
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

КОМУНАР
ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ.

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

Радянські енергетики, будівники і монтажни- 
кн електростанцій та електросігок! Швидше 
вводьте в дію і освоюйте нові енергетичні потуж
ності, знижуйте вартість будівництва І експлу
атації енергосистем! Дамо країні більше елек
троенергії!
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НА УДАРНИХ КОМСОМОЛЬСЬКИХ

ОК ЧАСТО, ставши 
рослими, згадуємо 

своїх старших друзів 
тинства! Дк хотілося

до- 
ми 
Ви
ще Є У МАЛЯТ

Славна перемога на Дніпрі

ДОРОСЛІ ДРУЗІ
тоді в усьому бути схожи
ми на них. Такими ж силь
ними, розумними, сміливи- 
ви, всезнаючими! А хіба не 
більше, ніж найкращій обно
ві, раділи шпаківні, чов
нику з кори або «самока
ту», які змайстрував стар
ший друг із сусіднього дво
ру? Так, багато щирої ра
дості приносили ці нехитрі, 
але такі бажані, дорогі да
рунки.

У малюків Гайворонсько- 
го дитячого садка залізнич
ників багато таких друзів. 
Працюють вони і на паро
возоремонтному заводі, в 
депо і на дільниці залізнич
ного будівництва, вчаться в 
місцевій школі...

Ще весною нинішнього 
року вирішили гайворонські 
залізничники батьківською 
турботою, увагою і щирим 
теплом оточити наймолод
ших. Сказано — зроблено! 
і ось юнаки і дівчата з від
ділу робітничого постачан
ня пропонують свої послу
ги: виготовити для малят 
два грибки, а колектив стан
ції — грибок і дві лавки.

— А ми зробимо для діт
вори карусель, макет паро
воза, встановимо на подвір'ї 
амортизовану легкову авто
машину «Москвич», — ска
зали своє слово, шефи з па
ровозоремонтного заводу.

Не бажали відстати від 
своїх сусідів і комсомольці 
децо.

Микола Долгов, з парово
зоремонтного, керував робо
тами на спорудженні фон
тану, сам копав під нього і 
під майбутню карусель кот
лован. А Михайло Двор- 
ницький, який був тоді сек
ретарем комсомольської ор-

А що ти зробив
для

наймолодших?

ганізації дільниці залізнич
ного будівництва, особисто 
відповідав за доставку цег
ли і каменю, сам мурував і 
штукатурив стінки басейну 
для фонтану. Не сиділа 
діла і дітвора: носила 
ленькими відеречками 
сох.

1 якою була радість 
лят і самих комсомольців, 
коли напередодні Дня за
лізничника у серпневу спе
ку фонтан почав діяти!

У міському парку довгий 
час лежала закинута, всіма 
забута карусель.. Думали її 
вже здати на металолом. 
Але зірким оком оглянули 
її комсомольці паровозоре
монтного заводу і прийшли 
до висновку: полагодити її і 
подарувати малюкам! Неба
гато залишилось їм зроби
ти. Незабаром господарями 

— За нами —модель літа-. розмальованої каруселі сте
ка і два грибки! — допові
ли вони і відразу ж пред
ставили аркуші з креслен
ням майбутньої моделі.

Проте молодь дільниці 
залізничного будівництва за
думала перевершити всіх: 
спорудити на подвір’ї дитя
чого садка справжній дію
чий фонтан.

Таке рішення — хороший 
початок, але де ж дістати 
необхідні матеріали, коиі-

* ти?
І тут прийшла на допо

могу комсомольська ініціа
тива, самодіяльність.

— Все — своїми силами! 
Скрізь почали шукати 

лишки будівельного мате
ріалу. Обов’язки свої ' знав 
кожний. Комсомольці при
везли з кар’єру відходи ка
міння, дістали не придатні 
для потреб будівництва тру
би. Щодня після роботи 
приходили юнаки на под
вір’я дитсадка. Допитливо 
зустрічали їх десятки дитя
чих оченят.

— Питання ставимо так, 
щоб кожен комсомолець для 
веранди виготовив десять 
саманних плит, — говорить 
М. Молчанов. — І взагалі 
всі ми тепер відчуваємо по
чесний борг перед малюками.

Так піклуються комсо- 
мольці-залізничники Гай
ворона про маленьких, го
мінких непосид. Добрим сло
вом згадують шефів батьки. 
Але найприємніше їм бачи
ти, як іскорки радості ся
ють в дитячих очах, як гра
ють усмішки на рожевих 
дитячих щічках. Тож і за
питують вони тебе, дорогий 
друже:

— А що ти зробив для 
наймолодших?

О. ПОЛІЩУК.

у ДНІ трудової вахти на честь 43-х роковиц. Великого Жовтня но-
ву славну перемогу здобули будівники і монтажники Кременчу

цького гідровузла. 31 жовтня о першій годині ЗО хвилин ночі постав
лено під промислове навантаження і включено в систему «Дніпро- 
енерго» останній, дванадцятий агрегат Кременчуцької ГЕС.

Загальна потужність гідростанції на Дніпрі досягла проектної — 
625 тисяч кілоЕат.

З моменту пуску першої турбіни діючі агрегати Кременчуцької 
ГЕС виробили понад 400 мільйонів кіловатгодин електроенергії.

За рахунок дострокового вводу в експлуатацію нового дніпров
ського гідровузла країна одержує понад 500 мільйонів карбованців 
економії державних коштів.
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КІРОВОГРАД

без 
ма- 
пі-

ма-

нуть веселі дітлахи.
Восени нинішнього року 

до приміщення дитячого 
садка добудували дві кімна
ти на 50 місць. Це дозволи
ло прийняти нову групу ви
хованців. І тут велику допо
могу подали шефи. Вони 
клали цеглу, копали котло
вани під фундамент, відра
зу ж приводили в порядок 
подвір’я.

Дарма, що до зими діло 
йде. Комсомольці-залізнич- 
ники Гайворона вже тепер 
думають про спорудження 
літньої веранди.' Позаштат
ний секретар райкому ком
сомолу Михайло Молчанов, 
комерційний ревізор відділ
ка залізниці, вже обмірку
вав проект її, прикинув, 
скільки і якого потрібно бу
де матеріалу. Є вже й пер
ші наслідки: паровозоре
монтний завод відпустив 
два з половиною кубометри 
лісоматеріалу, півтора кубо
метра готових дощок.
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КОЖНА ХВИЛИНА НА ОБЛІКУ
Вечірні сутінки. Але шум 

автомашин не стихає. Ось 
біля купи буряків зупини
лася одна з них.

— Веселіше, дівчатка, ве
селіше! Ще кілька ходок 
треба зробити, — сказав 
шофер і поліз під машину, 
шоб перевірити, підтягнути 
гайки.

У Івана Чернявського вже 
стало правилом: як тільки 
трапиться зупинка, завжди 
огляне механізми, двигун. 
Тому-то його автомашина 
завжди на ходу, працює 
безвідмовно.

— Готово!—гукнули дів
чата.

— Молодці, швидко ван
тажите! — посміхнувся во
дій і натиснув на стартер.

Комсомолець Іван Черняв- 
ський вивозить цукрові бу
ряки з плантації п’ятої 
бригади на Кіровоградський 
бурякопункт. Кожна хвили
на у нього на обліку, 
відстані 12 кілометрів 
робить по 19—20 рейсів за 
день і перевозить до 220 
ценінерів коренів. А на зво
ротному рейсі він завозить 
у колгосп жом.

Т. МИКОЛЕНКО.
Колгосп імені Чапаєва, 
Кіровоградського району.

На 
він

Місячник лісу і саду

Захистити 
молоді насадження
Є В СЕЛІ Грузькому, 

Кіровоградського ра
йону, біля клубу великий 
парк. Та він мало відпові
дає цій назві, бо весь заріс 
бур’яном, багато дерев туї 
поламано. Весною комсо
мольці посадили п’ять гек
тарів саду, виноградник на 
площі три гектари, кілька 
кілометрів лісосмуги. З’яви
лося більше двохсот дерев 
біля контори колгоспу і 
навколо стадіону. Але за-

Т Е Л
ОМСОМОЛЬЦІ і молодь 

*'■ Всесоюзної ударної ком
сомольської будови — Кре
менчуцької ГЕС із великою 
радістю рапортують про 
виконання взятих соціаліс
тичних зобов’язань по до
строковому пуску гідроелек
тростанції на повну потуж
ність. Сьогодні, 31 жовтня 
1960 року, останній, 12-ий 
гідроагрегат поставлений 
під промислове навантажен
ня.

Будівництво Кременчуць

Обкому ЛКСМУ
ІЕ Г Р А

кої ГЕС ішло ударними 
темпами. Перший кубометр і 
бетону під будинок ГЕС і 
був укладений 1 листопада і 
1957 року. 6 вересня 1959 і 
року був зданий в експлуа- : 
тацію судноплавний шлюз, 
4 жовтня 1959 року за дві 
години було перекрито рус
ло ріки Дніпро, 5 грудня 
1959 року дав промисловий 
струм перший гідроагрегат, 
а через 11 місяців — менш 
ніж за рік, гідростанція вве
дена в експлуатацію на пов
ну потужність.

За роки будівництва Кре
менчуцької ГЕС на будові 
виріс великий згуртований 
комсомольський колектив, 
здатний розв’язувати вели
кі завдання. В ході будів
ництва зразки самовідданої 
праці показували комсо
мольсько-молодіжні бригади 
комуністичної праці Григо
рія Отенка, Анатолія Коло- 
деєва, Ганни Вовк, Миколи 
Баканова, Олександра 
Олександрова та багатьох 
інших.

За роки будівництва Кре
менчуцької ГЕС виконано 
73 мільйони кубометрів 1 
земляних робіт, укладено ( 
ІД мільйона кубометрів бе
тону і залізобетону, змонто
вано 18 тисяч тонн метало
конструкції!. і

Поряд з гідростанцією | 
споруджено благоустроєне 
місто на березі Дніпра. 
Вартість гідростанції проти ( 
проектної знижена на 300 . 
мільйонів карбованців. ,

Доповідаючи про достро
ковий пуск Всесоюзної 1 
ударної комсомольської бу- і 
дови — Кременчуцької ГЕС 
на повну потужність, бага-

без
ги-

чо-

лишилися ці посадки 
догляду, і тому вони 
нуть.

У колгоспі є близько 
тирьохсот юнаків і дівчат,
більшість з яких — комсо
мольці. Невже вони не мо
жуть довести почату хоро
шу справу до кінця? Адже 
захист зеленого друга — 
справа честі кожної людини 
взагалі і молодої зокрема!

М. ТОПОР, 
юнкор.

Щоб шляхи стали 
зеленими коридорами 
П ИКОНУЮ ЧИ рішення

XXI з’їзду КПРС, пра
цівники автомобі л ь но г о 
транспорту і шосейних шля
хів Кіровоградщини разом 
з комсомольськими і піонер
ськими організаціями ,^іро- 
вели значну роботу по~озе
лененню і благоустрою шля
хів. В області є 4.691 кіло
метр придорожних посадок, 
485 гектарів фруктових са
дів уздовж доріг.

Якби всі районні авто
дорожні відділи попрацюва
ли так, як Кіровоградський 
сільський, Доли не ьк ий, 
Олександрійський, Голова- 
нівський, Ново-Український, 
Вільиіанський і Ульянов
ський, то всі шляхи Кірово
градщини перетворилися б 
у зелені вулиці. Та, на 
жаль, шляховики Знам’ян- 
ського, Рівнянського, Усти- 
мівського, Добровеличків- 
ського районів погано справ
ляються з своїми завдання
ми. План весняних посадок 
вони виконали лише на 
15—ЗО процентів.

Зараз проходить місячник 
лісу і саду. Та поки що жо
ден відділ райавтоіиосдору 
не посадив жодного сад
жанця над шляхом.

Нинішня осінь — справді 
золота пора для посадки 
лісів і садів. Така багата 
на вологу осінь рідко буває 
на Кіровоградщині. Отже, 
той, хто максимально не 
використає цей час для озе
ленення, багато що втратить. 
Тому перед працівниками

автошоедору стоїть почесне 
завдання: у співдружбі з 
комсомольськими і піонер
ськими організаціями не 
тільки виконати, а й значно 
перевиконати річний план 
посадок придорожних лісо
смуг з тим, щоб семирічний 
план по озелененню викона
ти до кінця 1963 року.

Я. ПОНОМАРЕНКО,

АМ
тотисячний 
няє ЦК КПРС
ВЛКСМ, що нове завдання 
виконає з честю — Київська 
ГЕС буде споруджена за 
три з половиною роки.

Секретар комітету 
ЛКСМУ Кременчук- 
гесбуду М. ВЕЛИЧ
НО.

Заступник секрета
ря комітету ЛКСМУ 
Кременчук г е с б у д у 
В. ГРІНЧЕНКО.

Начальник комсо
мольського штабу бу
дови В. ЛЕБЕДКІН.

колектив запев-
і НК

Цікавий 
вечір

Кіровоградський міськком 
ЛКСМУ та комітет ЛКСМУ 
заводу «Червона зірка» 
провели вечір, присвячений 
42-й річниці народження 
комсомолу.

З великою увагою слуха
ли присутні розповідь ста
рого більшовика О. О. Ба- 
шашина, 
бригадного комісара, нині 
полковника
Безпосередній учасник рево
люційних подій відтворив 
перед молоддю сторінки ге
роїчного комсомольського 
літопису.

Секретар комсомольської 
організації заводу «Червона 
зірка» Микола Малєта роз
повів про участь молодих 
кіровоградців у збиранні 
врожаю 
області.

Після 
відбувся

колишнього

у відставці.

в Кустанайської

урочистої частини 
концерт.

У Радь Міністрів СРСР

Про Всесвітню виставку 1967 року в Москві
Рада Міністрів СРСР прийняла по

станову про проведення Всесвітньої ви
ставки в Москві з 20 травня по 20 ли
стопада 1967 р. Ця виставка організуєть
ся у відповідності з Конвенцією про 
міжнародні виставки і рішенням Міжна
родного бюро виставок.

Всесвітня виставка 1967 року в Москві 
проводитиметься під девізом «Прогрес і 
мир».

Для участі у Всесвітній виставці бу
де запрошено всі держави, а також між
народні організації.

Виставка надасть широку можливість 
усім країнам, незалежно від їх держав
ного устрою і соціальної системи, про
демонструвати досягнуті ними успіхи в 
галузі економіки; науки, техніки і куль
тури.

Проведення Всесвітньої виставки збі
житься з знаменною датою в житті ра
дянського народу — 50-річчям Великої 
Жовтневої соціалістичної революції.

Рада Міністрів СРСР у своїй постано
ві відзначила, що проведення в Радян
ському Союзі Всесвітньої виставки бу
де великою подією в міжнародному жит
ті і сприятиме розширенню економічних* 
торговельних, технічних, наукових та 
культурних зв’язків між країнами.

Радянський Союз, який незмінно про
водить політику миру між народами, 
продемонструє на Всесвітній вистави* 
свої досягнення в розвитку народного 
господарства, підвищенні добробуту і 
культури всіх народів нашої країни.

У Всесвітній виставці 1967 року візь
муть участь всі союзні республіки.

Рада Міністрів СРСР утворила Дер
жавний комітет СРСР Всесвітньої ви
ставки 1967 року в Москві під голову
ванням Першого заступника Голови Ра
ди Міністрів СРСР тов. Косигіна О. М.

Генеральним урядовим комісаром Все
світньої виставки 1967 року в Москві 
призначено тов. Дудорова М. П.



0Ж КУРС

п.
на

технічний прогрес
І_/ РАЩІ представники май- 
Г* же двохтисячної комсо
мольської сім’ї червонозо
рівців — 460 делегатів — 
зібралися у святково при
крашеному залі Палацу 
культури ім. Жовтня. Для 
серйозної, відповідальної 
розмови зійшлася молодь. 
Це відчулось у першому ж 
виступі

— А чи є у нас на ра
хунку якась по-справжньо
му велика справа? — схви
льовано запитує делегат 
М. Малєта.

Секретаря комсомольсько
го комітету інструменталь
ного цеху недарма турбує 
таке питання: з великою 
міркою підходить завод
ський комсомол, оцінюючи 
свою роботу.

Що ж зроблено завод
ськими комсомольцями, їх 
комітетом за звітний пері
од? Звичайно, чимало хо

рошого
Директор заводу А.

Крючков, виступаючи 
конференції, сказав:

— Хочеться подякувати 
комсомольській організації 
за її роботу під час вико
нання урядового завдання 
по випуску 15 тисяч сівалок 
до весняного посівного се
зону 1960 року. Комсомол 
попрацював на повну силу, 
щоб достроково виконати 
це замовлення.

17 комсомольсько-моло
діжних бригад заводу но
сять звання комуністичних, 
167 комсомольців — удар
ники комуністичної праці, 
105 молодих раціоналізато
рів подали 596 пропозицій. 
Безсумнівно, це непогано. 
Та ці цифри дещо не пока
зові від зіставлення з ін
шою — 1800. Це — кіль
кість членів ВЛКСМ на за
воді. Такий великий солек- 
тив міг би зробити набага
то більше, якби його штаб 
— заводський комітет ком
сомолу був енергійнішим, 
повороткішим у роботі.

Як справедливо зауважу
вали делегати, в тому, 

і

Багато корисних справ
НОМСОМОЛЬСЬКА орга

нізація колгоспу імені 
Салавата Юлаєва багато 
зробила хороших справ. Си
лами молоді розпочато бу
дівний'! зо колгоспного ста
діону, збудовано гриміру- 
вальну кімнату біля сіль
ського клубу, в колгоспі по
саджено 7 гектарів саду. 
Активну участь взяла мо
лодь у заготівлі силосу.
♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦»»»« »* »«*» «» »«

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
2 листопада 1960 р., 2 стор.

почи-

ко- 
до влас- 
її майже 
й з'явля- 
притупля-

зроблено заводськими ком
сомольцями, заслуга комі
тету не дуже значна. Адже 
саме життя керувало ними, 
підказувало їм нові
нашій, штовхало на пошу
ки. А заводський комітет 
комсомолу був не спромож
ний навіть оволодіти нови
ми формами роботи, що на
роджувались в інших 
лективах. Що ж 
ної ініціативи, то 
не було, а якщо 
лась, то скоро 
лась. Так було, наприклад, 
з хорошим задумом про 
створення клубу «Це для 
вас, романтики».

Оцінкою роботи завод
ського комітету комсомолу 
повинні служити його зу
силля по організації комсо
мольців на боротьбу за тех
нічний прогрес. Оволодіти 
новою технікою, освоїти 
досконалу технологію ком
сомольці повинні першими. 
У червонозорівців є особ
лива потреба в цьому: ад
же до кінця року завод по
винен освоїти 7 нових ма
рок машин.

У звіті секретаря коміте
ту І. Климчука про це не 
сказано майже нічого, і 
неспроста він соромливо 
змовчав: зроблено ще не
простимо мало.

Рада молодих спеціаліс
тів, громадське конструк
торське бюро існують лише 
на папері.

Є на заводі неспокійний, 
допитливий народ — раціо
налізатори. Лише Іван Греч
ко, токар першого механо
складального цеху, вніс 
пропозицію, економічний 
ефект якої — 33696 карбо
ванців. Цінними були пропо-

\ Різальник Інструменталь- 
\ ного цеху заводу «Червона 
| зірка» Олександр Кравченко 
■ зарекомендував себе кращим 
І виробничником. Змінні зав

дання він виконує на 170— 
190 процентів. А в години 
дозвілля хлопець захоплює
ться спортом. Він — гор
дість^ заводських любителів 
футбола.

На з и І м к у: Олек
сандр КРАВЧЕНКО.

Фото О. ШАРИКОВА.

А скільки проведено ве
чорів відпочинку, культпо
ходів в український театр 
імені Кропивиицького, в кі
нотеатр «Мир». Велика за
слуга в цьому наших акти
вістів Олени Устьянової, 
Віри Гладир, Андрія Кри- 
волапа, Тамари Шелест, 
Анатолія Савкунова, Воло
димира Бобка.

При сільському клубі доб
ре працюють гуртки ху
дожньої самодіяльності. На
ших гуртківців гостинно 
приймають і сусіди-перво-

ЗВІТИ 1 ВИБОРИ 
в комсомолі І

: 
: 
: 
( 
і

зиції молодих раціоналіза- І 
торів М. Коваленка, В. $ 
Гольдштейна та інших. $ 
Шкода лише, що духом по- * 
шуків, винахідництва про- ♦ 
никлися ще не всі. Так, у* 
ливарному цеху сірого ча-’ 
вуну з 230 комсомольців ’ 
лише 5 раціоналізаторів. І * 
не дивно, бо ж комітет ком- і 
сомолу не проводив рейдів * 
по перевірці впровадження ! 
нововведень, а оголошений І 
ним конкурс молодих раціо- * 
палізаторів не став масовим. * 

— Не випадково, — ка- $ 
же делегат т. Немичев, — * 
ми сьогодні дуже мало го- $ 
воримо про автоматизацію $ 
виробництва. Нічим похва-$ 
литись — комсомол заводу $ 
не ввів в дію жодної авто- $ 
матичної і поточної лінії. | 

Далі він пропонує вико- І 
ристати на це кошти комсо- ? 
мольської копилки, які рос- і 
тимуть за рахунок зібрано- * 
го металолому. 4

У делегатів серйозні пре-* 
тензії до комітету комсомо- * 
лу, який мало займався ви- * 
робничими питаннями, не І 
жив у повній мірі життям* 
заводу. Наприклад, обійде- І 
но комсомольською увагою * 
спорудження елеватора для $ 
транспортування гранульо- * 
ваного шлаку в цеху сіро-. 
го чавуну. |

Своє місце у боротьбі за $ 
технічний прогрес вірно ви- $ 
значили комсомольці тре-» 
тього механоскладального * 
цеху. Вони стали ініціато- $ 
рами впровадження газо- х 
електрозварювання, яке по- $ 
винно витіснити клепані, ко- х 
вані, дорогі литі кон- х 
струкції. В цьому цеху х 
працює 9 газоелектрозва-: 
рювальних апаратів. Але є: 
тут ще великі недоробки.і 
Формальне шефство, яке І 
взяв ще у липні над газо- X 
зварюванням комітет ком- X 
сомолу, становища не ря- X 
тує. Як сказав у своєму X 
виступі делегат т. Харченко, X 
член комсомольського бюро І 
цеху, у зварників часто $ 
невистачає дроту, газу. 5 

Опанувати новою техні- ♦ 
кою, сучасним передовим * 
виробництвом можуть тіль- * 
ки добре освічені робітни- * 
ки. Недарма комсомольці * 
м. Харкова кинули лозунг: * 
«Кожному робітникові—ін- * 
женерну освіту». Цей хоро- * 
ший почин ще не знайшов * 
належної підтримки се- * 
ред молоді «Червоної зір-! 
ки». ’

На необхідності оволоді- ! 
вати знаннями, щоб сміливі- ♦ 
ше дерзати в пошуках но- * 
вого, на освоєнні прогре-* 
СИВНИХ методів технології £ 
виробництва зробив наголос * 
у своєму виступі перед де-X 
легатами конференції пер- х 
ший секретар обкому ком- »♦»♦»»»♦»»»♦»*»»»»»♦*«*«»<»»«»«»*»+»*•* 
сомолу О. Ф. Мальований.

Конференція обрала новий 
склад заводського комітету 
комсомолу. Він очолить ком
сомольську організацію за
воду, мобілізує її на слав
ні трудові звершення і хо
роші починання, на бороть
бу за дальший технічний 
прогрес рідного заводу.

званівці, черняхівці, клин- 
цівці, до яких часто виїжд
жаємо з концертами. Ос
новне ядро аматорів ху
дожньої самодіяльності 

складається з ком
сомольців. Серед 
них — Варвара 
Майстренко, Олек

сандра Босенко, Людмила 
Салієнко, Володимир Бон
даренко.

Про все це докладно роз
повів на звітно-виборних 
зборах секретар комсомоль
ської організації Володи
мир Бондаренко та товари
ші, які виступали в дебатах.

Тож і не дивно, що ком
сомольці сьомий раз обрали 
Володимира Бондаренка 
своїм вожаком.

Р. ВЛАСЮК.
Кіровоградський 
район.

Без керма і вітрил

комітету комсо- 
імені Леніна не 
не насторожив, 
і Галини комсо-

вожаки постави- 
:: ви тепер не наші,

р ПОГОЖИЙ вечір над 
Петровим розносились 

гучні удари церковного 
дзвону. Вінчалися Микола 
і Галина. Сторонніми гля
дачами дивилися молоді 
односельчани, як їхні това
риші гублять комсомольську 
совість в чаду релігійного 
дурману.

В неділю справляли бучне 
весілля, поздоровляли моло
де подружжя, а через кіль
ка днів тракторист Микола 
Горбачевський і його ДРУ* 
жнна Галя були виключені 
з рядів ВЛКСМ.

Ще двох товаришів втра
тила колгоспна комсомоль
ська організація.

Випадок з Миколою і Га
линою Горбачевськими ніко
го з райкомівських товари
шів і членів 
молу артілі 
стурбував, 
До Миколи 
мольські 
лись так; 
робіть, що заманеться.

Останнім часом в райкомі 
комсомолу за голову беруть
ся: ряди комсомольської ор
ганізації району ростуть по
пільно, комсомольці внесків 
не сплачують, збори відві
дують вряди-годи. Виховна 
робота серед молоді не про
водиться. Якби комітет ком
сомолу турбувався про своїх 
товаришів, цікавився, чим 
вони живуть у вільні від 
роботи години, то, можливо 
б, Галя і Микола не пішли 
вінчатися до церкви.

Правильні думки 
люють окремі юнаки 
та:

— Весілля б їм 
мольське згуляти, а 
на уклін до попа.

Все це правильно. Шкода 
тільки, що висловлення ці 
залишаються поки що хоро
шими побажаннями.

З фактами пустої балака
нини на комсомольських 
зборах, з байдужим ставлен
ням до неспілкової молоді 
у колгоспі імені Леніна мож
на зустрітися на кожному 
кроці. В конторі артілі ми 
розмовляли з молодими кол
госпниками Іваном Висоць- 
ким і Олександром Следем. 
Хлопці вже в який раз 
приходять сюди, щоб «спій
мати» когось із членів ко-

вислов- 
і дівча-

комсо- 
не йти

ТРЕБА ТІЛЬКИ ЗАХОТІТИ
УЖЕ СТЕМНІЛО, коли 

ми приїхали на цен
тральну садибу колгоспу 
імені Ілліча. ~ 
повинні були 
звітно-виборні 
ські збори. У клубі застали 
секретаря партійної органі
зації колгоспу т. Бузька і 
комсомольського вожака 
т. Адаменка.

— Прямо біда, — важко 
зітхав Віктор Адаменко. — 
Обрати в комітет нікого...

Погано працювали члени 
комітету з молоддю, тож і 
журиться тепер секретар, 
що так мало в організації 
активістів, на яких можна 
було б покластися в своїй 
роботі.

Нарешті, коли зібралося 
чоловік сорок, збори вирі
шили починати.

— Інші вдома, — ніяко
віючи, пояснює Віктор. — 
Це ті, що одружились. Вони 
в нас комсомольцями не 
вважаються. Окремі з них 
вже по два роки не спла
чують членських внесків...

Та цим туманним пояс
ненням розмова про моло

Сьогодні тут 
проводитись 
комсомоль-

мітету і дізнатись, коли їх. 
нарешті, будуть приймати в 
комсомол.

— Заяви І анкети наші 
вже давно здані, — розпо
відають юнаки. — Казали 
з’явитися на комітет в су
боту. Прямо з роботи прий
шли, а засідання не відбу
лося.

У минулому році до лав 
ВЛКСМ в артілі було прий
нято 13 комсомольців, в цьо
му році—ДВОЄ. Все це члени 
комітету зробили стихійно, 
за один вечір. Більше того, 
вони нехтують бригадними 
комсомольськими організа
ціями. В артілі грубо пору
шують інструкцію ЦК 
ВЛКСМ про порядок при
йому неспілкової молоді В 
комсомол. Заяви юнаків і 
дівчат тут чомусь розгляда
ють не на зборах первинних 
організацій, а на засіданні 
комітету. Дивує, що з мов
чазної згоди працівників 
райкому такий дивовижний 
«порядок» навіть заохочуєть
ся.

Секретарем комсомоль
ської організації артілі був 
Іван Следь. Не сподоба
лось йому в Петровому, по-

ХОРОШЕ
ПОДРУЖЖЯ

в їх
хороший

КОЛГОСПНИКИ сіль
госпартілі імені Радян

ської Армії тепло зустріча
ли демобілізованого воїна 
Василя Бомбу. Літні кол
госпники раділи, що 
сім’ю віллється 
трудівник і дбайливий гос
подар. А дівчата крадько
ма поглядали на Василя і 
таємниче зітхали.

Не звик солдат до спокій
ного життя і вирішив іти в 
колгосп.

Правління доручило йому 
поратись біля нетелів. Як і 
належить справжньому гос
подареві, енергійно взявся 
комсомолець за роботу. Тут 
і приглянулась йому доярка 
Валя, одна з тих, хто радо 
зустрічав його в день по
вернення. Палка любов і 
спільна справа з’єднали мо
лодих тваринників.

— Хороше подружжя, — 
говорять про Василя і Валю 
на селі. — Такі у всьому 
будуть першими.

С. ЛИСИЙ.
Голованівський район.

дожонів не закінчилась. її 
продовжували комсомольці 
після доповіді секретаря. 
Питання було важливе, на
зріле, і вони не могли його 
обійти.

Справді, в колгоспі імені 
Ілліча ті, хто одружився, 
відходять від комсомольсь
кого життя. А що зробив 
комітет, щоб і після весіл
ля комсомольці залишались 
в строю? Про те, щоб ор
ганізувати вечір молодої 
сім’ї, дати товариські пора
ди, а то й просто поціка
витись, як живуть, в комі
теті комсомолу ніхто й мо
ви не вів. Навіть 
вити молодих з 
звичайним листом 
турбувались. Така 
ність і призвела „„ 
го, що Ліна Безверха, Раїса 
Волошинова, Олександр Ко
вальчук, Григорій Видула і 
цілий ряд інших відірвали
ся від комсомольського жит
тя.

Цікавим і по-комсомоль- 
ському бойовим був виступ 
Олени Брилахи. Вона різко 
критикувала комітет за те, 

поздоро- 
весіллям 
не по- 
неуваж- 
до то-

їхав працювати в інше міс
це. А колгоспні комсомоль
ці чотири місяці були без 
керівника. В цей же період 
секретарем в 4-й брига
ді вважався т. Грива. Гйн 
говоримо вважався, бо на
справді він працює на гір- 
ничозбагачувальному комбі
наті. Членські внески не 
сплачувались по 4—6 міся
ців, комсомольська робота 
віддана забуттю.

Секретарем первинної ор
ганізації другої бригади об
рали «Піду Копійку, яка 
шість місяців не сплачувала 
внесків і не з’являлася па 
збори. Якщо комсомольці 
так ставляться до своїх обо
в’язків, ТО ЩО вже говорити 
про неспілкову молодь!

В комсомольській органі
зації провідне місце повин
на займати робота з людьми. 
Треба, щоб виробничі пи
тання стали темою для роз
мов на зборах. Новообраних 
же членів комітету мало 
стурбувало те, що з кожним 
днем все більше молоді за
лишає ферми і йде працюва
ти на інші роботи чи на су
сідні промислові підприєм
ства. Тим часом колгосп має 
низькі показники по вироб
ництву продуктів тваринни
цтва.

Жодного животрепетного 
питання не підняв у цьому 
році комітет комсомолу. Чо
му б, скажімо, не викли
кати на своє засідання 
телятницю Ольгу Булах і її 
подругу по змаганню Дашу 
Копань та запитати, як во
ни виконують свої зобов'я
зання? Можна ж було й по
говорити про участь комсо
мольців в підготовці тварин
ницьких приміщень до зими. 
Адже ці питання вже давно 
включені в план роботи пер
винної організації.

В артілі імені Леніна ко
мітет комсомолу не зумів до
битися того, щоб у бригадах, 
на фермах молодь працюва
ла і жила по-комуністично- 
му. Тут навіть ніхто не бо
реться за це.

У петрівських комсомоль
ців — непочатий край робо
ти. Допомогти краще побу
дувати її повинні райком 
комсомолу та первинна пар
тійна організація артілі.

О. ЧЕРНЕЦЬКИЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

що він ніколи не контролює 
виконання взятих зобов’я
зань, не доповідає про це 
на зборах.

— Часто посилають моло
дих доярок Розу і Катери
ну Махорт на різні районні 
наради. Цим дівчатам ви
являють честь, а вони, коли 
повертаються на ферму, за
мість того, щоб розповісти 
подругам про почуте, від
повідають: «А ви самі по
їдьте та й почуєте».

— Такі вчинки, — гово
рить Олена, — не .сумісні 
з нормами комсомольської 
ДИСЦИПЛІНИ.

Серйозна критика на ком
сомольських зборах була 
направлена на адресу ди- 
ректора Богодарівськрї 
восьмирічної школи X. Р< 
Волошко, яка зволікає від* 
криття при школі вечірньо
го восьмого класу. 17 мо
лодих колгоспників досі не 
знають, чи вдасться їм вчи* 
тись, чи ні.

в. ПРОЦЕНКО, 
позаштатний корес
пондент.

Бобринецький район»



ОСІННІ ТУРБОТИ
7 ОГО літнього вечора і 

настрій у Петра Чаба- і 
ненка був напрочуд підне
сений. Увійшовши до кімна
ти, ретельно вмився, приче- 

?сав скуйовджене волосся і 1 
сів до столу.

— П роголодався ж я 
сьогодні, мамо!

Домна Аврамівна поспіш
но готувала синові вечерю.

— От, бачиш: після ро
боти і апетит кращий, — 
говорила вона. — А підеш 
в школу, знову втратиш 
його. Тільки й сидітимеш 
за книжкою.

— Що ти, мамо!.. Ми те
пер все робитимемо: будемо 
і вчитись, і працювати. Мо
жеш поздоровити мене. Я 
бригадиром став.

— Як? — не зрозуміла 
мати.

— Учнівської виробничої. 
Вирішили ми де в чому і

4 колгоспників випередити.
Домна Аврамівна недо

вірливо глянула на сина і 
вийшла в сусідню кімнату. 
А Петро підпер рукою під- 

*боріддя, поринув у роздуми. 
«Ех. мамо, думаєш, що ми, 
крім алгебри, нічого не 

к знаємо?»
...Хуртовина не вщухає. 

Мороз обпікає руки. Сяють 
радістю розчервонілі облич
чя.

— Ще сьогодні, і годі 
вам! — гукає тракторист.

— Е, ні!.. Нам треба на 
кожен гектар по двадцять 
тонн перегною вивезти... А 
є тільки по шістнадцять. І 
наступного вихідного пра
цюватимемо...

Скрип дверей перервав 
Петрові думки. Ввійшла ма
ти.

— О! Я трохи не забув. 
Ось, на, — поспішно вимо
вив він, подаючи матері 
гроші. — Це аванс одержав. 
Триста карбованців.

Домна Аврамівна взяла 
гроші. Глянула на портрет 
чоловіка, замислилась.

— Мамо, що ти не віриш 
у наші сили? — порушив 
мовчанку син.

— Вірю, мій любий, — 
^відповіла мати, сідаючи бі

ля нього.
— Розповідай, що ви ви

рішили зробити.
Петро розповів, що їхня 

бригада зобов’язалась ви
ростити на кожному гекта
рі по 50 центнерів кукуруд
зи в зерні і по 350 центне
рів цукрових буряків.

— Так, так!—зітхнула по
легшено Домна Аврамів
на. — Це дуже добре, що

ШЕФИ—КОЛГОСПАМ
Р КОЛГОСПАХ імені 1л- 

ліча та 40-річчя Жовт
ня, Новопразького району, 
працюють учні Митрофанів- 
ської середньої школи. Во
ни вже зібрали 660 тонн по- 
чатків на силос і 70 тонн 
качанів у зерні.

Правління обох колгоспів 
дуже вдячні за таку допо
могу. На урочистій лінійці 
голови правлінь вручили 
грошові премії класам-удар- 
никам: сьомому і дев’ятому, 
восьмому «Б» і десятому, 
п’ятому і шостому.

В. ОРЕЛ, 
юнкор.

• * *
ОБРИЙ урожай коро
леви полів виростили

кукурудзоводи артілі імені 
XXI з’їзду КПРС, Ново- 
празького району. Та із зби
ранням її вийшла неуправ- 
ка. На допомогу колгоспни
кам прийшли їх шефи — 
робітники Олександрійсько
го будівельно-монтажного 
управління. Завзято, по-ро- 
бітничому попрацювала на
ша група під керівництвом 
машиніста екскаватора ко
муніста А. І. Зубова. За 
два тижні ми зібрали куку
рудзу з площі 40 гектарів, 
Хорошими трудівниками за
рекомендували себе комсо

Листи наших юнкорів ського, 36. Редакція газеті
_ «Молодий комунар».

ДОСЛІДНИЦІ
вас у школі привчають до І 
праці. :

ЕРШ! промені сонця і 
ледве заіскрились на » 

смарагдовій гичці, а учні ° 
Лозоватської середньої иіко- з 
ли були вже на плантації. ■> 
Прийшла Галина Степанів- ° 
на Кулініч, керівник вироб- ; 
ничої бригади, і закипіла « 
робота. Одні скидали на ку- 5 
пи вже підкопані буряки, і 
інші чистили. Опівдні на ° 
кожного члена бригади при- » 
падало по 7 центнерів під- і 
готовлених до відправки ко- ° 
ренів.

— Я, товариші, мабуть " 
піду до контори, — сказав • 
Петро Чабаненко. — А то ї 
ще зів’януть, поки при- і 
шлють машину.

Та автомашина вже мча- і 
ла по шляху і звернула на з 
учнівську ділянку. Шко- » 
лярі кинулись навантажу- і 
вати її. =

Надвечір до учнів заві- З 
тав секретар комсомольської " 
організації школи, викладач ° 
співів Микола Леонтійович З 
Міщенко. Трохи попрацю- ° 
вав з усіма, потім покликав ї 
до себе обліковця Валенти- ° 
ну Журавель.

— Підрахуй, Валю, будь = 
ласка, що ви зробили на З 
сьогодні. Завтра в райкомі ; 
комсомолу доповідатиму. =

— Записуйте, — Валя сі- з 
ла на купу гички. — Зібра- | 
ли добрий урожай в саду, З 
на винограднику. Допомог- З 
ли колгоспникам очистити • 
качани кукурудзи на площі З 
97 гектарів. Вивезли на бу- З 
рякопункт 3 тисячі центне- “ 
рів буряків. Крім того, на- ■ 
ша виробнича бригада зби- З 
рала в колгоспі соняшник,і 
копала й картоплю... |

* * *
Гі А БЕЗХМАРНОМУ не- З 

бі зайнялась вечірня З 
зоря. Ідуть повз школу з і 
поля учениці. »

— А де ж ваші хлопці?— : 
гукає до них шкільний сто- ° 
рож.

— Буряки повезли в ; 
Ульяновку, — відповідає за « 
всіх Тамара Ійалар. З

Хтось заводить пісню. П • 
швидко підхоплюють...

Біля колгоспної контори : 
сидить кілька літніх жінок. ■

■ — Чуєте? — каже одна з 
’ з них. — 3 поля повер- ■ 
‘ гаються. Бригада наймолод-« 
' ших. — І багатозначно до-
■ дала:

— Зміна наша.
Михайло ШЕВЧУК.

» Ульяновський район.

мольці Валерій Захарчук, 
Олексій Старик, Тамара 
Паскіна, молоді робітники 
Андрій Каніболотський, Ма
рія Могильна та інші.

І ще одну приємну справу 
зробили ми своїм підшеф
ним. Група робітників на 
чолі з В. К. Чорним змон
тувала підвісну дорогу на 
тваринницькій фермі кол
госпу.

Б. ТРАЧУК, 
слюсар-монтажник.

♦ * *

НАД ПОЛЯМИ залунала 
дзвінка пісня. Вона не 

заважала молоді обривати 
дорідні золотисті качани, 
що так щедро подарувала 
хліборобам королева полів. 
Пісня давала наснагу, ба
дьорила душу.

Час летить швидко. Ось 
уже й перші шість машин 
доверху засипані качана
ми. Вантажники тракторист 
Олександр Грицан, доярки 
Тетяна Бембак, Ольга Вой- 
това та інші умощуються 
на машинах і знову заспі
вують. Колона вирулює на 
шлях і мчить на хлібоприй
мальний пункт.

Наста-в вечір. І пісні з по
ля переносяться в село. То 
після недільника молодь по
спішає в клуб, який привіт- 

ОЗИМКУ агроном колгос- 
пу М. Доценко привіз 

від двічі Героя Соціаліс
тичної Праці Блажевського, 
з Одеської області, 20 ка
чанів високоякісної куку
рудзи. Посіяли її на ділян
ці 0,03 гектара. Чи виросте 
в наших умовах? Треба до
глядати її бережно. Хто ж 
візьметься за цю складну 
справу?

— Давай доглядатимемо 
дослідну кукурудзу,—запро
понувала дев’ятикласниця 
Седнівської середньої шко
ли Таня Сидоренко своїй 
подрузі з 8-го класу Марії 
Рябчині. Завагалась було 
спочатку Марія. Але ж не 
було ще такого, щоб подру-

ИОГО ІМ’Я —
НА ДОШЦІ ПОШАНИ

ІМ’Я їздового Івана Бер- 
“ шадського красується на 

Дошці пошани колгоспу 
імені Кірова. Поважають 
люди комсомольця за його 
невтомність у роботі, за 
веселий характер. Іван — 
активний учасник художньої 
самодіяльності, член комі
тету комсомолу.

За хорошу роботу облас

ПРАЦЯ
5 липня. Приїхали в 

с. Зибкове, Онуфріївського 
району. Директор школи по
знайомив з планом роботи 
навчально-виробничої брига
ди. Шкільна ділянка зай
має ЗО гектарів. Зараз вона 
вся оброблена, і школярі 
допомагають колгоспові.

6 липня. Сьогодні пер
ший день нашої роботи в 
бригаді. Вийшли дівчата. 
Хлопці працюють на будів
ництві водопроводу і на 
машинах. В нашій бригаді 
50 чоловік, але щоденно 
працююють 20—25. Решта 
або поїхала з села, або ж 
лишається вдома допомог-

® ....................

но сяє вогнями, гримить му
зикою.

В. АРАКЕЛОВ, 
юнкор.

с. Петроострів, 
Хмелівського району.

♦ * *
ПОГОДА встановилась 
“ ■ дощова, збирання ку

курудзи ускладнилося. «До
помогти колгоспникам!» — 
кинули клич комсомольці 
Кіровоградської кондитер
ської фабрики.

З піснями, жартами при
були робітники в колгосп 
імені Дзержинського, Ком- 
паніївського району.

Попрацювали дружно, по- 
молодечому. У комсомолок 
Г. Данильченко, Л. Вороб- 
йової, В. Борщ, М. Гонча
ренко робота кипіла в ру
ках.

Хлібороби щиро дякува
ли нам за допомогу.

Р. ЛОПАТИНСЬКА, 
секретар комсомоль
ської організації кон
дитерської фабрики.

♦ • ♦

В КОЛГОСПІ імені Куй- 
бишева, Ново-Мирго

родського району, цього ро
ку кукурудза вродила, як 
ніколи. На допомогу артілі 
прийшли учні Панчівської 
середньої школи.

Дружно працюють вось
микласники. Не відстає від 
старших п’ятий «А» клас.

Закінчується робочий 
день, юні трудівники ши
куються на лінійку. Дирек
тор школи Г. Воропай ого
лосив ударникам щиру по
дяку.

Ю. ГАДЖІЄВ, 
юнкор. 

ні одна одну не підтримали.
Настав час, коли куку

рудза зійшла. Скільки ра
дості у подруг, переживань! 
Та хвилювання виявились 
марними. Сходи були друж
ними. Після кожного дощу 
дівчата старанно просапу
вали свою ділянку.

Кукурудза виросла на 
славу. На кожному стеблі 
по 3—4 качани, а кожен 
качан довжиною ЗО—40 сан
тиметрів. Отже, ростиме в 
нашому краї привезена ку
курудза! Наступного року 
колгосп посіє її на 5 гекта
рах, продовжить досліди.

Звичайно ж, подруги Та
ня й Маруся теж візьмуть 
в цьому активну участь: по
чату справу доведуть до 
кінця.

Тетяна ЧУПРИНА, 
секретар комсомоль
ської організації шко
ли.

Устимівський район.
""........... ........... .......®
ний комітет комсомолу на
городив юнака Похвальною 
грамотою.

в. кузьменко, 
юнкор.

Ново-Архангельський 
район.

З щоденника студентки -практикантки 
Кіровоградською педінституту Л. Мініної

ти по господарству. Позна
йомилися з бригадиром. Ду
же метка дівчина-обліко- 
вець. А чому б кожному з 
учнів не побувати обліков
цем? Потрібне діло.

ДАРУЄ
Працюємо на баштані. 

Наші дівчата дуже веселі, 
бойові. До першого відпо
чинку однак тримались ос
торонь. Але ось обід. Катя 
заспівала пісню. їй аплоду
вали. Увечері дівчата при
йшли до нас. Говорили про 
школу, про те, як цікавіше 
організувати роботу брига
ди: вони дуже люблять 
кіно, просять розповісти про 
артистів, пропонують обго
ворити повість Ніліна «Жор
стокість», розучити нові іг
ри. Тепер ми зможемо вра
хувати їх інтереси і скласти 
свій план роботи.

8 липня. Під час обі
ду посперечались про «Жор
стокість» Ніліна. Такі кни
ги вчать жити чесно і кра
сиво. Яскраві образи, силь
ні характери ваблять до се
бе дитячі серця. Вирішили 
разом вчитись жити у лю
дей сильних і мужніх. В 
плані з’явився новий пункт: 
цикл бесід «В житті завжди 
є місце подвигам».

12 липня. Працюємо 
на току біля «ВІМ»а. Ду
же жарко. Стомились. Але 
весело, робота кипить, особ
ливо вранці, коли втома не 
дає про себе знати. На пе
рерві читала вірші Лугов- 
ського.

14 лип н я. День сьо
годні не такий жаркий. Пра-
цюючи з учнями, ми пере
конуємося, яке велике зна
чення має особистий прик
лад вчителя. Найважче 
місце біля «ВїМ»а: відгрі
бати вже провіяне зерно. 
Спочатку кожен намагався, 
щоб йому не довелось тут 
стояти. Але ось дівчата по
бачили, що ми працюємо са
ме тут, І вони тепер теж хо
чуть бути там, де важче.

15 липня. Учні, бать
ки, вчителі з семи годин 
зібралися на шкільному по
двір'ї. Ми повинні покласти 
стелю в новоліу приміщен
ні. Нелегка справа. Але 
працює великий колектив. 
Поступово всі втягуються,

Ая

і швидкий 
Працювали

виникає чіткий 
робочий ритм, 
до двох годин. Втомились, 
але щасливі: як добре свої
ми руками будувати свою 
школу! Для хлопчиків і дів
чаток праця сьогодні —• 
справжнє свято.

19 липня. Трудимося 
на току. У нас вже є дос
від. Під час перерви про
довжуємо розмову з учня
ми про подвиг, про спраж- 
ню людину. На цей раз мо
ва йшла про подвиг у праці.

25 липня. Ось і на
став день від’їзду. їхати 
зовсім не хочеться. Ми здру

РАДІСТЬ
жилися з дівчатами, вони 
звикли до нас.

Вчителі школи багато 
роблять для того, щоб ро
бота в бригаді була ціка
вою і красивою. Але, на 
жаль, школа не має нор
мальних умов для роботи в 
літній час. Колгосп не дає 
коштів для організації бри
гадного табору. Тому учні 
часто перевтомлюються. 
Ранком бригада працює в 
колгоспі, а після цього учні 
ще й вдома до вечора зай
няті роботою. Про це треба 
подумати, щоб на наступ
ний рік як слід поєднувати 
відпочинок з працею в пе
ріод канікулів.

Під заголовком «Про ді- 
тей-пасинків і керівних 
дядь» 3 серпня ц. р. в га
зеті «Молодий комунар» бу
ла надрукована кореспон
денція, в якій хмова йшла 
про вкрай незадовільну ро
боту Єлисаветградківського 
Будинку піонерів, Олексан
дрійського району.

Як повідомив Олексаи- 
дрівський райком ЛКСМУ, 
факти, наведені в корес
понденції, підтвердились.

Директора. Будинку піоне
рів М. Ф. Риженка з поса
ди звільнено. Для керівни
цтва гуртками підібрані 
здібні люди.

За останній час робота

В колгоспі «Росія», Кіро
воградського району, широ
ким фронтом ведеться будів
ництво. Руками колгоспник 
майстрів споруджено три ко
рівники на 450 голів худоби, 
будинок для садоводів, шко
лу, дитячі ясла, відремонто
вано три корівники.

На з н і м к у: кращий
муляр колгоспної будівель
ної бригади комсомолець 
Микола ШАРАВАРА.

Фото М. САВКУНОВЛ.

-
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ШІНОЧА рада централь- 
т ного відділення дослід
ної станції з ініціативи Кі
ровоградського райкому 
комсомолу організувала те
матичний вечір «Рідна мати 
моя».

Яскраву доповідь про ма
тір зробила секретар Кіро
воградського райкому ком
сомолу С. Резніченко. По
тім з привітанням до мате
рів виступили піонери, ком
сомольці.

Г. ГЛУБОКИЙ, 
секретаря 

організації 
станції.
• е

заступник 
партійної 
дослідної

І/ БОБРИНЕЦЬК ОМУ
* дитбудинку з ініціативи 

дитячої ради організовано 
«Клуб вихідного дня». Кож
ної неділі організовуються 
ігри, атракціони, проводя
ться змагання з настільного 
теніса, шахів, шашок. Кож
ний знаходить тут розваги 
до смаку.

Щосуботи окремі групи 
вихованців виступають з 
концертами.

В. ЗАГОРОДНЮК, 
вихователь дитбудинку.

о

Будинку піонерів значно по
ліпшилась. Тут зараз пра
цює вісім гуртків. Всі вони 
забезпечені необхідними ін
струментами, матеріалами 
та наочним приладдям. До
датково придбано в цьому 
році: 16 музичних інстру
ментів, 2 швейних машини, 
радіодеталі, 38 комплекті» 
шашок, шахів і доміно. Об
ладнується фотолаборато
рія.

Виділено 4 нових кімнати. 
Будинок піонерів повністю 
забезпечений паливом.

*♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
2 листопада 1960 р., З стор.
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їх велике щастя 15-РІЧЧЯ ВФДМ

пачки те- 
на яких 
«Міжна-

Д? В МОСКВІ будівля, до 
якої прикована увага 

молоді багатьох країн сві
ту. З ранку і до пізнього 
вечора листоноші доставля
ють сюди товсті 
леграм і листів, 
стоїть штемпель:
родне», а трохи нижче ад
реса: Університет дружби 
народів...

Ми побували в цьому но
вому, що почав свій перший 
учбовий рік, вузі. З просто
рого вестибюлю потрапляє
мо в довгий коридор. По 
обидва боки навчальні 
аудиторії. Біля однієї з них 
нам зустрілась група юна
ків і дівчат.

— Добре, відмінно, доб
ре, — голосно, з 
вимовляв перші 
слова стрункий 
яскравій фуфайці.

Так відбулося наше зна
йомство з посланцем Гани 
молодим робітником Пили
пом Одуро Ачемонгом. 
Юнак виріс в небагатій 
сім’ї, де кожний трудиться 

як-небудь 
Всі

на те, 
освіту, 

школу

тільки в університеті, але й 
«індивідуально», шляхом 
широкого спілкування з 
москвичами.

Юнак згадує, що якось в 
трамваї він переплутав сло
ва «до побачення» і «здра
стуйте», потрапивши в сміш
не становище. Але що ж 
поробиш, адже російське 
прислів’я говорить: на по
милках вчаться.

акцентом 
російські 
юнак в

для того, щоб 
прогодуватись, 
батьки поклали 
їх діти дістали 
нак закінчити 
лише Пилип.

Але не так-то просто 
йти в люди» в країні,

сили 
щоб 
Од- 
зміг

<гви- 
, яка 

довгий час знаходилася під 
колоніальним гнітом. Адже

ТДАГАТО дечого хочеться 
розповісти молодим лю- 

дйм, які, приїхавши в Ра
дянський Союз, відчули се
бе тут серед москвичів, не
мов у рідній сім’ї.

— Яке прекрасне ваше 
місто: воно древнє і в той 
же час юне, тому що, куди 
не глянеш, — всюди бачиш 
башти будівельних кра
нів, — захоплено відзначає 
студент-філолог Усі Хаміс 
Хаджі. Він — посланець 
маленької африканської 
держави Занзібар — лю
бить годинами бродити по 
Москві. Усі побував уже в 
Палаці науки на Ленін
ських горах, відвідав Дер
жавний академічний Вели
кий театр.

Особливо сильне вражен
ня залишилось у молодого 
негра після огляду Вистав
ки досягнень народного гос
подарства СРСР.

У себе на Батьківіци-

ні мені доводилось багато 
чути про радянські супут
ники Землі і про космічний 
корабель, — говорить Усі.

Усі сказав, що було б ду
же добре, якби величезні 
кошти, які в деяких краї
нах ідуть на гонку озброєн
ня, використовувати на роз
виток науки і техніки, на 
створення таких же літаль
них апаратів для підкорен
ня космосу.

ялИ розлучаємося з наиіи- 
ми новими друзями. На 

думку приходять слова, 
сказані ректором Універси
тету дружби народів, про
фесором С. В. Рум’янце- 
вим: «Хороше, допитливе, 
трудолюбиве поповнення 
прийшло до нас учитись. З 
35 тисяч претендентів на 
зарахування в Університеї 
право одержало лише 500 
чоловік. Це — кращі з кра
щих. З часом вони стануть 
лікарями, 
рономами, 
юристами, 
спеціалістами 
пітніших професій».

...Над Москвою спусти
лись ранні осінні сутінки. 
В ці вечірні години студен
ти по-різному проводять 
своє дозвілля. Одні йдуть 
гуляти на широкі проспек
ти міста, інші направляють
ся в театри і кіно — кожен 
знаходить собі заняття по 
душі. Про що мріють ці 
юнаки і дівчата — діти різ
них народів? У всіх одне 
загальне бажання — жити 
в мирі і дружбі. Вони зна
ють, що тільки тоді можна 
буде побачити світле завт
ра.

Хай збудуться їх світлі 
мрії.

І. КОЗЛОВСЬКИЙ. 
(Кор. ТАРС). 

м. Москва.
На знімку: «Мене звуть 

Навсі Джонсон», — пише 
на дошці по-російськи сту
дентка Університету друж
би народів з далекої Феде
рації Нігерії.

Фото М. Редькіна.

інженерами, аг- 
механіками, 

філологами — 
найрізнома-

ної спілки молоді в бороть
бі за мир в усьому світі, в 
будівництві нового життя в 
народній Болгарії і за її 
активну участь в усіх між
народних заходах, які про
водить ВФДМ, бюро ВФДМ 
нагороджує ЦК ДКСМ юві
лейним прапором федерації. 

Від імені уряду Болга^ї 
учасників засідання 
перший заступник 
Ради Міністрів НРБ 
Дамянов.

-------------------------------------—

П ла н—достроково

СОФІЯ. (ТАРС). Тут від
булось урочисте засідання 
бюро Всесвітньої федерації 
демократичної молоді, при
свячене 15-річчю з дня її 
створення. В засіданні взя
ли участь представники ор
ганізацій демократичної мо
лоді всіх п’яти континентів 
земної кулі.

Президент ВФДМ П’єро 
П’єраллі у вступному слові 
відзначив, що за заслуги 
Димнтровської комуністич-

Готуючи гідну зустріч 
43-м роковинам Великого 
Жовтня, спортсмени і фіз
культурники області достро
ково виконали річний план 
по підготовці майстрів спор
ту СРСР і спортсменів-роз- 
рядннків.

На 26 жовтня підготовле
но 9 майстрів спорту при 
плані 6, першорозрядників — 
135 при плані 116, другороз- 
рядннків — 861 замість 850,

спортсменів третього

-аті 
вітав 

голови 
Ранко

спортсменів третього розря
ду _ 7079 при плані 7000, 
юнацького — 4016 замість 
3500.

Фізкультурні організації 
розгорнули змагання за 
дальше піднесення спортив
но-масової роботи в області.

В. ЖУЧЕНКО, 
голова обласної ради 
Союзу спортивних ко
лективів і організацій.

З доповіддю про 15-річчя 
ВФДМ і єдність молоді в 
боротьбі за мир, проти ко
лоніалізму виступив П’єро 
ГГєраллі.
М444*♦♦♦♦♦*ННН♦♦♦♦♦£3

У неділю нз Кіровоград
ському стадіоні ДСТ «Аван
гард» відбувся матч з фут- 
бола між гравцями «Зірки»

Позавчора в Москві від
бувся фінальний матч ро- 
зиграшу кубка країни з 
футбола. Зустрілися між 
собою чемпіон Радянського 
Союзу 1960 року — «Тор
педо» (Москва) і «Динамо» 
(Тбілісі).

90 хвилин напруженої бо
ротьби не дали переваги 
жодній стороні. Результат 
був нічийний — 3:3. Перші 
15 хвилин додаткового ча
су також не внесли істот
них змін. Тільки на остан
ній хвилині четвертого тай- 
ма московським спортсме
нам ціною великих зусиль 
вдалося забити четвертий 
гол.

Торпедівці зробили в цьо
му році дубль: стали чем
піонами країни і володаря
ми кубка.

п. львов.

ПРО ЩО НЕ ЗНАЄ ГЛЯДАЧ
імперіалісти, що притісня- 
ли народ Гани, за весь час 
панування не відкрили жод
ного вищого учбового за
кладу. Для того, щоб стати 
інженером або лікарем, тре
ба було їхати вчитись в 
Англію чи Америку, але 
прості африканці, як прави
ло, не могли цього дозволи
ти собі.

— Я ніколи не був та
ким щасливим, — говорить 
Пилип. — Адже моя мрія 
здійснилась: тепер я зможу 
вчитися на інженера-буді- 
вельника, а спеціалісти цьо
го профілю більше всього 
потрібні моїй Батьківщині.

ГІЛЯ входу в одну з 
аудиторій — дощечка: 

«Тихіше, йдуть заняття!» 
Обережно, щоб не заважа
ти студентам, входимо. Ви
кладач А. К. Красулевич 
викликає до дошки Год- 
фрея Санді Патта — юна
ка з Нігерії, який зарахо 
заний на медичний факуль
тет.

— Які російські слова ви 
знаєте?

Це питання не застає 
Годфрея зненацька, і ось 
уже його рука виводить на 
дошці два слова — «Мир» 
і «Свобода». Вони найближ
чі і зрозумілі не тільки йо
му, молодому негрові, але і 
всім людям .доброї волі.

— Дуже добре, що ви
вчення російської мови по
чалося саме з цих слів, — 
говорить Годфрей. — Ми 
намагаємося навчитись роз
мовляти по-російськи не

1. Вередливий
півень

(НЄВИГАДАНІ ІСТОРІЇ)
ний спосіб. Півневі сподоба
лось ігристе вино. Тепер 
«герой» буянив, часом ішов 
в атаку на кінооператора і 
навіть кукурікав. Епізод був 
знятий відмінно.

У СЦЕНАРІЇ фільму ав
тор написав: «Півень 

стрибає на паркан, відчай
душно тріпоче крилами і, 
розкривши широко дзьоб, на 
всю вулицю співає : «ку-ка- 
рі-ку-у!»

Написати, звичайно, легко. 
А спробуй зняти такі кадри.

— Може, викинемо сце
ну з півнем? — запропону
вали режисеру.

— Не можна, — відповів 
він.. — Цей епізод допомо
же розкрити душевні пере
живання героїні.

Відшукали красеня-півня 
з пишним хвостом, з пунцо- 
вим і тугим гребнем. Але 
хазяїн попередив:

— Беріть курочок. Без них 
він занудьгує і кукурікати 
не стане.

Довелося купити цілу 
«птахоферму». Новий «ге
рой» картини прокидався на 
зорі і дзвінким співом будив 
стомлених акторів. Але 
вдень, як назло, не кукурі
кав. Чого тільки не робив 
кінооператор! Не допомага
ло. На виручку прийшов 
колгоспний сторож, люби
тель «півнячих боїв».

— Дайте йому пару ло
жок шампанського, — пора
див він.

Спробували цей незвнчай-

2. Розумна
свиня

ПІД ЧАС зйомок фільму 
• • «Як посварився Іван Іва
нович з Іваном Никифоро- 
вичем» треба було зняти та
ку сцену: свиня вривається 
в миргородський суд, хапає 
зі столу скаргу поміщика і 
тікає. Режисер викликав ди
ректора картини В. І. Бро- 
шевана і сказав: «Вся на
дія на вас, Вікторе Іванови
чу. Рятуйте фільм. Терміно
во потрібна свиня. І не про
сто свиня, а розумна».

В. І. 
вився в Москву. Там 
звернувся до відомого Дре
сирувальника зі своїм про
ханням.

— Добре. Зроблю вам ро
зумну свиню, — відповів 
той. — Але для цього, голуб
чику, потрібно три місяці, і, 
звичайно, немало грошей.

І він назвав таку суму, 
що у В. 1. Брошевана за
крутилась голова. Довело
ся від послуг дресируваль
ника відмовитися.

Наближався гоголівський 
ювілей. 1 ось одного разу 
(це було під Полтавою, де 
працювала Одеська кіно- 
група) під час зйомок масо-

Брошеван відпра-
він

вої сцени сивовусий колгосп
ник дізнався про лихо по- 
становщиків.

— Цього ми не дозволи
мо, — хриплим баском зая
вив він, — щоб наш фільм 
зривався з-за якоїсь свині. 
Що ж ви мені раніше? не 
сказали? Я ще в дитинстві 
вчив шпака говорити люд
ським голосом. У мене й за
раз гусак танцює фокстрот, 
коли онучок включає радіо
лу. Тягніть до мене хрюш- 
ку, та пошвидше!

Коли старий оглянув хав- 
ронью, він замовив кілограм 
халви і два кілограми тюль
ки. Він не секретничав, діяв 
відкрито, запрошував на се
анси своєї «дресировки» 
майже всю кіногрупу.

Півдня він не давав сви
ні їсти. Потім частував її 
халвою. А через годину про
стягнув до її п'ятачка тюль
ку, загорнуту в папір. Сви
ня радісно хрюкала, чуючи 
ласощі. Але дід не дав їй 
згорточок, а поклав папір на 
край столу. Хрюшка завере
щала, трохи постояла, по
вертіла рилом і слухняно 
попрямувала до столу. З'їв
ши першу порцію тюльки, 
свиня потягнулася за дру
гою, третьою.

Через два дні колгоспний 
дресирувальник сказав ре
жисеру:

— Будь ласка, наводьте 
апарат. Артистка вийшла 
пристойна...

Таким чином був знятий І 
цей нелегкий епізод.

Б. БОРИСОВ.

та спортсменами олександ
рійського «'Шахтаря».

Гостра і напружена бо
ротьба закінчилася перемо
гою господарів поля з ра
хунком 2:1.

Н. ПАЛИВОДА.
* * *

Близько двох місяців про
ходили змагання з футбола 
на приз Ново-Українського 
райкому комсомолу, в яких 
брали участь 18 команд. Зу
стрічі відбулися у двох зо
нах: Піщано-Брідській та 
Ново-Украінській.

До самого кінця змагань 
нелегко було виявити пере
можця. Сталося так, що до
ля першого місця вирішила
ся в останній грі, де зустрі
чалися команди Ново-Укра
їнської РТС та колгоспу 
імені Енгельса. Перший тайм 
цієї зустрічі проходив у го
стрій спортивній боротьбі з 
деякою перевагою колгосп
них футболістів і закінчив
ся з рахунком 1:0 на їх ко
ристь. Друга половина гри 
проходила при перевазі 
спортсменів РТС, але зрів
няти рахунок їм вдалося ли
ше на останній хвилині гри. 
Цей результат забезпечив 
механізаторам Р'ГС перше 
місце. їх нагороджено куб
ком та Почесними грамота
ми райкому ЛКСМУ.

Л. КУГЕЛЬ, 
суддя 1-ї категорії.

П ЯЛТІ закінчилась осо- 
& биста першість УРСР з 
шашок, в якій взяли участь 
9 майстрів спорту і 6 канди
датів у майстри. В резуль
таті напруженої боротьби . 
перше місце завоював май
стер спорту Лев Слобод- 
ський (Харків).

В десятку сильніших 
шашкістів України увійшов 
і кіровоградський кандидат 
у майстри Михайло^Контро- 
барський.

К. МИХАЙЛОВ.
♦ * *

І/ КІРОВОГРАДІ розп& 
•У чалися фінальні шахо
ві змагання особистої пер
шості, в яких беруть участь 
18 першорозрядників — пес 
реможців півфінальних зм(Р~ 
гань. Вже проведено чоти
ри тури. Слюсар артілі «Ме
таліст» Федір Мамонт, який-* 
набрав 4 очка з 4 можли
вих, очолює турнірну табли
цю. На одне очко відстав 
від нього чемпіон міста 
І. Гітельман. Змагання три
вають.

С. ШИНКАРЕВСЬКИЙ.

—+Злісного хулігана покарано
Тисячі кіровоградців зіб

ралися 29 жовтня на місце
вому стадіоні «Авангард». 
На цей раз їх привело сюди 
не цікаве футбольне змаган
ня, а судовий процес над ро
бітником агрегатного заво
ду І. С. Стольниковим.

23 жовтня І. С. Стольни- 
ков на матчі між кіровоград
ською «Зіркою» і командою 
«СКА» (м. Львів), перебу
ваючи у нетверезому стані, 
жбурнув пусту пляшку у нЗ> 
падаючого гостей майстра 
спорту О. Філяєва. В ре
зультаті потерпілий дістав 
глибоку травму на голові.

Народний суд 3-ї дільниці 
м. Кіровограда під голову
ванням І. В. Чехлова за 
участю державного обвину
вача — прокурора міста 
Є. П. Панченка, громадсько
го обвинувача — робітника 
агрегатного заводу Г. І. 
Преснєцова суворо покарав 
злісного хулігана, його за
суджено до 10 років позбав
лення волі.

ГАЗЕТА — ДРУГ 
НА РОБОТІ І ВДОМА. 
ПЕРЕДПЛАТИ її САМ X 
І ПОРАДЬ ЗНАЙОМИМ.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ
ГАЗЕТУ 

«МОЛОДИЙ 
. КОМУНАР» 

НА 1961 РІК.

Зверніться в будь-яку 
контору або відділення зв’яз
ку, до листоноші чи до упов
новаженого по передплаті 
на підприємстві, в установі, 
колгоспі, і ваше прохання 
буде задоволене.

Редантор П. МАРЧЕНКО.

«Молодой иоммунар» — орган Кировоградского 
областного комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.
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