботу?

Окремі райкоми комсомо 
лу і, насамперед, Ново-Ар 
хангельськин і Ново-Мирго 
родський погано навчають 
секретарів низових органі 

ськаї роботи.
Досвід показує, що ком 

сомольська організація про 
мислового підпри є м с т в а 
колгоспу, радгоспу, без це 
хової, бригадної оргаиіза 
ції та групи не може успіш 
но розв’язати жодного 
складного завдання.

Візьмемо, для прикладу 
організацію соціалістичного 
змагання. Комітет комсомо 
лу знає кращих і відстаю 
чих. І це закономірно, то 
му що він не в змозі бачи 
ти кожного середнього ро 
бітника чи колгоспника 
Необхідно потурбуватися 
щоб не тільки передовик 
відмітити, а відстаючого ви 
вести у число виконуючих 
норми, але щоб кожний ро 
бітник, колгоспник безпе 
рервно ріс і удосконалював 
свої знання. А це може зро 
бити лише цехова, бригад 
на організація чи група. І 
нинішньому році у вечір 
ніх школах вчиться більш 
15 тисяч чоловік робітничо 
і сільської молоді. Завдан
ня полягає в тому, щоб збе 
регти весь контингент учнів 
щоб усі вони успішно 
вчались і перейшли у 
ступні класи.

Все це говорить про 
що потрібно перенести цент 
всієї роботи у цехові, змін 
ні, бригадні організації 
групи, залишивши за комі 
тетами комсомолу керівну 
контролюючу роль.

О. ТКАЧЕНКО, 
секретар обкому ком
сомолу.

завідуючий 
При ньому

Сотні 
дів- 

різних 
респуб- 

приїхали 
новобудо-

і Це

Два роки тому в степу, 
поблизу шахтарського міста, 
були вийняті перші кубо
метри грунту під котлован 
головного корпусу Олек
сандрійського цукрозаводу. 
Ударна будова семирічки 
була оголошена комсомоль
ською, 
юнаків 
чат з 
кінців 
ліки 
на 
ву. В надзвичайно складних 
умовах зими робота не при
пинялась ні на годину.

А ось зараз, коли настали 
передпускові дні, будівель
ники здали темпи. Згас 
комсомольський вогник, не 
видно того ентузіазму, який 
панував серед мулярів, тес
лярів, бетонників, арматур
ників у перші дні будівни
цтва. На сьогодні з 200 
складених одиниць устатку
вання будівельники здали 
лише 50.

Ударному веденню робіт 
на пусковій будові заважає 
перш за все погане поста
чання робітників необхід
ними матеріалами. Там, де 
за графіком будівництва 
повинні працювати бетонни
ки, роботу з великим запіз
ненням виконують арматур
ники.

Поблизу майданчика, на 
якому споруджується теп
лова електростанція, ми зу
стрілися з бригадою бетон
ників.

— Що у вас, хлопці, обід
ня перерва?

— Гуляємо, бо роботи не
має, — відповів один. — 
Ось дали нам відремонтува
ти під’їзну колію для кра
на. А що ми в цьому тями
мо? Зробили один раз — 
не так, знову переробляємо. 
Чекаємо, доки арматурники 
закінчать своє діло, а після 
будемо ставити поперечні 
балки.

Здача в експлуатацію 
теплової електростанції — 
найбільш наболіле питання 
на пусковій будові.

—Спеціалісти з «Південно- 
теплоелектромонтажу» — 
розповідає начальник ТЕЦ 
т. Решетняк, — роблять все 
наспіх і не цікавляться 
водськими проектами 
монтажі обладнання елект
ростанції. Так збудували, 
наприклад, приміщення для 
бака низьких точок. Та про- 
раб Сергій Сміх забув, оче
видно, що за проектом спо-

Настрій у Тамари Лут- 
ченко, пресувальниці ко
вальсько-пресового цеху за
воду «Червона зірка», свят
ковий. 43-1 роковини Велико
го Жовтня комсомслка зу
стрічає відмінними показни
ками: щозміни — півтори
норми. І в навчанні успіхи у 
неї відмінні. Вона вчиться на 
третьому курсі вечірнього 
машинобудівного технікуму. 
Дівчина — ударник комуніс
тичної праці.

На знімку: Тамара ЛУТ- 
ЧЕНКО.

Фото О. ШАРИКОВА.

МОЛОДИЙ 
КОМУНАР йі

гальмує
чатку потрібно поставити 
обладнання, а потім закри
вати вхід у приміщення. За
раз один вихід: або розпи
лювати на кілька частин 
бак, або розбирати стіну.

роботи
На тепловій електростан

ції ще не поставлено бага
то допоміжного устаткуван
ня. Більше того, до монта
жу турбіни ТЕЦ ще не при
ступали. Покрівля в турбо- 
залі відсутня, а ставити ме
ханізми під відкритим не
бом небезпечно.

Організація праці на пус
ковій будові залишає бажа
ти кращого. За вказівкою 
голови Черкаського рад- 
наргоспу роботи на будів
ництві Олександрійського 
цукрозаводу повинні вес
тись в дві зміни. Формально 
тут цього дотримуються. А 
насправді в першу зміну 
працює близько тисячі ро
бітників. В другу ж — сто— 
сто п’ятдесят. Спеціалісти 
з дільниці «Південнотепло- 
електромонтаж» рідко коли 
розпочинають працювати з 
8-ї години ранку. Для них 
уже увійшло в звичку «роз
качуватись» до 9-ї години і 
закінчувати роботи ца годи
ну раніше. Начальник діль
ниці т. Рєпін знає про це. 
але дійових заходів не вжи
ває.

Молодіжна бригада, яку 
очолює досвідчений буді
вельник Н. С. Кущ, працює 
на спорудженні головного 
корпусу. Бригадир скар
житься:

— Комсомолія гори пере
вернула б, та бачите, як уза-

при нас на будові заведено. Для 
роботи штукатурів моєї 
бригади риштовання повин
ні були поставити 
мері. Поставили 
обідом. Не дивно, 
катурнти стіни ми 
ли знизу, а не від стелі, як 

4 це заведено.
| На погану організацію
♦ праці нарікають і молоді
♦ штукатури Іван Копай, Іван 
| Возний, Григорій Сніговий. 
Т Наприкінці зміни нам до
велося побачити таку кар
отину: до розчинного насосу 
Тпривезли машину розчину.
♦ Шофер самоскиду сам роз- 
4 вантажу вав привезену масу. 
І Ніхто з штукатурів не захо
дів йому допомогти.
4 —Завтра вихідний день,—
І говорить комсомолка Віра

ще в вв
ік перед 
що шту- 
розпоча- 

Годі вичікувати
Лист до редакції

Іи и. підліпили, идьл-
сандрівського району? Будь

Т ласка, 18 лютого цього року. 
ІА от в якому місяці була 
І прочитана остання лекція, 
| навіть і сказати важко.
| Зараз ми з сумом згадуе- 
|мо час, коли завідуючою 
І клубом працювала О. Кара- 
]уш. Тоді виступи гуртків 
•художньої самодіяльності 
І користувалися великим ус- 
*піхом. Ми виїжджали в ін- 
*ші села, давали концерти і 

в с. Підлісному.
Згодом О. Карауш замі

нив новий 
т. Зубрієнко.

І робота клубу дещо погір- 
|шала, а з приходом «П. Гор-’ а гілку/а" г

}бенко зовсім занепала. 
| Гуртки не працюють, лекції 
| не читаються. Одні танці та 
І кіно.
Т Тоді ми вирішили само- 
• стійно здійснити постановку 
І якоїсь п’єси. Вибрали одно- 
Іактівку Л. Трохи «Невіс- 
♦точка». Розподілили мі-к 
і собою ролі, переписали сло- 
!ва і зібрались на репетицію. 
| Прийшли, а клуб... закри-

»

Олійник, яка працює біля 
насоса. — До понеділка роз
чин загусне і стане не при
датним для роботи. А про
тягом дня ніхто й не поду
мав відвезти його в голов
ний корпус.

Бригада штукатурів Віри 
Колесник — комсомольська. 
Дівчатам по 17—18 років. 
Та всі вони хороші спеціа
лісти. Але через погане пос- 
тачання матеріалів дово
диться їм інколи марнувати 
дорогоцінний час. Минулої 
суботи всі будівельники 
підприємства якщо І працю
вали на повну силу одну го
дину, то й добре.

Щоб здати в експлуата
цію цех хімводоочишсння, 
газозварникам необхідні 
труби діаметром 108 і 89 мі
ліметрів. їх на будові не
має. Відсутній і кварцовий 
пісок для електрофільтрів, 
які вже давно змонтовані. 
Монтажні роботи в цеху по
винні бути закінчені до пер
шого жовтня. Та й зараз 
важко сказати, коли він ста
не до ладу.

Є на ударній пусковій бу
дові комсомольський штаб, 
яким керує інженер-марк- 
шейдер Леонід Драншкезяч. 
Члени штабу зробили чима
ло, щоб ліквідувати ті не
доліки, які завгжають моло
ді працювати.

Однак члени штабу іноді 
не проявляють рішучості, 
щоб покінчити з перебоями 
в роботі молодих арматур
ників, бетонників, столярів, 
штукатурів, не цікавляться, 
чому багато молоді перед
часно, до закінчення зміни, 
залишає робоче місце.

Зараз найсприятливіші 
умови для прокладання різ
них комунікацій,- монтажу 
машинно-мазутної станції, 
водозбірної споруди, укла
дання збірного залізобетону 
на головному корпусі. Але 
підрядні організації окремі 
роботи ще н не розпочина
ли.

Все менше часу залишає
ться до пуску першої черги 
Олександрійського цукроза
воду. Дирекції підприєм
ства і комітету комсомол? 
всі сили потрібно кинути ЦЯ 
будівництво теплової елект
ростанції, монтування пус- 
корегулюючої апаратури І 
котлів, більш довільно по
будувати двозмінну роботу. 
Лише за цих умов пускова 
будова зможд стати до ла
ду своєчасно.

Рейдова бригада:
Г. ШЕВЧЕНКО — брига
дир арматурників, Л. СО- 
БОЛЄВ — секретар ком
сомольської організації, 
І. ОРЕЛ — інструктор мі
ськкому ЛКСМУ,О. ЧЕР
НЕЦЬКИЙ — спецкор 
«Молодого комунара».

□
тий. Походили попід вікна
ми та й пішли до гурчу мо
лоді, яка танцювала. Десь 
біля одинадцятої години 
з’явилась нарешті Л. Гор- 
бенко.

Зібралися наступного ра
зу. Та виявилося, що у за
відуючої клубом побачення 
і вона не змогла прийти. 
Отака-то у нас Л. Горбен- 
ко.

А скільки здібної, тала
новитої молоді є в селі. З 
такими юнаками I дівчатами 
гори вернути! Зовсім не 
зрозуміла І нейтральна по
зиція, яку зайняла в цьому 
відношенні комсомольська 
організація та її секретар 
О. Ляшко.

В. КОЗЛІТІН, М. КАП- 
РИЦЯ, О. ШИПТИКИ- 
ТА, Т. ТАТАРОВА та 
інші.

»

«МОЛОДИЙ КОМУНА!»»
26 жовтня 1960 р., З стор.



БУДНІ
ЩЕ свіжі в нашій пам’яті 

хвилюючі події спортив
них змагань у Римі. На
довго запам’ятаються ті 
хвилини, коли переможці 
Олімпійських ігор поверта
лися в рідні краї. Тепло, за
хоплено зустрічали кияни і 
свою землячку Ларису Ла
тин і ну.

Лариса Латиніна! Немає, 
мабуть, потреби докладно 
описувати спортивну біогра
фію цієї видатної гімнаст
ки. Вона відома тисячам 
любителів спорту всіх кон
тинентів. Зарубіжні журна
лісти прозвали Латиніну 
«чудом», «червоним анге
лом», «блискучою короле
вою двох олімпіад».

Чотири роки тому, в да
лекому А^ельнбурні радян
ська спортсменка полонила 
глядачів дивною красою і 
пластичністю рухів. Звідти 
вона від’їжджала з титулом 
абсолютної чемпіонки з гім
настики, везучи з собою три 
золотих і одну срібну медалі.

А недавно в Римі Лариса 
Латиніна знову блиснула 
бездоганною майстерністю. 
П’ять раз піднімалася вона 
на п’єдестал пошани, завою
вавши своєрідний рекорд 
медалей — 2 золотих, 2 
срібних і одну бронзову.

А після Мельнбурна ьа 
плечима Лариси Латиніної 
були роки напруженого на
вчання в Київське му інсти
туті фізкультури, народжен
ня і виховання дитини!

1 от Лариса знову здобу
ла право називатися пер
шою гімнасткою світу.

Що ж, Латиніній завжди 
сприяє удача. Чим ще це 
пояснити? Талантом? Так, 
спортсменка талановита. 
Вже восьмикласницею вона 
виконала норму майстра 
спорту.

Та самого таланту мало. 
Потрібна ще праця — на
полеглива. копітка. І будні 
Лариси Латиніної — це на
самперед тренування, систе
матичні, багатогодинні, з 
максимальним навантажен-

ням. Тут вона не знає ні
яких відступів, послаблень.

Треба віддати належне 
вихователеві Латиніної — 
заслуженому тренеру СРСР 
Олександру Семеновичу 
Мишакову. Це він прищепив 
своїй вихованці такі якості, 
як зібраність, сміливість, 
наполегливість у досягненні 
мети. От чому так легко і 
вільно виконує спортсменка 
найскладніші, вигадливі 
вправи. При цьому вона 
прагне не повторювати того,

Лариси

вихованню дитини! Підросте 
Танюша, зміцніє, набереться 
силоньки і, може, захопить
ся гімнастикою. Тоді вже 
тренера не доведеться шу
кати. Ним буде сама мати.

Немало клопоту у Лариси 
Латиніної і в домашньому 
господарстві. Треба ще ви
кроїти час для відповідей 
на листи численних корес
пондентів — радянських і 
зарубіжних спортсменів. Ла
риса Семенівна Латиніна — 
депутат Київської міської 
Ради депутатів трудящих.

Лариса Латиніна живе 
повнокровним ж н т т ям 
спортсменки, матері, актив
ної громадської працівниці.

О©Латиніної

ДЕ ПРИДБАТИ

БУКІНІСТИЧНУ

Читач порушує 
питання

ЩНИГА в житті радян- 
** ської людини займає 
велике місце. Про це 
свідчать величезні тира
жі книжок, що видають
ся у нашій країні. З кож
ним роком збільшується

Поети зустрічаються 
» воїнами

ЗОЛОТА осінь повно
владно входить у свої 

права. Незабаром настане 
той день, коли у рідній сто
лиці Москві звітуватимуть 
українські митці.

З неспокоєм у грудях че
кають цього дня і наші мо
лоді літератори. Вони пи
шуть нові оповідання і вір
ші, складають пісні про 
чудову Кіровоградіцину. 
Крім цього, вони часто 
зустрічаються з читачами.

'частини.

На минулому тижні чле
ни обласного літературного 
об’єднання були гостями 
воїнів Н-ської 
Віктор Погрібний розповів
воїнам про роботу об’єднан
ня і ознайомив з творчими 
планами.

На вечорі виступили а 
своїми поезіями Олександр 
Шкабой, Олександр Чер
нецький та Валерій Юр’єв. 
Після цього гості відповіли 
на запитання воїнів.

Н. ПАЛИВОДА.
--------------------- -- ------ й\ сітка книжкової торгів-

х лі,„форми її стають різ- 
л номанітнішими.
і? У нашому місті 

говує підтримки 
нання магазинів
(директор Буковський

ЗАМІТКИ ФЕНОЛОГА

І

ЗРОБІТЬ САМІ

КНИГУ?

ПРО ВСЕ ПОТРОХУ
П'ЄСА УВІ СНІ

що роблять інші. Вона зав
жди демонструє щось нове, 
оригінальне. І спортсменка 
добилася не тільки бездо
ганної технічної доскона
лості, а й справжньої вір
туозності.

А в житті і в побуті Ла
риса Латиніна проста, 
скромна, енергійна жінка.

її улюблениця — дочка 
Танюша. Скільки ніжності і 
ласки дарує вона своїй до
ні, скільки уваги приділяє

На знімку (внизу): Ла
риса ЛАТИНІНА серед стар- „ 
шоиласннць 106 середньої 
школи м. Києва. З інтересом 
слухають школярки розпо
відь абсолютної чемпіонки 
світу з гімнастики.

Фото В. СИЧОВА.

заслу- 
почн-
№ 1

НРИШКА столу повинна 
бути розміром 274Х 

152,5 см. Дошки потрібно 
добре просушити, щоб на 
поверхні не з’явилися трі
щини. Краще всього взяти 
неширокі (80 мм) дошки: 
вони менше жолобляться.

тенісу
Кришку столу можна зро

бити і з товстої фанери.
Ігрову поверхність столу 

і ребра пофарбуйте в тем- 
нозелений колір. Фарбу на
носьте тонким, рівномір
ним шаром. Лакувати 
кришку 
дується, 
на яких 
у білий 
столу зробіть лінію для пар
них ігор шириною З мм.

Висота столу — 76 см.

I. М.) і № 10 (директор ( 
Валько В. П.). Тут 
покупці мають можли- ( 
вість підійти до будь- ( 
якого стелажа і вибрати ( 
потрібну літературу. У ( 
цих магазинах можна ( 
придбати книги в роз- ( 
строчку. Здається, все ( 
добре, але... (

У багатьох обласних 
центрах республіки вже

() давно існують букініс- < 
Етичні магазини, де прий- 

маються книги на комі- ( 
сію. Це дуже зручна си-( 
стема торгівлі. Адже є < 
люди, у яких з цілого | 
ряду причин виникла( 
необхідність продати! 
частину своєї бібліотеки, і 
А декому дуже потрібні1 
саме такі книги, але він 
не знає, де їх придбати. ( 
Твори були видані кіль- ( 
ка років тому і не пере-1 
видавалися. Отже, один і 
бажає продати, а інший— і 
купити... Але ця проста < 
проблема в Кіровограді 1 
ніяк не розв’яжеться. ' 

Нашому місту обов’яз
ково потрібне якщо не 
спеціалізований букініс-, 

тичний магазин, то при-( 
наймні хоч відділення в ( 
одному з книжкових ма- ( 
газинів. Обласному кни-1 
готоргові вже давно час і 
зайнятися цим питан-1
ням.

О. ГУДАЛОВ.

тонким,
шаром.
столу не рекомен- 

. Бокові лінії, шири- 
: 15 мм, пофарбуйте 

колір. Посередині

ОДИН відомий драматург, 
будучи присутнім на 

виставі своєї п'єси, заснув 
від втоми і нездужання. Уві 
сні він побачив усо свою 
п’єсу від початку і до кінця. 
Але коли він прокинувся, 
виявилось, що дійові особи 
вимовляють тількі перші 
вірші першої сцени.

Є багато подібних фак
тів, які доводять, що сно
видіння, які здаються спля
чому тривалими, насправді 
відбуваються всього кілька 
секунд.

АСФАЛЬТОВЕ ОЗЕРО

АСФАЛЬТОВЕ озеро на 
** острові Трінідад (Малі 
Антільські острови) — од
на з найцікавіших загадок

®.........................................
О Олександрії та Піща- 

йому Броді відбули
ся загальні класифікаційні 
змагання сільських велоси
педистів області, в яких 
взяли участь виключно дру- 
горозрядники.

До програми змагань в 
Олександрії входив крос 
на 20 кілометрів, а в Піща
ному Броді — шосейна гон
ка на 25 кілометрів.

На кросовій дистанції пе
реміг представник Петрів- 
ського району Л. Коваленко. 
Друге і третє : 
дно зайняли 
Л. Сидельник 
ленко.

Першість у 
ці завоював В. 
Ново-Українського району. 
Він пройшов 25-кілометрову

відстань за 41 хвилину 
секунд. Другим фінішував 
його земляк Б. Кучерявий. 
Представник Рівнянського 
району І. Андрушко був 
третім.

Сім учасників обох зон 
виконали норматив першого 
спортивного розряду, 10 ве
лосипедистів підтвердили 
другий розряд.

Ф. ЛЕВЧЕНКО.
• • •

з’їзду КПРС. Сільські фут
болісти провели змагання 
на високому технічному рів
ні і перемогли з рахунком 
2:0.

І. ГОРОВИИ.
• »

місця відпові- 
олександрійці 
та І. Конова-

шосейній гон- 
Левченко з

ЗАКІНЧИЛИСЯ змагання 
спортсменів заводу 

«Червона зірка» на кубок з 
футбола. За першість боро
лися 11 команд цехів і від
ділів.

Третій рік підряд почес
ний приз завоював колектив 
ковальсько - пресового цеху, 
який у фінальному матчі з

БОБРИНЕЦЬКА районна 
рада ДССТ «Колгосп

ник» розпочала рознграш 
кубка з футбола між кол
госпними командами, при
свячений 42-м роковинам * ж _____ _
ВЛКСМ. Першу гру прове- рахунком 1:0 переміг футбо- 
ли спортсмени будівельної лістів інструментального це- 
організації з командою грав- — 
ців сільгоспартілі імені XX

ху.
Л. ПАВЛОВСЬКИЙ.

«Молодой коммунар» — орган Кнровоградского 
областного комнтета ЛКСМУ, г. Квровоград.

природи. Поверхня озера 
рівного темносірого кольору 
становить 46 гектарів. Гли
бина його, виміряна ехоло
том, досягає 90 метрів. Про 
походження озера існують 
численні теорії, але жодна 
з них не є повністю досто
вірною. Є підстеви припу
скати, що воно утворилось 
в кратері згаслого або май
же згаслого вулкана, куди 
по підземних тріщинах про
никала нафта. Від змішан
ня її з вулканічною гряззю 
утворилась маса, яка з 
сом перетворилася на 
фальт.

Достатня щільність 
фальту дала змогу прокла
сти по ньому вузькоколійну 
залізницю, яка, правда, по
требує постійного оновлен
ня. Однак, асфальт рухо
мий. В озері є течії і на
віть «вири». В одному з 
них в 1928 році з’явився і 
через дав тижні знову зник 
стовбур дерева, вік якого 
визначили в чотири—п’ять 
тисяч років.

ЧИ ШВИДКО 
ТЕЧЕ КРОВ

ча-
ас-

ас-

Щорічно на грані літа 
і осені, а нерідко і восе
ни — у вересні — жовтні, 
в природі наступає період, 
який чимось нагадує весну. 
Така ж, як весною, освітле
ність і тривалість світлово
го періоду діб. Навіть тем
пература така ж: з прохо
лодними ночами і ранками.

Фенологи, які стежать за 
ритмом і взаємозалежністю 
між строками настання 
явищ природи і кліматом, 
помітили, що тривалість і 
інтенсивність такого періо
ду «осінньої весни» в різ
них місцевостях СРСР в різ
ні роки буває неоднаковою.

Особливо часто і най
більш яскраво буває вира
жена «осіння весна» на за
ході нашої країни — в Ле
нінградській, Псковській і 
Новгородській областях, Бі
лорусії і Прибалтиці, хоч в 
більшій чи меншій мірі спо
стерігається скрізь в серед
ніх широтах Союзу РСР.

Найбільш характерна фе
нологічна «подія» цього пе
ріоду в природі — перед
відлітні пісні шпаків 
шпаківень. «Весняні» умови, 
які створилися в природі, 

1 впливаючи на організм пта- 
1 хів, викликають в них від

повідну реакцію: парочки 
-шпаків знову повертаються 
до залишених ними після 
виведення пташенят шпакі
вень, і самці, як і весною, 
починають співати, харак- 

і терно трепочачи при цьому 
і крилами. А деякі самки 
і приступають навіть до огля- 
• ду і чистки гнізд. Співають 

шпаки біля кубла тільки 
ранками, дуже рано, між 
5 і 8 годинами, а на день 
відлітають на «жировку» на 
поля. Г1 робудження гніздо
вого рефлексу у птахів во
сени добре знайоме і мис
ливцям. В особливо продов
жені періоди «осінньої вес
ни» починають токувати те
терева, глухарі, бекаси, тяг
нуть вальдшнепи, тараба
нять дятли. Нерідко восени 
обновляють пісні піночки- 
теньківки, веснички, зеле
нушки та інші птахи.

З настанням «осінньої 
весни» в природі зв’язане й 
інше, не менш цікаве фено
логічне явище — так зване 
повторне цвітіння рослин. 
Найчастіше повторно цві 
туть: калужниця, голуба пе- 
релеска, купальниця, фіал
ки. Нерідко розцвітають

ПТТ А ватні, яблуні,І • І І Д шипшина.
’ Гй Д Роки 3 *ОСІН-ІЯІІ ньою весною»,

що затягнулась, 
повторно розквітлі рослини 
встигають утворити плоди і 
навіть дозріти, як це спосте
рігалось у виключно довгу 
«осінню весну» 1934 року, 
що охопила майже

біля

всю 
європейську частину СРСР. 
В той рік у Смоленській 
області, наприклад, у ве
ресні цвіли чорниця, суни
ця, малина; в деяких садах 
вкрились квітами вишні, че
ремуха, яблуні і навіть бу
зок. В жовтні дозріли яго
ди. причому малини було 
так багато, що її продавали 
на ринках. В тому ж році 
на Україні у вересні повтор
но зацвіли біла акація, виш
ні, каштани, виноград, а 
листопаді зазеленіли 
хи, бузок, вільха, які 
цей час стояли вже 
листя.

Не менш цікавою 
«осіння весна» 1924 
На Україні тоді яблуні не 
тільки цвіли, але й встигли 
навіть утворити плодики 
розміром у грецький горіх. 
В західних областях тепла 
погода стояла не тільки 
восени, а й на протязі всієї 
зими 1924—1925 рр., і весна 
почалась вже в січні. Під 
Ленінградом, в Павловську, 
6 січня почали цвісти про
ліски-переліски, а чайки за
лишились зимувати на Не
ві. В Новгороді 18 січня 
зацвіла верба, розкрились 
бруньки ів, прилетіли зяб- * 
лики і зеленушки.

Правда, подібні «осінні 
весни» бувають рідко, але 
схожі на них — досить час
ті. За останнє десятиріччя 
яскраво виражені «осінні 
весни», що охоплюють знач
ні території, спостерігались 
в 1953, 1955, 1959 роках.

В нинішньому році перші 
ознаки^осінньої весни», що 
почалась — передвідлітні 
пісні шпаків біля шпакі- 
вень — вже спостерігаються 
з кінця серпня в Ленін
градській області і в Кузба
сі. Є підстави передбачати, 
що в цьому році яскраво 
виражена «осіння весна» бу
де на значній території 
СРСР. , ‘

С. ХОМЧЕНКО, * 
голова комісії по ви
вченню біоклімата і фе

нології Кузбасу.
(«Комсомольская правда» 
за 9 жовтня 1960 р.).

в 
горі- 

на 
без

була 
року.

Редантор П. МАРЧЕННО.

ІВї ВИДКІСТЬ руху крові в 
Ш судинах людського ор
ганізму можна виміряти. 
Вона досягає 15—20 санти
метрів на секунду р аорті і 
сповільнюється до 0,5 мілі
метра на секунду в капіля
рах. Повний кровобіг крові, 
протягом якого частка її, 
ввійшовши в аорту, знову 
повертається до цього ж 
місця, дорівнює в середньо
му 20—24 секундам.

З 20 жовтня по 20 листопада 1960 р. '
проводиться республіканський 

«МІСЯЧНИК книги», 
присвячений Декаді української літератури 

І мистецтва в Москві.
ЮНАКИ І ДІВЧАТА! ;

Активно включайтеся в проведення «Місячника ! 
книги», несіть книгу — джерело знань в широкі ма- 1 
си трудящих! 1

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 1 
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. :
ОБЛ КНИГОТОРГ.
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