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Звідки ж тому молоку

належить
молоди м

’Т'ЕТЯНА Литвиненко і
* Олександра Касьянен- 

ко... Декому ці прізвища 
може й нічого не говорять. 
А от у колгоспі імені Сталі
на, Олександрійського ра
йону, немає людини, яка б 
не знала цих дівчат. Пра
цюють вони доярками, і не 
абияк, а сумлінно, справді 
по-комсомольському. Не
спроста ж надоїли в щой
но минулому році майже 
по 2.700 літрів молока від 
кожної корови. За передо
вими йдуть і Люба Іщенко, 
Марія Павленко, Таня Ки- 
коть. Та хіба всіх перелі
чиш? Адже у нас на фермах 
трудиться багато молоді, і 
вся вона служить прикла
дом у праці для інших.

От узяти хоч би телят
ниць Тамілу Давніченко, 
Ганну Губу і Віру Ваку
ленко. Кожен знає: нелегко 
доглядати одній 40 телят. 
Треба ж і нагодувати їх 
своєчасно, і на прогулянку 
вивести, та й у приміщенні 
слід чистоту тримати. Та 
дівчата справляються з ро
ботою, і ніколи від них не 
почуєш скарги на втому.

А доведеться вам бувати 
в рільників і механізато
рів — там теж зустрінете 
молодечий запал, бадьору 
пісню. Ні, недаремно -зай
мають почесне місце на 
колгоспній Дошці пошани 
ланкові-комсомолки Ніна і 
Олександра Касьяненки, 
шофери Андрій Козубенко і 
Микола Шульга та багато 
інших.

Яку б галузь господар
ства не взяти — скрізь мо
лодь йде попереду. І січне
вий Пленум ЦК рідної пар
тії вона зустрічає перевико
нанням своїх зобов’язань.

Приємно усвідомлювати, 
що у високих показниках 
колгоспу (у нас на 100 гек
тарів сільськогосподарських 
угідь вироблено по 312 цент
нерів молока і по 54 центне
ри м’яса) є частка і твоєї 
праці. Наші юнаки і дівчата 
продовжують дерзати, з по
троєними силами беруть 
нові рубежі.

Н. БЕРЕЖНА, 
секретар комсомольської 
організації колгоспу 
імені Сталіна, Олек
сандрійського району.
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У ЦК КПРС
і Раді Міністрів 

СРСР
ЦК КПРС і Рада Мініст

рів СРСР визнали за до
цільне не провадити обмі
ну монети старого зразка 
вартістю в 1, 2 і 3 копійки 
на нові гроші і зберегти в 
обігу цю монету за її номі
нальною вартістю.

У зв’язку з цим монета 
карбування до 1961 року 
вартістю в 1, 2 і 3 коп. обо
в'язкова до приймання в усі 
платежі за номіналом на
рівні з новою монетою вка
заних вартостей.

Позмагаюся
в Л. Л у те а шевським

♦
і
j ЛАЕ1ІІ — 18 років. 1 прожила ще небагато, і зроби- J ■і*'* ла малувато. Вчилася в сільській семирічці, як і І інші ровесники. А потім на фермі радгоспу, стала j свинаркою. Спочатку поросят вирощувала. За весну І і літо минулого року виростила їх 1.150 штук. Кожне І не менше 40 кілограмів важило.
І /1 зараз доглядаю 311 підсвинків. Думаю здати їх І у січні, а до зими наступного року відгодую ще дві І групи. В загальному ж рахунку здам державі 850 1 центнерів свинини.

Таке у мене зобов’язання. А ще вирішила я позма
гатися з Леонтієм Лукашевським. То нічого, що І він — знатна людина, — хочу з ним силами поміря
тися.

З такими планами вступаю я в новий рік. Споді
ваюсь, що він буде для мене роком нових досягнень.

С. ТАБОРОВА, 
свинарка радгоспу «Більшовик», Олександрій

ського району.

;•

і
$

Зустріч
В ніч на 1 січня уряд 

Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік влаш
тував у Кремлі зустріч Но
вого року.

В зустрічі Нового року 
взяли участь міністри, ке
рівники центральних ві
домств і установ, депутати 
Верховних Рад СРСР і 
РРФСР, маршали Радян
ського Союзу, генерали Ра
дянської Армії, вчені, пись
менники, артисти, передо
вики виробництва.

Присутні тепло зустріли 
появу в Георгіївському залі 
керівників Комуністичної 
партії і Радянського уряду.

Незадовго до 12 години 
ночі товариш М. С. Хру
щов запропонував тост за 
минулий рік. «Хоч би яким 
Хорошим був старий рік,— 
сказав він, — а новий — 
1961-й — буде ще кращим!».
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Нового
Коли закінчувались ос

танні хвилини старого, 1960 
року, на весь світ по радіо 
пролунали позивні Москви. 
Оголошується новорічне по
здоровленій! радянському 
народові Центрального Ко
мітету Комуністичної пар
тії Радянського Союзу, Пре
зидії Верховної Ради СРСР 
і Ради Міністрів СРСР.

Кремлівські куранти на 
Спаській башті б’ють пів
ніч. Звучить Державний 
Гімн Радянського Союзу.

До учасників зустрічі з 
новим тостом звернувся 
М. С. Хрущов Він заявив, 
зокрема:

— Хочу висловити надію, 
що новий рік буде щасли
вим. За традицією люди в 
усіх країнах, зустрічаючи 
новий рік, кажуть: з новим 
роком, з новим щастям. Що 
таке щастя? Кожна людина

[ІА ФЕРМІ готувалися до 
доїння.

— Таню, потримай ліхтар, 
а то я нічого не бачу, — чу
лося з одного кінця корівки- 
ка.

— Та зачиняйте там две
рі, протяги ж страшні! — 
неслося з іншого.

Перегукуючись, недобрим 
словом згадуючи керівників 
артілі, доярки розпочали 
доїння. Не минуло й годи
ни, як кожна уже упорала
ся зі своєю групою. Не ду
майте, що тут працюють 
спеціальні апарати, — про
сто доїти нічого. Кожна ко
рова всього по півкілогра- 
ма молока дає. .

— Це ще дивно, що во-

ХТО „ЗА“? «
Л" ЛЯ мене новорічне свято збігалося ще з однією І 

датою в житті: минає рівно дев’ять років, як я 2 ■“----- . > і
І І і і
?І І

працюю на фермі.
В такий день, звісно, хочеться поділитися і своїми 

досягненнями, і планами на майбутнє.
Рік минулий приніс мені непогані успіхи: по чоти

ри з половиною тисячі кілограмів молока надоїла я 
від кожної корови. А на 1961-й плани у мене ще біль
ші. — Десятирічний ювілей відзначатимемо, тож по 
10 тисяч надоїти повинна. — жартують мої подруги.

Я теж над цим задумуюсь. Підрахувала свої мож- І 
ливості і вирішила: якщо не по десять, то по 6,5 ти-1 — ---- -

1 і: ? г
2 
$ 
І І І

сяч літрів молока надоїти від кожної корови можна. ♦ 
Адже корми у колгоспі будуть, а досвід у мене вже * 
чималий. Тільки праця потрібна, а до неї мені не 
звикати.

Отож 6,5 тисяч літрів —моє зобов’язання на тре
тій рік семирічки. Давайте позмагаємось, подруги- 
доярки. Хто «за»?

Віра БАЛАН, 
доярка колгоспу «Росія», Ульяновського району.

року в
насамперед вважає щастям, 
коли забезпечено міцний 
мир на землі, коли люди 
можуть жити і працювати 
в мирній обстановці, без 
страху перед загрозою руй
нівної війни.

Говорячи про відносини 
Радянського Союзу з Спо
лученими Штатами Амери
ки, М. С. Хрущов сказав:

— Я дозволю собі ви
словити надію, що в новому 
році Сполучені Штати Аме
рики і Радянський Союз не
наче перегорнуть сторінку у 
своїх відносинах з тим, щоб 
це сприяло оздоровленню 
міжнародної обстановки, 
поліпшенню відносин між 
усіма державами, а значить, 
і досягненню великої мети, 
до якої прагнуть всі наро-

братися?
ни хоч так дояться, — го
ворить доярка Г. Соловйо
ва. — Адже всього кілька 
днів, як почали худобі по 
10 кілограмів силосу дава
ти, а то ж вона взагалі 
стояла готодною.

— Ось погляньте на цих 
корів, — втручається в роз
мову Таня Лобач. — На ко
го вони тільки схожі...

1 справді, на тварин боля
че дивитися. Худющі, бруд
ні. Та й хіба можуть вони 
бути чистішими, коли і на 
подвір'ї ферми, і в примі-

Кремлі
ди, — зміцненню миру в 
усьому світі.

Тосг товариша М. С. Хру
щова учасники зустрічі ви
слухали з глибокою увагою 
і не раз переривали оплес
ками.

М. С. Хрущов проголосив 
також здравицю за героїч
ний робітничий клас, кол
госпне селянство, радян
ську інтелігенцію, за бра
терське співробітництво, за 
дружбу всіх народів, за Ко
муністичну партію Радян
ського Союзу — мозок ро
бітничого класу, за радян
ські профспілки, за комсо
мол, за радянських жінок, 
за славну Радянську Ар
мію.

Зустріч нового року в 
Кремлі тривала до глибокої 
ночі.

(ТАРС).

щеннях багнюка по колі
на.

А якщо до цього додати, 
що два корівники розвалю
ються, тоді кожному стане
ясною картина, як в кол
госпі піклуються про ху
добу. Та що там худоба, ко
ли тут не дбають і про го
ловне — людей.

Основне питання, на яко
му повинна бути зосередже
на увага тваринників, — це 
здешевлення виробництва 
молока, м'яса та інших про
дуктів. Досягти цього мож
на шляхом механізації тру
домістких процесів. Та в 
колгоспі імені Кірова ця 
важлива справа віддана за
буттю. Єдине, чим можуть 
похвалитися покровські гос
подарі, — це автопоїлки. А 
про підвісну дорогу, тран
спортери тут взагалі мови 
не вели. Та зате три роки 
тому придбали електродо
їльні апарати. Проклали 
труби, привезли мотор, спро
бували впровадити механіч
не доїння. Та на тому все й 
скінчилося. Вирішили, що 
це не вигідно. Лежить те
пер цінна апаратура в кла- 
довій під замком.

Як не дивно, але досі 
ферма не електрифікована, 
і доводиться користуватися 
ліхтарями.

Серед доярок другої 
бригади багато молоді. Ось, 
наприклад, Таня Клевана, 
Юхимія Конько, Женя Гам- 
за. Дівчата вже по два ро
ки біля корів, з раннього 
ранку до пізнього вечора на 
фермі пораються. Але що 
толку з цього завзяття, ко
ли кожна з них має в се
редньому на корову по 1430 
літрів молока за весь рік’.

Що й говорити, плачевні 
справи на фермі. Розуміють 
це і самі доярки. І як тіль
ки на ферму приходить т. 
Писарєв, секретар колгосп
ної парторганізації, вони 

і відразу ж «атакують» його: 
і те потрібно, і інше... А у 
відповідь знову чують одні 
обіцянки.

Покровські комсомольці з 
дорогою душею відгукнули
ся б на заклик передової 
доярки — боротися за збіль
шення валових надоїв шля
хом укрупнення груп тва
рин. Але хіба можна це 
зробити в таких умовах? 
Адже не секрет, що на фер
мі ніде навіть води нагріти. 
Корів доводиться підмива
ти холодною водою. А це ж 
знижує жирність і віддачу 
молока.

Становище можна було б 
поправити, якби воно хви
лювало керівників артілі. 
Але вони спокійно дивлять
ся на те, що серед доярок 
не організовано соціалістич
ного змагання, а на ферм? 
немає навіть кімнати відпо
чинку.

Хотілося б знати, якими 
шляхами думають в колгос
пі імені Кїрова підвищувати 
валові надої і що з цього 
приводу думає голова прав
ління т. Шаповалов.

Л. БАБИЧ.
Новгородківський 
район.

і За рік —
717 центнерів

І Позаду залишилася 
1 семирічка. І тепер Гали- 
’ на Тарасюк відгодовує 
1 групу свиней у колгоспі 
> імені XX з’їзду КПРС. 
! Багато уваги приділяє 
( вона своїм куцорилим! 
j А в нагороду за це кож- 
! на з тварин щодоби по 
( 550 грамів у вазі наби- 
z рає. Загальна ж вага по- 
’ голів’я, вирощеного дів- 
1 чиною у минулому ро- 
1 ці, — 717 центнерів.

Є. ПАСЛАВСЬКА, 
б юнкор.
1 Петрівський район.



ПЕРЕБУДОВА ШКОЛИ
І КОМСОМОЛ
Пленум обкому комсомо

лу, який нещодавно відбув
ся, обговорив питання про 
хід виконання постанови 
ХИ Пленуму ЦК ЛКСМУ 
про дальше підвищення ро
лі комсомолу в школі та 
участь комсомольських ор
ганізацій в роботі дитячих 
Дршкільиих установ і зав
дання обласної комсомоль
ської організації.

З доповіддю виступив 
перший секретар обкому 
комсомолу тов. Мальований. 
Доповідач детально зупи
нився на стані справ у шко
лах області за рік, що ми
нув після прийняття Закону 
про школу. Характерним є 
те, що тепер опанування 
основ наук тісно поєднує
ться з трудовим вихован
ням учнів. Кожна комсо
мольська і піонерська орга
нізації займаються виро
щенням кукурудзи, розве
денням кролів і домашньої 
птиці, озелененням міст і 
сіл, збиранням металевого 
лому тощо. Наші школярі 
вміють добре трудитися. 
Вони показали це під час 
навчально-виробничої прак
тики учнівських виробничих 
бригад, які існують на Кі- 
ровоградщині вже чотири 
роки.

Про виховну роботу шкіль
них комітетів комсомолу 
розповів на пленумі секре
тар Кіровоградського міськ
кому комсомолу тов. Соку- 
ренко.

Прикладів, хорошої робо
ти шкільних комітетів 
сомолу можна навести 
мало. Комсомольці 
№ 27 стали 
створення бібліотеки нз
громадських началах, орга
нізовують цікаві вечори,
лекції, екскурсії, концерти.

Разом з тим дуже прикро, 
відмітив тов. Сркуренко, ко
ли деякі комсомольські ак
тивісти ховаються за спина
ми вчителів, а вони підмі
нюють секретарів комсо
мольських організацій.

Обкомові комсомолу тре
ба узагальнити досвід кра
щих комсомольських орга
нізацій, випустити спеціаль
ний плакат «Школа і вироб
ництво». Дуже бажано бу
ло б створити в Кіровоград
ському Палаці піонерів ку
точок комсомольського ак
тивіста.

Секретар Олександрій
ського міськкому ЛКСМУ 
тов. Гончар 
моральній і 
підготовці 
життя у 
суспільстві. Мабуть, відпала

ком- 
чи- 

школи 
ініціаторами 

бібліотеки

потреба зберігати в школах 
учнівські комітети. Хай їхні 
функції візьмуть у свої ру
ки піонерська і комсомоль
ська організації.

Г олова обласної
Союзу спортивних

ради
___ __ ______  това

риств і організацій тов. Жу- 
ченко наголошував па фі
зичному вихованні школя
рів. На жаль, дирекції шкіл 
і комсомольські організації 
упустили цю ділянку робо
ти. Уроки фізкультури час
то проходять нудно, неціка
во. Аіало ще є спортивного 
інвентаря. А звідси — і не
блискучі наслідки обласної 
спартакіади школярів, мала 
кількість значкістів ГПО. 
Нейтральну позицію займає 
і комітет комсомолу Кіро
воградського педінституту, 
хоч відомо, яку б неоціни
му допомогу могли подати 
студенти, взявши шефство 
над окремими школами.

З виходом у світ Закону 
про школу змінились і ви
моги до внпускників-десяти- 
класників.

Поняття «грамотність» в 
обсязі середньої освіти обо
в’язково включає їй полі
тичну зрілість, вміння роз
биратись в подіях країни та 
міжнародного життя. Як 
підкреслила завідуюча відді
лом шкіл обкому партії тов. 
Сухаревська, із випускників 
повинні виходити не пасив
ні спостерігачі, а борці за 
справу комунізму. Останнім 
часом поширеною формою 
політичної освіти в школах 
стали політгурткп. Форми 
ведення їх досить різнома
нітні. Ось, наприклад, як 
організована ця справа в 
Хащеватській середній шко
лі, Гайворонського району. 
Тут кожен слухач політ- 
гуртка самостійно готує од
ну з тем занять.

Заняття у цій школі, 
розповів секретар Гайво
ронського райкому ЛКСМУ 
тов. Мельник, не обмежую-

зупинився на 
психологічній 

школярів до 
комуністичному

Вдалніі 
изочатокс

Вперше в минулому році 
я працював самостійно на 
колгоспній пасіці. Від кож
ної із 75 бджолороднн я 
одержав по 43,5 кілограма 
меду та 0,8 кілограма воску. 
Серед пасічників району 
зайняв перше місце.

Цей успіх приніс мені ще 
одну велику радість: я побу
вав на Виставці передового 
досвіду в народному госпо
дарстві. І це сталось саме в 
той час, коли рідна Москва 
із захопленням приймала 
моїх земляків — учасників 
Декади української літера
тури і мистецтва.

Плани на 1961 рік у мене 
скромні: довести медозбір 
до 45 кілограмів і воску — 
до 0,9 кілограма від одної 
бджолородипн. І, звичайно, 
продовжувати навчання у 
вечірній школі.

М. ОЛІЙНИК, 
пасічник колгоспу 
«Родин а», Знам’ян- 
ського району.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
4 січня 1901 р., 2 стор.

ться простими інформація- 
ми. Тематичні вечори, усні 
журнали, теоретичні конфе
ренції, диспути, вечори за
питань і відповідей роблять 
заняття цікавими, дохідли
вими, різноманітними.

Однак і досі є факти спро
щеного підходу до політич
ної освіти школярів. В Ке- 
трисапівській середній шко
лі, Бобринецького району, 
під політосвітою розуміють 
читання інформація раз на 
тиждень на загальношкіль- 
иій лінійці. Дирекція школи 
чомусь вважає недоцільним 
створення в цьому році по- 
літгуртків.

Цінний досвід в цьому 
відношенні має комсомоль
ська організація Маловис- 
ківського цукрокомбінату, 
про що розповів секретар 
комітету комсомолу під
приємства тов. Козицький. 
З кінця 1957 року між 
комсомольськими організа
ціями заводу і середньою 
школою № 4 встановились 
міцні зв’язки.

Цієї осені завод знову 
послав у школу 15 комсо
мольців піонерськими 
жаками.

Піонерська робота
сить складна і копітка. То
му назріла необхідність в 
підготовці кваліфікованих 
кадрів піонервожатих. їх, 
як вказувалось на пленумі, 
могли б і повинні готувати 
педагогічні заклади області.

В обговоренні доповіді 
взяли також участь заві
дуючий кафедрою педагогі
ки Кіровоградського 
інституту 
секретар 
організації 
середньої школи тов. 
менко, завідуючий облВНО 
тов. Сухенко, директор 
Олександрійського педучи
лища тов. Малоок та інші.

Пленум прийняв розгор
нуту постанову, спрямова
ну на підвищення ролі ко
мітетів комсомолу в житті 
шкіл, на поліпшення всієї 
виховної роботи серед учнів 
області.

во-

до-

пед- 
тов. Пенський, 

комсомольської 
Богданівської 

Хо-

Розгоряється голубий
ВОГНИК - 

НІЛЬКА місяців тому в Ново-Українській РТС Кіро
воградської області багато було розмов про опорні 

котки тракторів.
— Каверзні деталі, — скаржилися трактористи.—Тро

хи стерлась якась і — стоп машина. Чекай, поки вида
дуть запчастини, усунуть поламку.

Спрацьовані котки не піддавались ремонту. І ось з 
виступу директора Інституту електрозварювання АН 
УРСР Б. Є. Патока на липневому Пленумі ЦК КПРС 
молодь дізналась про реставрацію деталей з допомо
гою електрозварювання. Для цього потрібний був авто
матичний зварювальний апарат. Комсомольці написали 
листа в інститут, розповіли про свої потреби в облас
ному управлінні сільського господарства.

Незабаром в РТС з’явився апарат для наплавки. 
Спалахнула голуба іскра. Тепер цінні деталі не йдуть 
у брухт, їх ремонтують з допомогою електричної дуги. 
Про все це розповів секретар комсомольського комі
тету Ново-Української РТС Анатолій Пічкуренко на 
нараді комсомольських активістів з питань механізова
ної наплавкії, що проходила в Центральному Комітеті 
ЛКСМ України.

Комсомол республіки взяв під свій контроль електро
зварювальні роботи. Голубий вогник прийшов у десят
ки ремонтно-технічних станцій. В Чапаївській РТС 
Полтавської області комсомольці встановили шість 
електрозварювальних агрегатів. Для ремонту сільсько
господарської техніки вони застосували різні види на
плавки. Завдяки цьому молоді механізатори змогли 
оновлювати не тільки тракторні котки, а й колінчасті 
вали автомашин, зварювати каркаси комбайнів. Вони 
підрахували, що лемеші плугів-і лапи культиваторів, 
наплавлені шаром сормайту, зможуть служити у сім 
раз довше від звичайних. За кілька місяців цим зносо
стійким сплавом було покрито близько 2 тисяч пристро
їв для сільськогосподарських механізмів.

...Горить, розгоряється голубий вогник комсомоль
ської зварки. Він дав друге життя десяткам тисяч де
талей, які висе вважались непотрібними, зекономив дер
жаві близько 10 мільйонів карбованців. Але комсомоль
цям цього мало. Вони вирішили впровадити передові 
методи зварювання ще в 50 РТС республіки, підготу
вати нові кадри зварювальників, для чого взяли най- 
коротший строк — 6 місяців. Перші нові зварювальні 
агрегати будуть встановлені до дня відкриття наступ
ного Пленуму ЦК КПРС.

В. ЛАСКАВИЙ.
М. Київ.

$ ТІаькч відмінна пролу«<иія 
СХОДИ 1 ь 
агрегатного 
днмира 
ВМІННЯ ------------ -------- г
Іншим. За короткий час він 
навчив своїй професії двох 
чоловік.

Володимир Товстенко бо
реться за звання ударника 
комуністичної праці.

На знімку: Володимир
ТОВСТЕНКО.

Фото А. МЕЛЬНИКОВА.

З верстата токаря 
заводу Воло- 

Товстенка. Своє 
Володимир передає

ЗЕМЛЯ
віддячує

Стають дорНОВОБУДОВИ ‘
СЕМИРІЧКИ
У переддень Нового ро«у 

колектив тресту 
ииглебУД* здав В експл>а7<1- 
ціі!> Балахівськии розрп. 
Потужність цього підприем. 
ства —■ півтора мільйона 
Анн палива на рік. Видо- 
ґХток вугілля провадитиме, 
т, гя тут екскаваторами, а 
розкриття породи — тран. 
Аортно-відвальним мостом.

ТОУДОЗУ перемогу здобу- 
чи і будівельники управлін
ня № 2, ЯКІ споруджують 
Бандурівський розріз. Вони 
здали в дію школу-нперна, 
на 600 місць. В просторих 
будинках розмішено учбові 
класи, майстерні, «дальню, 
господарські служби. Лише 
один чотириповерховий 
спальний корпус займає 
три тисячі квадратних мет- 
рів' О. ЛЬВОВ.

----------------- &

Щоб сяяло
СВІТЛО
СТІНИ другого поверху 

довелось класти лише 
до половини — над голова

ми мулярів погрозливо ви
блискував дріт електропро- 
| водки. Мулярі, підручні 
І розташувались у дворі на 
[дошках, щоб не пере- 
і иікоджати електрикам.
З — Ой, дивіться, як швид
ко вона полізла! — здиву- 

‘ валась одна з підручних ро- 
• біт ниць, показуючи на дів
чину у лижному костюмі з

• шкіряною сумкою через 
"плече. По драбині дона ви
плавила на дах сусіднього 
[будинку.
і — То наша ІОля, — теп- 
Іли.и поглядом провів дівчи-

Олександрович 
електро-

ГІЛЬКИ настирливим у 
труді земля віддячує 

сторицею!
Валентина Таляр не раз 

згадувала ці слова голови 
колгоспу т. Ливитчука. Вони 
немов наснажували, влива
ли упевненість завжди, ко
ли їй, молодій ланковій, бу
ло важко. Скільки скептич- •
них слів чула вона, скільки У*" 'цосип'""Олеі 
бачила недовірливих погля- [Верзі/б> бригадир
-------; Г, - \ монтерів.

А Валентина и справді- : г,.. „ ,
таки розгубилась, коли ] . Підключайте, — пере- ' * о і сі і 111 < і 'ісДипиип юаіі тисі-правління артілі затвердило ів1Ривши з єднання лінії, зно- 
її ланковою. Адже колектив Xе9 сигналізує вона.
немалий — 22 колгоспниці. 1 За кілька хвилин у вікнах 
Чимало й літніх, з великим Т' 
стажем роботи, з великим • 
життєвим досвідом. Та її І дії 
вагання і 
чук.

— Сміливіше

^будинку спалахнуло світло.
■ — Тепер не заважатиме

досвідом. Та її [лінія, — каже Юлія Шев- 
розвіяв т. Ливит- [чук будівельникам і, попра- 

! вивши на плечі сумку з ін
струментом, поспішає на— Сміливійіе берись, іструментом, 

справжній труд не любить [інший об’єкт.
ЛЄТОп'!,Х.'!,ч, Т, -ІН- І »■■■>’» знайшла Юля

І Валентина сміливіше, \ГОПҐ 
упевненіїие працювала. І по- [ 
радою, і теплим словом ба- 1 
гато їй допомагали старші і , тіл.. \ V "члени ланей Віра Оліскевич. 1° л’.' Хороша
Домна Смаженко, Єлизаве- Т 
та Мала... -

А яку велику, неоціненну 
допомогу подали механіза
тори на вивозці добрив і на 
сівбі, на міжрядному обро
бітку і збиранні. Комсомоль
ці Віктор Бойко і Володи
мир Шарандак працювали 
енергійно, ретельно слідку
вали, щоб жодного кореня 
не підрізати. На вантажен
ня буряків теж з’явились 
механізатори Віктор Кеш- 
ман і Федір Малий.

Раділи члени ланки й 
механізатори, коли вивезли 
останні буряки на прий- ■ 
мальний пункт. Та найбіль
ше, мабуть, раділа ланкова: 
адже .добре, дуже добре, 
завершила вона другий рік 
семирічки: по 325 центнерів 
«білого золота» добуто з 
кожного гектара!

А у Валентини Таляр 
знов почалися нові турботи.

в цьому 
по 400 
з кожно- 
треба за
рука в а та

своє покликання. Спочатку 
•працювала крановщицею 
баштового крана на будові

спеціальність, і можливо б 
.до душі пришилась вона 
^дівчині, якби не прагнення 
»стати електриком.

131

кинута 
елек- 
кігті,

__ Бувало, готова 
свій кран і бігти за 
траками — носити д
змотки дроту, будь-що ро- - 
^ити .— розповідає вона.

І ось Юля Шевчук вже у 
Кіровограді, во
на працює на 
будові, а після 
роботи відвідув 
курси електро- 

монтерів. Скільки разів 
умовляли подруги.

__ Ну, навіщо тобі така 
робота? Не дівоча це спра- 
ва.

Та Юля не слухала по
радниць. А на роботі сором
ливо ховала від товаришів 
опухлу руку — сліди прома
хів молотка.

Цю хорошу впертість дів
чини підмітив 
електромонтер 
вич Коротіїв.

Юля була 
часом і------- _
помилок, за хорошу роботу 
премію одержала. Прикуси
ли 
які 
без 
ни, 
так 
цювати, як Юля.

На багатьох об’єктах по
бувала Юлія Шевчук. Лі
нійні роботи на території 
сільгоспвиставки, силові ус
тановки на агрегатному за
воді, нові будинки у Кіро
вограді, Знам’янці, Иово- 
Українці, на Кремгесбуді —• 
в усьому цьому і її частка 
праці.

Зараз Юля трудиться в 
Кіровоградському облрем- 
будтресті. Увечері, коли во
на повертається з школи 
робітничої молоді, де на
вчається в 9-му класі, ій 
привітно посміхаються сотні 
освітлених вікон. У бага
тьох з них вогні засвітила 
вона.

досвідчений
Іван Сергійо-

" , і старанною. З 
і зовсім позбулася

язики хлопці-монтери, 
раніше не пропускали 
жартів промахи дівчи- 
бо не кожен з них міг 
швидко і вправно при-

А. ЧАЛИЙ.

Ланка вирішила 
році виростити 
центнерів буряків 
го гектара. То ж 
раз уже засукати ____
братися за діло. Адже тіль
ки настирливим у труді 
земля віддячує сторицею

В. КЕШМАН. 
Колгосп імені Тельмана. 
Голованівського районуг-

ДІВЧАТА НЕ
ЩОЙНО закінчилася зміна. Дівчата тісним кільце» 

оточили Тамару, почали радитись, як краще вечір 
провести. к к

— Давайте в кіно сходимо, — запропонувала котрась. 
Сьогодні ж заняття гуртків художньої самодіяль-

ПОСТІ.
— Ну, а завтра обов’язково підемо'
Кожна старалася висловити своє бажання. Б* таке 

вже правило у молодих швей: не тільки працювати а І 
ҐарГду7о6оРраМЯ' ’ ШЧП °°Ш 3а0Жди д° Т‘-

операціями пошивц жіночих пальт і порав °®и°Х«И 
по півтори норми щозміни. Ім’я пеоедпяпт р^3 виконІ-'. 
не сходить з Дошки пошани фабрики в“Роиничниці

— Така буде справжнім вожаком 
вирішила молодь третьої секції.

^

Ще в 1959 році
І не помилилися дівчата, обравши 

комсомольської групи. Енергійна і невтоиипСЄКР-ТарЄ/ 
товаришів, вона і дружню пораду кожному дастьбі до
поможе, якщо треба. у масть, і оо

А коли були Звітно-виборні збори Тпиппі о

ЯЛ.Н комітету коЛМолуМАРЕ,,К°' 
Кіровоградської швейної фабрик«.



і ДЕ по вулиці жінка. Сивий вранішній паморозок
1 вкрався у коси її. Привітно, шанобливо вклоня- 

оться їй зустрічні. Хто вона?

ДРУЖБА—
закон піонерський

З гір південних до північних вод
а—**-*

\/ОРОШЕ мати друзів. Ще краще, коли їх бага- І 
** то. Хоч школярі Новопразької середньої школи | 
’ " ’’ ; ;..................  'і

І

ніколи не були на Камчатці, не запливали в далекий 
порт Находку, не їздили цілинними степами, та вони 
багато можуть розповісти про ці краї. Тому, що там 
у них — друзі.

Нижче ми друкуємо деякі з листів до учнів Ново- | 
празької середньої школи. |

Вчителька.
...Це було давно. Складено останній державний 

екзамен в педучилищі. Бігла дівчина додому, а на 
обличчі усмішка ясним сонечком світилась.

— Мамо! Поздоровляй! Вчителька — твоя Олена!
_  Вчителька... Збулась твоя мрія, — обнявши 

доньку, промовила мати.
Чотирнадцять років педагогічної роботи за плечи

ма Олени Семенівни Кличко. Розлетілись її вихован
ці в різні кінці Батьківщини. Дніпропетровський гір
ничий інститут кінчає Віктор Коміссаров, Одеський 
медичний — Василь Сочинський. Міцно\ тисне руку 
вчительці при зустрічі шахтар Микола Праля. Радіс
ною усмішкою вітає її доярка Таня Цельник.

...Таня... Маленька білява дівчинка сиділа бі
ля померлої матері і плакала. Скоро батько зна
йшов собі іншу. Таня залишилася з слабою бабусею. 
Серцем відчула вчителька горе дівчинки. Ходила до 
неї додому. В школі — завжди поряд. Ось чому так 
радіє зустрічі зі своєю вчителькою Таня.

Ніколи не забуде Олени Семенівни і Борис Тата- 
ров. Бив хлопець веселим, бадьорим. Та несподівано 
хвороба підкралась. Лежав блідий, засмучений. Жу
рився батько, плакала мати. А знадвору долітав ди
тячий сміх, гамір. Першого вересня дітвора поспіша
ла до школи.

Раптом стук у двері. На порозі з'явилась знайома 
постать.

— Олено Семенівно, — ледь промовив Борис, і ди
тячі сльози зволожили очі.

Кожного дня вчителька заходила до хлопця пере
віряти і пояснювати завдання. Не одну п’ятірку одер 
жав хворий учень, і кожна додавала йому сили, здо 
ров’я. Залишились позаду тривожні дні. Тепер Борис 
в п’ятому класі, відмінник.

На все вистачає зусиль в Олени Семенівни. На жо
ден урок вона не приходить без наочних посібників 
Коли нема таких в школі, вчителька сама виготов
ляє їх.

Ось іде урок.
— Діти, — звертається Олена Семенівна до кла

су. — Вірно все на дошці написано?
У відповідь піднімається ліс рук. Виходить до дош

ки Люда Стегар і швидко виправляє всі помилки.
— Молодець, Людмило! П’ятірка.
Радіє Люда. Скільки таких щасливих п'ятірок по

ставила за чотирнадцять років Олена Семенівна.
...Гаснуть електричні вогні в хатах колгоспників 

Стихає пісня. Село засинає. Тільки у вікні вчителькі 
ще довго горить світло. Низько схилившись над сто
лом. готується вона до завтрашнього дня, до зустріч 
з учнями, які щоразу ніби запитують очима: що но
вого принесли нам, Олено Семенівно?

Ілля БЛНТИШ.
с. Панчево,
Ново-Миргородський район.

Дев'ятикласники Олександрійської середньої школи 
№ 12 проходить виробниче навч-зння у механічній май
стерні своїх шефів — робітників Семенівсько-Головків- 
ського вз глерозрізу.

На знімку: токар майстерні В. СКЛЯРОВ показує 
Дев’ятикласницям Галі ДУШИНІЙ і Наді ГОРЛУНОВІИ, 
як виготовляти болти.

Фото І. МЕДВЕДЧУКА

Леонід ТЕНДЮК.

Ми славим рідну партію
Лебідко біла, новорічна ніч! 
- небо зоряне, і вітерець 

навстріч, 
і заметілі тиха крутоверть 
і І пнями серце сповнює

ущерть.
Коханої ласкавий ніжний 
, зір,
і потиск рук твоїх 

товаришів...Немов струмки, які
... . спадають з гір,

ІЖ г рузями — розмови

3
Пересу деНЬ

ÔïrJà flPCrtÿ МОЛО^ІМаітай його окрилену ходу!

Веселкою заграє далина, 
І нам вершити подвиги 

в житті... 
Піднімем келих!

Вип’ємо до дна — 
За радісні, незвідані путі! 
Нехай врожайні гомонять 

лани, 
А в матерів народяться 

сини, — 
Щоб у прозорій синяві очей 
Не відбивався спалах 

батарей!
Життя нового йде чудовий 

рік
У маєві гарячім прапорів... 
Ми славим рідну Партію 

навік,
Хто нас до сонця

з темряви привів.

гІ

«Добрий день, дорогі піо
нери України!

Привіт Вам з Камчатки.
Наша дружина носить 

ім'я Павлика Морозова. В 
ній 28 піонерів, серед яких 
багато коряків. Росіяни і 
коряки — великі друзі.

Опишемо місцевість, в 
якій живемо. Наше село 
Вивенка розкинулось в ма
льовничому місці: з одного 
боку сопка, з другого — річ
ка Вивенка, а далі — море 
і гори. Клімат тут сувооий. 
Часто дме така заметіль, що 
на віддалі трьох метрів ні
чого не видно. Морози — 
50 градусів і нижче. Сніг 
випадає в жовтні, а тане в 
травні, а то й пізніше. Але 
ми звикли до такого кліма
ту. Чи метелиця, чи мороз 
лютий, — на збір приходять 
всі піонери.

Тепер про наші справи. 
Провели дружинний збір на 
тему: «Російські письмен
ники». Якось ходили в 
тундру, розпалили там ба
гаття і провели лінійку. За
раз вивчаємо азбуку Морзе, 
лагодимо шкільні книги. 
Кожного дня хто-небудь з 
піонерів дружТіни йде на 
ферму нашого колгоспу. 
Там ми шефствуємо над 
молодняком. А влітку до
помагали колгоспові виро
щувати й збирати городні 
культури, брали участь 
в обробці риби на рибоза
воді.

Улюбленим заняттям ба
гатьох наших піонерів є по
лювання. Хутро здаємо дер
жаві...».

-------------------------- 2?

ХРОНІКА
культурного життя

ЗМІСТОВНО проводять 
свій вільний час кол

госпники с. Іванівна, Рів
ненського району. В клубі 
(завідуючий А. Постолатій) 
часто відбуваються різні ве
чори, систематично демон
струються кінофільми. Кіно
механік В. Олексієв та мо
торист Д. Слісаренко доби
ваються високоякісного по
казу кінокартин. При клубі 
є і бібліотека, яку очолює 
І. Троян. Більше 560 чоло
вік відвідують її.

Т. ДОРОШЕНКО.
♦ * ♦

В Ново-Георгіївському 
районному Будинку культу
ри був проведений диспут 
на тему «ГЦастя! Яке во
но?». Вечір відкрив секретар 
райкому комсомолу В. Ля
щенко. У диспуті взяли 
участь директор Ново-Геор
гіївської середньої школи 
№ З Р. Осташко, бібліотекар 
Л. Макарова, робітниці Кре
менчуцької ГЕС Т. Гераси
менко, Т. Положа та інші.

— Як я розумію щастя?— 
хвилюючись каже Т. Поло
жа. — Моє щастя — в пра
ці на благо любимої Віт
чизни.

М. MA ЩЕ H КО.
* * *

Вечір запитань і відпові
дей відбувся в Крупському 
сільському клубі, Хмелів- 
ського району. Акушерка 
місцевого медпункту П. По
горіла у своєму виступі 
зупинилась на досягненнях

• ♦ *
«Здрастуй, незнайома по

друго Валю!
Твою адресу я узнала з 

журналу «Костёр» і хочу з 
тобою листуватися.

Я вчусь у сьомому класі. 
Живу в зернорадгоспі Ці
линного краю.

Моє улюблене заняття — 
доглядати три «мої» тополі 
і дві яблуні. Крім того, в 
мене є грядка квасолі. А ще 
я люблю багато читати, зби
рати марки і вишивати.

Чим ти займаєшся? На
пиши. Це так цікаво!

З піонерським привітом! 
Валя Гейгер».» * *

«В календарі школяра за 
1960 рік на листку за 15 
листопада, надрукована за
мітка «Телескоп спрямова
ний у небо». В ній розпові
дається про роботу вашої 
шкільної обсерваторії. Про
симо вас хоч коротко опи
сати суть цієї роботи.

Наша адреса: Пензенська 
область, м. Нікольськ...».• * *

«Далекі друзі! Ми вчи
мось у школі міста Наход
ки, Приморського краю.

Зараз у нас канікули. Але 
ми продовжуємо збиратись 
разом, читаємо цікаві кни
ги, журнали. А потім обго
ворюємо прочитане.

В шостому номері жур
налу «Костёр» ми прочита
ли про те, що у Вашій шко
лі є своя обсерваторія. Нам 
хотілося б більше дізнатись 
про ваші спостереження, об
ладнання обсерваторії, про 
те, хто будував її, чи є й 
ваша доля праці в її ство
ренні.

Думаємо, що ви охоче 
поділитесь своїми знання
ми...».

Г-------------------------

радянської медицини. Го
лова колгоспу «Зоря кому
нізму» Г. Аркуша розповів 
про засновників артілі.

10. ЩЕРБАК.
♦ ♦ *

В приміщенні Олек- 
сандрійького міського Бу
динку культури на вечорі 
дружби зустрілися трудів
ники міста і села. Багатьом 
організаціям м. Олександрії 
були вручені грамоти рай
кому та міськкому КПРС за 
допомогу колгоспам у виро
щуванні та збиранні вро
жаю. Серед інших колекти
вів був нагороджений і наш 
технікум.

Г. ЯКИМЕНКО, 
секретар комсомольської 
організації Олександрій
ського сільськогосподар
ського технікуму.

-0-

За прикладом киян
Багато роботи у праців

ників кінотеатрів ііід час 
дитячих сеансів. От і вирі
шили піонери нашої дру
жини за прикладом юних 
киян взяти шефство над кі
нотеатром «Сивашсц».

Щотижня школярі працю
ють в кінотеатрі. Вони ви
конують обов’язки контро
лерів, білетерів, чергують в 
залі для глядачів, біля ка
си, проводять ігри.

О. ПЕТРОВА, 
старша піонервожата 
школи № 10.

м. Кіровоград.

У похід за знання
БАГАТО юнаків і дівчат приходить працювати у наш 

колгосп після закінчення десятирічки. Тільки за ми
нулий рік в колектив влилося 18 випускників школи. Але 
вже й середня освіта не задовольняє їх. Перш за все 
потрібні практичні знання, певна спеціальність. З цією 
метою 12 комсомольців вступили ще в 1959 році до Гай- 
воронського ремісничого училища механізації сільського 
господарства і успішно закінчили його. Тепер тракторна 
бригада буде в основному укомплектована молодими 
кадрами. Шість чоловік одержали права водіїв па шо
ферських курсах.

В 1960 році правління артілі дало рекомендації 
для вступу в середні спеціальні і вищі учбові закла
ди 17 молодим виробничникам. Доярки Л. Цуркан, 
Б. Яковлева, О? Константинова успішно склали екзаме
ни до Бобринецького сільськогосподарського технікуму, 
а Т. Степанова — до Одеського кредитно-економічного 
інституту.

Чимало юнаків І дівчат навчається заочно. Сестри- 
доярки Валентина і Віра Діордієви та свинарка Галина 
Константинова вчаться в зоотехнікумі. Набуті знания до
помагають їм добиватись більших успіхів в роботі.

За бажанням молоді в колгоспі створено гуртки по 
вивченню історії КПРС, економіки сільського господар
ства, біографії В. І. Леніна. Ними охоплено більше ста 
комсомольців.

У молоді великий потяг до знань. Вчитися, вчитися і 
ще раз вчитися — такий наш девіз.

М. КУЦАРЄВ, 
секретар комсомольської організації колгоспу 
імені XXI з’їзду КПРС.

Вільшанський район.

невесела ПОДОРОЖ
Скажімо, з якихось при

чин захотіли ви подиви
тися на Мануйлівський 
клуб, Маловисківського ра
йону. Прямуєте собі селом, 
аж тут назустріч місцевий 
житель.

— Товаришу, а де ваш 
сільський клуб?

Той спершу почухає поти
лицю, потім гляне на вас, 
посміхнеться і відповість:

— На великому болоті.
Отож більше нічого й не 

треба; ідіть собі селом і 
шукайте, де найбільша в 
селі багнюка: ото там і 
клуб. Тепер вам залишає
ться рік—другий потрену
ватися, щоб навчитися мет
рів на вісім стрибати в дов
жину, бо інакше, якщо хо
чете бути сухим, до клубу 
не потрапите.

Припустимо, вам сяк-так 
вдалося перебратися через 
капосне місиво і стати пе
ред завідуючим клубом Ми
колою Сиваком.

— Ну, як тут у вас? — 
запитуєте його.

— Ніби все байдуже. — 
Тільки тече проклятуща, — і 
обов’язково гляне на сте
лю. — Та от немає скла— 
подвійні вікна засклити, ну, 
і стільців ледь на півклуба 
настягали. А то все нор
мально.

— А які ж у вас культур
ні заходи проводяться?

— Концерт готуємо, І кі
но є, і танці, і духовий ор
кестр є.

— Грає?
— Ні. В колгоспній кон

торі лежить. Керівника не
має, і, повірите, легше на 
Місяць полетіти, ніж знайти 
його в нашому районі.

— А кому підпорядкова
ний ваш заклад?

Слідами неопублікованих листів
Наш юнкор Т. Чумаченко з села Семенівки, Компа- 

ніївського району, в листі до редакції скаржилась па 
погане постачання місцевої крамниці № 10 товарами 
широкого вжитку.

Голова правління Компаніївської райспоживспілки 
т. Барабаш повідомив редакцію, що наведені факти мали 
місце. Голові 1 Іечаївсвкого сільського споживчого това
риства т. Заїкіпу винесена догана.

♦ * *

В листі до редакції читачка В. Котик повідомила, що 
завідуюча крамницею т. Єгорова (с. Глиняна, Ново-Ук
раїнського району), грубо поводиться з покупцями, до
пускає продаж спиртних напоїв .на розлив.

Голова правління Ново-Української раиспоживспіл- 
ки т. Лісицький повідомив редакцію, що при перевірці 
факти підтвердились. Правління Любомирського сіль-
ського споживчого товари
ства на засіданні обговори- » 
ло поведінку тов. Єгорової і : 
винесло їй догану. ■

ФЕЙЛЕТОН

— Трохи колгоспові імені 
XVII партконференції, а 
трохи — сільській Раді.

Поговоривши із Миколою 
Сиваком, прямуєте до голо
ви колгоспу т. Савенка.

— Чи ви буваєте коли-не
будь у клубі?

— Аякже! Майже щове
чора. Тільки ж хіба у нас в 
Малій Висці такий клуб як 
тут — дірками покритий, 
вітром підбитий. Там, на 
цукрозаводі клуб хороший!

— До чого тут Мала 
Виска?!

— Чудна ви людина, то
варишу. Хіба вам невідомо, 
що я тут, а решта все — і 
хатина, і дружина в Малій 
Висці. А скільки мені туди 
їхати? «Победою» — 10 хви
лин.

— А на сільський клуб ви 
звертаєте будь-яку увагу?

— Аякже! Оце виписали 
туди кілька дошок. Та, між 
нами кажучи, нехай клубом 
сільрада займається, він на 
їхньому бюджеті.

І от ви в голови сільра
ди т. Радуги.

— Було трохи грошей, а 
тепер нехай колгосп допо
магає, — то їхній культур
ний заклад, — відмежовує
ться голова сільради.

Після такої подорожі вам 
залишається сказати керів
никам:

— Ну, як же вам не 
ай-ай-ай, шановні товариші!

Та вони в кишеню за 
словом не полізуть.

— Сором — не дим, — в 
один голос відгукуються.— 
Він очей не їсть.

А жаль!
П.^ОНИСЬКО.

«МОЛОДИЙ КОМУНАРж
4 січня 1961 р., З стор.



| ФАКУЛЬТЕТ 1
1 для батьків
- Д ЕКЦІЇІ закінчилася. 
: •' І На цей раз йшлося 
5 про атеїстичне вихован-
■ ня дітей у сім”ї. На пе- 
ї рерві перед переглядом
2 кінофільмів слухачі ді-
■ лилися враженнями, на- 
ї мірами на майбутнє.
° Другий рік при Кіро-
■ воградському педінсти- 
: туті та офіцерському клу-
; бі працює факультет для й
■ батьків. Він створений :
■ на громадських началах * 
2 міським відділенням То- 2
1 вариства для поширення ]
• політичних та наукових •
2 знань, педагогічним ін- 2 
2 ститутом та міським від- 2
■ ділом народної освіти. » 
2 Заняття слухачів уні- £ 
ї верситету, яких налічує- й
1 ться вже понад 200 чо- р
2 ловік, проходять двічі на £
2 місяць. »
• Лекції досвідчених не- » 
2 дагогів тт. Пенського, й 
2 Рябого та інших супро- □
■ воджуються демонстру- ;
2 ванням кінофільмів, ре- ї1 комендацією літератури. : 
° Перед слухачами періо- "
2 дично виступають дитячі »
■ самодіяльні колективи. 2
» Навчальна програма » 
2 передбачає практичні за- » 
° Г
2 ' Л. БОНДАРЕНКО. ■

копійкиБеа жодної5

Колектив фізкультури 
колгоспу «Комунар», 

Олександрійського району 
об'єднує 375 молодих кол
госпників, службовців та 
сільської інтелігенції. Робо
та в цьому колективі ви
рує. В центрі села силами 
комсомольців та молоді спо
руджено стадіон, який є 
кращим у районі. На бу
дівництво цієї спортивної 
споруди не витрачено жод
ної копійки з колгоспної 
каси.

У молодому колективі 
працюють секції з футбола, 
волейбола, легкої атлетики, 
стрілецького спорту, на
стільного теніса. Тільки за 
1960 рік у колгоспі підготов
лено 25 громадських інст
рукторів, які весь свій віль
ний час віддають роботі з 
любителями спорту. На ста
діоні часто можна зустріти 
Івана Варченка, Михайла 
Бетікова, Григорія Брон-

ського та багатьох інших. 
Весь свій фізкультурний 
досвід вони передають мо
лоді. Вони нагороджені по
чесними грамотами район
ної ради Союзу спортивних 
товариств і організацій.

У колективі виросли здіб
ні спортсмени, які в труді і 
спорті ведуть перед. Це — 
тракторист Микола Кова
ленко, причіплювач Кирило 
Коваленко, телятниці Марія 
Говор та Ліда Руденко.

Люблять спорт у колгос
пі. Нещодавно молодь спо
рудила БО-метровий стрі
лецький тир, закінчує бу
дівництво городошного май
данчика.

У колективі почала пра
цювати хокейна секція, 
плануються змагання з 
лижного спорту, настільно
го теніса та шахів.

В Черкасах відбулися зма
гання між вихованцями місце
вої та Кіровоградської дитячих 
спортивних шкіл. Юні баскет
болістки Кіровограда першу по
ловину зустрічі провели невда
ло, відставши від своїх супер
ниць па 4 очка (11:15). Після 
перерви вони взяли реванді і 
перемогли Із загальним рахун
ком 23:20.

Більш рівно прозУїи поєди
нок хлопчики. Гості весь час 
вели перед, вигравши з вели
кою перевагою — 41:36.

У волейболістів гра проходи
ла при явній перевазі господа
рів майданчика і закінчилася з 
рахунком 2:1 у хлопчиків, а у 
дівчат — 2:0.

Футболісти Черкас також 
виявилися сильнішими. Вони 
забили у ворота кіровоградців 
три м’ячі, а в свої не пропус
тили жодного.

Боротьба між стрільцями 
проходила з перемінним успі
хом. Серед тих, хто стріляв з 
дрібнокаліберної гвинтівки. гіеп- 
шість завоювали приїжджі 
спортсмени, а в стрільбі з піс
толета перемогли місцеві юна
ки.

В комплексному ж заліку 
перемогу присуджено стрільцям 
Кіровоградської дитячої спор
тивної школи.

і

Це не кадр Із пригодницького фільму, і ие

О. М. Лодигін винайшов

дев’ять 
Тянь-Шань і озеро Іссик- 
початок наступним ехепе-

Бакинського морського клубу

Фотохроніка ТЛРС.

тринадцять

молодих років

БАКУ. ....___ . . .
водолазні навчання. Бамівські ентузіасти підводного пла
вання проводять тренування і в грудневу пору. Легкі 
гідрокомбінезони дають можливість спортсменам, як і 
влітку, займатися підводним полюванням, проводять в 
глибинах моря кіно- і фотозйомки, а також допомагають 
вченим в їх дослідженнях на дні Каспіп.

На знімку: з «підводної прогулянки» повертаються 
аквалангісти Юрій ЛІІШНЬОВ —: науковий співробітник 
інституту рибної промисловості (справа) і Геннадій КИ
РИЛЕНКО — інструктор 
ДТСЛЛФ.

Фото 1О. ШАКОВЛ.

Михайлу Шолохову ііс було ще й двадцяти трьох 
років, коли він закінчив роботу над першим томом 
всесвітиьовідомого «Тихого Дону».

В двадцять чотири роки Микола Щорс командував 
дивізією.

Шістнадцятирічний комсомолець Олег Кошовий в ро
ки Великої Вітчизняної війни очолив героїчну «Мо
лоду гвардію».

Максим Рильський в п’ятнадцять років видав першу 
збірку поезій «На білих островах».

Коли М. І. Лобачевському сповнився двадцять один 
рік, пін став помічником професора, а в двадцять 
три вже був професором.

П. П. Ссмснов-Тяііь-Шанський в двадцять 
років здійснив подорож на 
Куль. Ця подорож поклала 
диціхМ в Центральну Азію.

В двадцять п’ять років
електричну лампочку нажарювання..

Свою першу подорож па Канарські острови МІклу- 
хо-Маклай зробив, коли йому було двадцять 
роки. А в двадцять п’ять років він приплив на 
Нова Гвінея, де прожив серед папуасів

Аркадій Байдар в сімнадцять років 
ком Червоної Армії.

Лесі Українці було всього-навсього 
ків, коли надрукували її першого вірша.

Сергію Мергеляну було трохи більше двадцяти 
ків, коли він закінчив складні математичні дослід
ження, що принесли йому світову славу.

В двадцять шість років Макар Мазай встановив сві
товий рекорд зйому сталі з квадратного метра поду 
печі.

Марині Раскопій було двадцять шість років, коли 
вона вилетіла в 11)38 році в безпосадочний переліт 
Москва — Далекий Схід.

два 
острів 

більше року.
командував

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

У НАРОДНІЙ ПОЛЬЩІ І
ЛСУДНА ДЛЯ 

СРСР

Г. БРЖЕЗИНСЬКИЙ,
Олександрійський район.

З АГА РТО В У ЙСЬ,
польським 

ком взялася дівчина 
боти. І от наслідки:
таються .хлопці і дівчата з 
обласних змагань перемож-

Свинцеві хмари пролили
ся дощем. Асфальтовану 
степову дорогу немов хтось 
покрив лаком. Група вело
сипедистів, промоклих до 
нитки, виїздить на Рівнян- 
ське шосе.

Щоб і тіло, і душа 
Молодими були, 
Молодими були — 
Загартовуйсь, мов 

сталь.
Це заспівує Валя Ва

сильєва. Пісню підхоплю
ють хлопці і дівчата, і ле
тить вона над просторами 
степу.

Попереду, як і завжди,— 
тренер Світлана Одінцова. 
Вона слухає пісню, вдив
ляючись на вузеньку смуж
ку переднього колеса. І, 
здається, разом з рухом 
колеса спливають спогади.

...Це було в травні. При
їхала Світлана у Піщаний 
Брід, зійшла з машини і 
зразу ж розгубилась. Ну, 
як його організовувати ве- 
лосекцію, коли нікого тут 
не знаєш?..

Допомогли нові друзі. 
Іван Каиіеєв, Роман Фітель, 
Надія Марусенко зібрали 
молодь до клубу, розповіли

ве- 
комсо- 
вогни- 

до ро- 
повер-

важливо знати, бо поль
ським суднобудівникам тре. 
ба буде зробити для СРСР 
багато таких суден.

АВТОСТОПИНА півночі Польської На
родної Республіки, де 

Балтійське море півколом 
врізалось в сушу і створило 
широку бухту, розташоване 
місто і порт Гданськ.

Багато тут цікавого. Але 
головною пам’яткою є, ма
буть, суднобудівна верф. 
Здалеку видні її ажурні пі
діймальні крани. А коли 
потрапляєш на територію 
судноверфі, то зразу вияв
ляєшся в царстві кораблів. 
Одні з них спущені на воду 
і через місяць — другий, 
давши прощальним гудок, 
вийдуть на морські просто
ри, іншї тільки починають 
будуватись. 12 тисяч чоло
вік працюють тут, 150 поль
ських заводів і фабрик 
шлють сюди свою продук
цію. Суднобудівники вико
нують замовлення різних 
країн, в тому числі Індоне
зії, Чехословаччинн, Алба
нії, Швейцарії, Бразілії.

Багато суден, що будую
ться, носять російські назви. 

'«Лабинск» — написано на 
борту одного з теплоходів. 
Він призначений для пере
везення сухих вантажів і 
зможе проходити великі 
віддалі без поповнення па
лива. Для Радянського Сою
зу будується також могут
ній танкер, риболовне судно 
«Партизан Бонивур», яке 
проходить випробування.

А ось «Волголес» — по
фарбоване в чорний і білий 
кольори майже готове суд
но. Команда наших моряків 
на чолі з капітаном І. Ф. 
Сєпелєвим прибула прийма
ти ного. Цей теплохід водо
тоннажністю 9 тисяч тонн 
призначений для закордон
них рейсів.

— На 
розповідає 
ми будемо 
або зерно.
вивати 
миль на годину, 
рудженні його 
суднобудівники застосували 
ряд нововведень. Якщо суд
но на шляху зустріне кригу, 
то воно зможе самостійно 
подолати її, бо має дуже 
міцний корпус.

— В перший експлуата
ційний рейс, — говорить 
І. Ф. Сєпелєв, — з нами пі
де польський інженер 
3. Островськмй. Він голов
ний конструктор судна »і хо
че подивитись, як корабель 
покаже себе в морі. Це

В ПОЛЬЩІ хороші ав
томобільні шляхи. 

Машини йдуть, розвиваючи 
велику швидкість. Але на 
їх шляху зустрічаються лю- 
ди, які, піднімаючи 
просять зупинитися, 
показують невеликі знаки з 
червоним, як у світофора, 
кругом.

Це — автостопи. Поса
дивши такого пасажир з, шо
фер довезе його до потріб
ного місця і за це одержить 
спеціальний талон, який дає 
право брати участь в лоте
реї. Таким чином, є шанс 
виграти навіть автомобіль. 
Звичайно, шансів на не 
більше у того, хто має біль
ше талонів.

Подібний порядок поїзд
ки на попутних машинах, 
введений за ініціативою но- 
л од і ж н их організацій, 
сприяє масовому розвитку 
туризму. За невелику плату 
можна проїхати кілька 
тисяч кілометрів. В літні 
місяці автостопами корис
туються багато студентів і 
молодих робітників, які вив
чають свою країну.

КРАЙ ТУРИСТІВ

СЕРЕД польської молоді 
великою популярністю 

користується район Гіжіцко. 
Тут безперервним ланцюгом 
на багато кілометрів тяг
нуться прозорі озера, і всю
ди, куди не глянеш, — ліс. 
В літні місяці юнаки і дівча
та з усієї Польщі приїжд
жають сюди на відпочинок. 
Тут організовані туристські 
табори, в яких можна зупи
нитися на два — три дні, а 
якщо вже дуже сподобає
ться — то й на два — три 
тижні.

Є спеціальні табори—дат 
студентів, школярів стар
ших класів.

В районі Гіжіцко цього лі
та побувало 
тисяч туристів, 
небагато часу, 
проводити сеої відпустки 
ще більше людей.

128 мільйонів злотих асиг
нувала держава на розви
ток туризму і організацію 
відпочинку трудящих в 11НХ 
місцях. Намічається за 
п’ять років збудувати готе
лі, нові туристські містечка, 
ресторани.

А. МЕДВЕДЄВ. 
(ТАРС).

Марусенко 
другого 

Валя 
Вік- 
Лев- 
роз-

цями. Надія 
виконала норму 
спортивного розряду, 
Васильєва — третього, 
тор Думбрава і 
ченко 
ряди.

Ще 
клали 
готуючись до 
ських змагань, 
хлопцям доводилося прохо
дити на велосипедах по сто 
кілометрів, дівчатам — по 
п’ятдесят. Довго довелося 
попрацювати, як їхати 
командою, коли твій супер
ник робить ривок для обго
ну, як втриматися за ліде
ром, щоб "зберегти свої си
ли на ривок перед фінішем.

і тренування дали чудові 
плоди: на першості України 
в Черкасах велосипедисти 
колгоспу «Перше травня» 
вибороли третє місце.

—--- ,'й

дістали

більше 
молоді

Віктор 
перші

при-зусиль
спортсмени, 

республікан- 
Кожен день

Чемпіони зазнали поразки
•16 команд взяли участь У 

змаганнях на першість області 
з баскетбола. Зустрічі жінок не 
викликали особливого інтере
су. Майже всі матчі пройшли 
безбарвно.

Краще враження у присут
ніх склалося від зустрічей чо
ловічих команд. Володіючи 
більшим арсеналом технічних і 
тактичних прийомів, вони про
водили поєдинки темпераментно, 
більш цікаво і змістовно.

Особливо захоплюючою була 
боротьба між переможцями під
груп — .баскетболістами Олек
сандрійського рудоремоптного 

--------------------------------------® -
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ГОДНОГО разу в кабінет 
відомого російського хі

міка М. М. Бекетова забіг 
схвильований слуга:

— Миколо Миколайовичу!
У вашій бібліотеці злодії) 

Вчений насилу відірвався 
від розрахунків:

— 1 що ж вони читають?..

Комплімент вченого
ДАРВІН був запрошений 

на обід до свого друга
1 за столом виявився сусі
дом молодої, дуже гарної 
дами.

— Містер Дарвін, — 
грайливо запитала красива 
сусідка, — ви твердите, що 
людина походить від мав
пи. Чи можу я віднести цс 
висловлювання і на свій ра
хунок?

— Безумовно, — відповів 
Дарвін. — Ллє ви пішли не 
від звичайної мавпи, а від 
чарівної.

«Волголесе», — 
І. Ф. Сєпелєв, — 

перевозити ліс 
Він зможе роз- 

швидкість до ЗО
При спо- 
польські близько 200 

Та пройде 
і тут буде

Е

інженер

заводу і факультету фізичного 
виховання педагогічного інсти
туту. Дб останнього моменту 
важко було виявити перемож
ця. Фінальний свисток судді 
зафіксував рахунок 71:70 па ко
ристь майбутніх викладачів 
фізкультури.

Чемпіони області 1959 року— 
спортсмени агрегатного заводу 
провели змагання невдало і не 
увійшли у фінал.

Несерйозно поставилось до 
цих змагань керівництво облас
ної ради товариства «Спартак» 
(голова ради Г. Шулькін). В 
той час, як кожна команда по
винна була представляти якийсь 
один колектив фізкультури, 
спартаківці виступали збірними 
командами, створеними в основ
ному з вихованців Олександрій
ської дитячої спортивної школи. 
І цілком правильно зробила 
суддівська колегія, яка прису
дила їм останнє місце, не зара
хувавши перемог у підгрупах.

С. ПАВЛЮЧЕНКО.
$--------------

Дії уряду Франції 
спрямовані проти миру 

на землі
Заява комітету 

молодіжних організацій СРСР
МОСКВА, (ТАРС). «Мо

лодь Радянського Союзу 
зустріла звістку про новий 
вибух у Сахарі з почуттям 
обурення. Радянські юнаки 
і дівчата оцінюють дії фран
цузького уряду як виклик 
світовій громадськості, як 
провокацію, спрямовану

‘Іи знаете ви, що...

проти справи миру в усьо
му світі, як нову спробу за
лякати народи Африки, шо 
борються за свою незалеж
ність», Так говориться У 
переданій для преси заяві 
Комітету молодіжних орга
нізацій СРСР.

Радянські юнаки і дівча
та, глибоко обурені цією но
вою провокацією, 

лють свою повну
... при сильному морозі ви

живають лише гуси і коти, які 
можуть переносити температуру— 
110° С? Білі ведмеді і тюлені 
вигримують морози до — 
80° С, а більшість ссавців тіль
ки — 45« с:

* » •
... звичай називати невідому 
особу <НН» походить із старо
давнього Риму? Це початкові 
букви латинського виразу «но- 
менснесціо», що по-російському 
означає: «ім’я невідомо»,

... зв’язок між індонезійськими 
островами Палай і Надіне здій
снюється з допомогою пляшок? 
Одна морська течія оперізує 
обидва острови, створюючи замк-

непе коло. Лист, надісланий в 
пляшці, проходить віддаль від 
одного острова до другого рів
но за 24 години. Жителі цих 
островів обходяться без листо
нош, тому що пароплав курсує 
між островами раз у тиждень.

... у ескімосів початок ново
го року непостійний? Він зале
жить від погоди. Новий рік по
чинається тоді, коли випадає 
перший сніг.

» * *
... Квіти 

поставити 
номовець, . _ _
рослини відвертають свої голів
ки у бік, протилежний шумові.

бояться 
поблизу 
можна

шуму? Якщо 
квітника гуч- 
помітити, що

вислов- 
солідар' 

ність з народами африкан
ського континенту і всіх кра
їн, які борються за заборо
ну атомної зброї, за оста
точну ліквідацію загрози 
втни, за здійснення повно
го Роззброєння.

Від імені всіх радянських 
юнаків і дівчат Комітет мо
лодіжних організацій СРСР 
заявив рішучий протест діям 

ФранИії» спрямова- 
-нм проти миру на землі.
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