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Друже, на ферму, на поле іди, 

' Серця вогонь у роботу вклади!
Нині найперший важливіший 

клич:

Пролетарі всіх країн, евнайтесяі

Рішення Пленуму ділом звелич!
ЛЛКСк

їх обох, веселих, життєрадісних, ріднить спільна справа, за яку вони взялися. Ось уже 
декілька років працюють Людмила Баланова і Марія Тимощук доярками.

Л коли про почин Марії Савченко почули, занепокоїлися. Захотілося й собі працювати 
так.

На одному зійшлися дівчата: зможуть і вони свої групи укрупнити. От візьмуть по иО 
корів, вивчать доїльну установку і тоді покажуть, на що вони здатні.

Сказано — зроблено. Взялися дівчата удвох 110 корів доглядати. На допомогу їм прав
ління чотирьох чоловік виділило — корми підвозити. І тепер ніякі труднощі не страшні 
невтомним. Тому й зобов’язання у них високе: одержати в цьому році по б тисяч літрів мо
лока від корови.

На знімку (зліва направо): Марія ТИМОЩУК і Людмила БАЛАНОВА, доярки артілі 
»мені Куйбишева Ново-Архангельського району. Фото В. КОВПАКА.

Догосподарювалися...

ЇН- 
до- 
ро-

сечі. Зробить-то їх зробили, 
та про те, щоб сеча надвір 
стікала, не подумали. От і 
доводиться нам щодня 
сятки відер її виносити.

Або доїння корів. По 
ших колгоспах апарати 
ять, а о нас і це вручну . 
биться. А, між тим, доїльну 
установку ще сім років то
му придбали. Випробували 
її, потім провели труби спе
ціальні в корівнику, крани
ки встановили. Та ■ тільки 

"І/ НАС, на фермі, близько 
& сорока дівчат працює. 
І кожна старається дуже, 
худобу добросовісно догля
дає. А от щоб хоч одна до 

^2.500 літрів молока від ко
рови надоїла, цього я не 
пам'ятаю. І корів же у нас 
в групах мало — всього 
по 14.

Часто ми вже задумува
лись: і чого у нас не так, 
як у інших?

Та коли розібратися де
тально, як господарюють у. приходжу якось на роботу: 
нашій артілі, все зрозумілим --------
стає. От взяти хоча б го
дівлю тварин. Раціон скла
дається лише з 15 кілогра
мів силосу та 1,5 кілограма 
січки солом’яної. То хіба 
кого-небудь здивує той 
факт, що ми від корови в 
середньому по літру молока 
за день надоюємо?

Це вже у систему вві
йшло. 1 не випадково біль
шість наших доярок за ми
нулий рік ледве до 1.500 
літрів надої довела.

Кращого ми й не чекали: 
адже стадо в колгоспі не
продуктивне. Вирішили бу
ли вирощувати корів з хо- 
роших телиць. Щось ходив 
по фермі зоотехнік Анато
лій Берещенко, ставив якісь 
хрестики на телятах. Та 
потім, очевидно, йому на
бридла ця справа, і махнув 
він на все рукою. Зігнали 
всіх телят разом, і спробуй, 
знайди тепер, яке від про
дуктивної корови, а яке ні.

А корів як у нас пару
ють? Це ж просто посміхо
висько якесь. Пройдуть усі 
■строки, а потім водиш худо
бу по три рази на паруван
ня, а толку ніякого немає. 
От і виходить, що в кожній 
групі по три корови ялови
ми залишились.

Дехто, можливо, подумає: 
от, мовляв, взялася недолі
ки перераховувати. Але що 
Ж поробиш, коли їх у нас, 
хоч відбавляй. Сказати тіль
ки: все ж своїми руками 
робимо. На фермі ото й ме
ханізації, що автопоїлки. 
Правда, є ще вузькоколій- 

^ка — гній вивозити. Про
клали її, щоб працю доярок 
полегшити, а воно навпаки 
вийшло. Бо поки випхнеш 
учотирьох ту вагонетку, то 
й Р!/ха зімліють.

Є на фермі риштаки для

де-

немає вже ні того, ні ін
шого.

Заховали наші керівники 
ту установку в комору кол
госпну, тільки ми її й бачи
ли. Залишилося нам одне:' 
руки надривати. Та скіль
ки ж можна? Час уже ж 
про полегшення праці по
дбати. І доярки повинні в 
кінці-кінців бути лише до
ярками, а не виконувати всі 
роботи підряд. А то вихо
дить, що ми й скотарі, й 
прибиральники.

От я вже часто так дума
ла. Закінчила я десятирічку, 
різні науки вивчала. А от 
пришила на ферму, і за 
п’ять років ні разу не вда
лося свої знання на прак
тиці застосувати. 1 на фер
мі не раз можна почути на
рікання від дівчат.

☆
ВІД РЕДАКЦІЇ. Наш кореспондент побував у кол

госпі імені Орджонікідзе. Перевіркою встановлено, що 
тваринництво в артілі справді в загрозливому стані-« 
Кормів невистачає, про підвищення продуктивності ста
да ніхто не дбає.

Не турбуються тут і про механізацію трудомістких 
процесів.

Як не дивно, але керівники артілі спокійно спостері
гають таку картину* Не хвилює вона, зокрема, й голову 
правління т. Проценка, який завжди діє на власний 
розсуд.

Ось що, наприклад, розповів секретар партійної ор
ганізації колгоспу т. Славінський:

— У нас зараз є можливість видавати, принаймні, 
хоч по кілограму дерті на корову. Ми могли б виправи
ти становище. Про це я неодноразово говорив голові 
колгоспу. Але він і слухати не хоче.

— Дерть будемо давати навесні, — категорично заяв
ляє він-

Але як же при такій годівлі, як зараз, худоба дотяг
не до весни?

Та т. Проценку до цього діла немає.
От саме про таких горе-керівників і говорив М. С. 

Хрущов у своїй промові на січневому Пленумі ЦК 
КПРС. Вони заважають нам іти вперед. 1 т. Проценку 
слід зробити висновки для себе- Далі так господарюва
ти не можна.

— 1 навіщо було десять 
років- вчитися?

А якби в артілі працюва
ли гуртки різні, якісь експе
рименти проводилися, тоді б 
справи по-іншому пішли, і 
працювати цікавіше було б.

Та про це ніхто не дбає. 
У нас навіть червоного кут
ка на фермі немає. Обіцяли 
віддати нам одне приміщен
ня для цієї мети. Ми самі 
його й мазали, в порядок 
приводили. А коли всі робо
ти закінчили, розпорядили
ся керівники туди бугаїв 
колгоспних поставити.

Багато ще у нас проблем 
нерозв'язаних. І що найбо
лючіше: мало кого це хви
лює. Правда, часто на (кер
мі буває секретар комсо
мольської організації Ана
толій Проценко. Він і бесі
ди з доярками проводить, і 
цікавиться завжди,~як'спра
ви йдуть. З душею береться 
молодіжний ватажок до ро
боти. Але хіба в силі він 
сам виправити становище? 
Г олова наш, тов. Процен
ко, на ферму лише навесні 
навідується. Та яка користь 
з цих відвідувань?

Г. ГНАТЕНКО, 
доярка колгоспу імені 
Орджонікідзе, Бобри- 
нецького району.

☆
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БОЙОВІ ЗАВДАННЯ
СІЛЬСЬКОГО КОМСОМОЛУ

КОМУНІСТИ і комсо
мольці, всі трудящі на

шої області зараз вивчають 
матеріали Пленуму Цент
рального Комітету партії. 
Можна з впевненістю ска
зати, що січневий Пленум 
ИК займе найвизначніше 
місце в житті партії і наро
ду. Він розробив конкретну 
програму дальшого розвит
ку всіх галузей сільськогос
подарського виробництва.

У постанові Пленуму, у 
виступі ЛІ. С. Хрущова гли
боко узагальнено досвід бо
ротьби партії за круте під
несення сільського господар
ства, розкрито його неви
черпні можливості, по-ле- 
ііінськи сміливо виявлено 
хиби у керівництві колгос
пами і радгоспами, ' чітко 
визначено шляхи збільшен
ня виробництва зерна, м’я
са, молока та інших продук
тів.

Зараз у колгоспах ї рад
госпах нашої області тру
дяться 33 тисячі членів 
ВЛКСМ, десятки тисяч 
юнаків і дівчат з числа не- 
спілкової молоді, більше 
тисячі молодих агрономів, 
зоотехніків, інженерів та ін
ших спеціалістів. Це велика 
армія, здатна розв’язати 
найскладніші завдання.

Які ж головні завдання 
стоять перед цією гвардією 
сільських ентузіастів, всіх 
молодих трудівників села?

Наша молодь часто гово
рить, що кукурудза — ком
сомольська культура. Це 
добре, що так назвала на
ша юнь основну, провідну 
культуру сільськогосподар
ського виробництва. Справ
ді, саме кукурудза дає мож
ливість збільшити валовий 
збір зерна, заготовити вдо
сталь кормів. А від цього за
лежить дальший розвиток 
тваринництва.

Тому першочергове зав
дання гвардії ентузіастів 
полягає в тому, щоб, вико
риставши наші можливості, 
вже у цьому році зібрати 
по 50 центнерів кукурудзи 
у зерні з кожного гектара 
на площі 270 тисяч гектарів.

Комсомол може зробити 
багато, щоб виконати це 
завдання. Успіх залежить 
від роботи первинних орга
нізацій вже тепер, у зимо
вий час. к

Потрібно відібрати кра
щих із кращих механізато
рів, колгоспниць і з їх чис
ла створити комплексні лан
ки. Вже сьогодні слід виді
лити їм площі в натурі, 
Щоб вони, враховуючи свої 
зобов'язання, знаючи відве
дені їм ділянки, по-належ
ному взялись за роботу. 
Час вимагає негайно орга
нізувати курси, школи пере
дового досвіду, навчити цих 
людей агротехніки вирощу
вання кукурудзи. Бажано, 
щоб заняття з ними прово
дили спеціалісти, кращі ме
ханізатори, ланкові — май
стри високих урожаїв. Нав
чати їх не лише теоретично, 
а й практично, безпосеред
ньо у полі. Не повинно бу- 
ти жодного колгоспника, 
зайнятого на вирощуванні 
цієї культури, який би не 
знав, як одержати правиль
ний квадрат, набрати диски 
Для відповідної фракції на
сіння кукурудзи.

Завжди треба пам’ятати, 
що високий урожай у знач-

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Середа, 25 січня 1961 р. Ціна 2 коп.

Ф. Г. МАРТИНОВ, 
перший секретар 

обкому КП України
☆ *

ній мірі залежить від заго
тівлі добрив і вчасного вне
сення їх у грунт. Щодня 
потрібно збирати курячий 
послід, попіл, готувати пе- 
регній-сипець і завозити у 
спеціально виділені примі
щення.

Наше завдання — внести 
на кожний гектар землі під 
глибоку культивацію не 
менше 7—8 тонн перегною. 
Звідси і зробити розрахун
ки: скільки необхідно заго
товити кожній ланці місце
вих добрив для своєї площі 
посіву кукурудзи. Потрібно 
також завчасно підготувати 
до посівної техніку і насін
ня кукурудзи.

Послідовності і наполег
ливості у боротьбі за висо
кі врожаї цієї культури 
гвардії сільських ентузіа
стів варто повчитись у май
стрів, героїв праці. Є. О. 
Долинюк, Ф. Я. Косянчук— 
ось хто повинен бути при
кладом для вас, молоді ку- 
курудзоводи.

У 1961 році наша область 
повинна продати хліба дер
жаві значно більше, ніж у 
минулому. Тому не можна 
забувати про озимину. Тре
ба організувати дбайливий 
догляд її, не допускати по- 
травлень посівів, а весною 
на всіх площах провести 
підживлення добривами, зо
крема, калійними.

Тваринництво і надалі за
лишається переднім краєм 
сільської комсомоли. Рай
коми ЛКСМУ, комітети пер
винних організацій повинні 
повести зараз таку роботу 
з комсомольцями, щоб біль
шість з них пішли працюва
ти на ферми. Завдання мо
лодих тваринників — з пер
ших днів третього року се
мирічки забезпечити щоден
не виконання соціалістичних 
зобов’язань, добитися кра
щої вгодованості свиней І 
молодняка. Для цього по- 

V ПЛЇІП ЗА дешеву3 ІІЦА|Д СВИНИНУ
Є в селі Войнівка двоє 

друзів: Микола Авраменко 
та Іван Кочерга- В місцево
му колгоспі імені Леніна 
працюють. Старанні, добро
совісні — такими звикли 
бачити їх усі. І хорошу 
справу молоді свинарі завж
ди підтримують.

Дізналися хлопці, що Ле- 
онтій Лукашевський до мо
лоді звернувся із закликом 
збільшувати виробництво 
свинини і технікою при 
цьому оволодівати. Сподоба
лася обом ця думка. Пора
дились між собою, зважили 
все і прийшли до одного вис
новку: в нинішньому році 
більше 2 тисяч свиней від
годувати. І щоб кожна не 
менше 70 кілограмів важи
ла. Підрахували хлопці: то
ді собівартість центнера 
свинини 20 нарбованців 
становитиме«

трібио поліпшити годівлю 
худоби, давати різноманітні 
корми, влаштовувати про
гулювання і краще роздою
вати корів.

Молоді свинарі області 
повинні краще і швидше за
проваджувати досвід Леон- 
тія Лукашевського, свинаря 
колгоспу імені Леніна, Олек
сандрійського району. В чо
му полягає суть його досві
ду? Груповий, безстанковий 
метод утримання свиней, 
використання дешевих со
ковитих і грубих кормів — 
гречана, просяна солома у 
переробленому вигляді і, 
звичайно, механізація.

Нп менше 400 грамів се
редньодобового приросту на 
кожну голозу — ось за що 
повинен боротися кожний 
свинар.

Комсомольські організа
ції колгоспів і радгоспів зо
бов'язані розгорнути широ
кий рух серед молодих тва
ринників за обслуговування 
однією дояркою 36—70 і 
більше корів, за відгодівлю 
1000—1500 свиней одним 
свинарем, за обслуговуван
ня 6—8 тисяч голів птиці 
однією пташницею. Розв’я
зати це завдання можна ли
ше з допомогою механіза
ції тваринницьких ферм. От
же, невідкладна справа ком
сомольців — активна участь 
у боротьбі за технічний' 
прогрес у сільському госпо
дарстві, впровадженні ком
плексної механізації, елек
трифікації сільськогоспо
дарського виробництва.

Зараз головне завдання 
комсомольців, кожного юна
ка і дівчини, кожного моло
діжного колективу — виз
начити свої зобов’язання на 
третій рік семирічки, обго-' 
воритн їх на зборах і з пер
ших же днів по-діловому, 
організувати їх виконання.

Обласний комітет партії 
впевнений, що молоді Кіро
вограді підготують нові, 
славні подарунки XXII 
з’їзду партії.

Таких результатів, зви« 
чайно, без уміння управля
ти технікою не досягти. То
му свинарі обов'язково зай
муться вивченням її.

Боротися за підвищення 
продуктивності праці, зде
шевлення виробництва цін
ного м’яса вирішила і ком
сомолка, свинарка радгоспу. 
«Більшовик» Сіма Таборо
ва. Вона теж працюватиме, 
як Лукашевський.

Ентузіастів, як ці троє, 
у нас багато. 1 комсомоль
ська організація району 
взяла зобов’язання в цьому 
році відгодувати 13.000 го
лів свиней. Де майже вдвоє 
більше проти минулого ро»

А. КРІВЕЦЬ, 
інструктор райкому 
комсомолу.

Олександрійський 
район.



СЬОГОДНІ -3(0-річнії шефства 
комсомолу над Військово-Повітряними 

1=^ Силам и Со ю з у PC Р

своя,
'ТИХИЙ чорнявий хлопчи- 
* на вчився у Кірово

градському будівельному 
технікумі. Вдень відсиджу
вав за партою, старанно за
нотовуючи у зошит пояснен
ня викладачів. А вечорами 
Степан поспішав до аеро
клубу. І ось вперше вихор 
від двокрилого «кукурудзни- 
ка» обдав об
личчя. Мрія за
повітна здійс
нилася...

Більше двад
цяти років ми
нуло 
часу, 
ній 
змужнів, почали вже і 
величати Даниловичем.

цює інженером в Кірово
градському аероклубі, і 
К. В. Пажитнєв, нині стар
ший механік. Вони ставали 
авіаторами тоді, коли 
ВЛКСМ взяв шефство над 
Військово-Повітряним Фло
том країни. В авіаційні учи
лища йшли молоді робітни
ки, колгоспники, студенти.

з того 
Колиш- 

комсомолець Стьопа 
його 
.А 

недавно в житті С. Д. Са- 
мусенка відбулася ще одна 
хвилююча подія: йому при
своїли звання майстра спор
ту.

Чимало юнаків 30-х років 
пройшло цей шлях. Школа, 
комсомол І, нарешті, авіа
ційне училище або аеро
клуб, куди без рекомендації 
комсомольської організації 
не приймали. Добре пам'я
тають той період і М. Т. 
Шевченко, який зараз пра-

Спорт мужніх
Батьківщина вимагала цьо
го, І юнь відповідала: 
«ЄстьІ» Зараз багато з тих, 
кому тоді довелось вперше 
злетіти в голубе небо, зроби
ти перший стрибок з пара
шутом, стали інструкторами, 
викладачами льотної спра
ви, передають досвід, май
стерність підростаючій змі
ні.

Кіровоградський аероклуб 
відвідують юнаки й дівчата, 
які бажають оволодіти різ
ними авіаційними видами 
спорту. Тут займаються 
авіамоделізмом, планериз-

мом, опановують льотну 
справу, стають парашутис
тами. До послуг юних — і 
спортивні літаки, і першо
класні планери, і парашути. 
Тож недарма кіровоград
ські спортсмени ДТСААФ 
щороку добиваються хоро
ших досягнень. Парашутист 
П. О. Банников у 1956 році 

встановив 
світові 
ди по 
ваних 
ках на 
приземл е н н я. 
Молодий інже
нер заводу 

«Червона зірка» Олег Со- 
кульський є одним з кра
щих планеристів області. А 
планерист Я. В. Рейзнер 
торік встановив всесоюзний 
рекорд на двомісному пла
нері по набиранню висоти.

Зараз колектив аероклубу 
наполегливо готується до 
Всесоюзної спартакіади з 
технічних видів спорту. Ми 
впевнені, що юні спортсме
ни не підведуть і на цей 
раз.

два 
рекор- 

комбіно- 
стриб- 

точність

А. ПАВЛОВ,
заступник начальника 
аероклубу.

КОМСОМОЛЬСЬКА

ПРОПОЗИЦІЮ створи
ти на нашому заводі 

таку зміну подала на ком
сомольських звітно-вибор
них зборах Людмила Крав
ченко. Комсомольці підтри
мали Люду.

Через декілька днів ком
сомольсько-молодіжну змі-

З 1Н
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БУДІВНИЦТВО.

/Сжївслжої ГЕС
ПОЧАЛОСЯ

комсомольська ГЕС». Іа*а ”
табличка з’явилася недав
ПП на одному 3 перехресть шосе, яке веде з сшЛйЦ1 
УкЛїни в бік Мозиря. Повернувши праворуч и 
Шпі" ви попадаєте в старовинне украшське сеа 
Внштород - місце будівництва пдростанци. Сюа 
вже прибули перші будівельники з різною техиікок, 

Кореспондент РАТАУ Д- Донської, звернув« и 
начальника будівництва з рядом запитань про кі, 

"“запитання: В якій стадії перебуває зараз споруд. 

ж ВІдпоГЖВР?воти провадяться на повний хід. Н1 
будові вже працюють більш як 850 чоловік. На „р,. 
BOMV березі ріки земснарядами розробляється котла, 
ван під будинок станції, намиваються промислова 
площадка і поздовжня захисна перемичка. Одночас
но прокладаються залізниця і автомобільний шлях, 
які зв’яжуть будову з Києвом. Закінчено споруджен. 
ня греблі між майбутніми приміщеннями І ЕС і суд. 
ноплавним шлюзом.

Запитання: Коли має початися укладання бетону в 
основні гідротехнічні споруди?

Відповідь: Звичайно на таких будовах бетон укла
дають на третій рік. А ми почнемо ці роботи в пер
ший рік будівництва. Шлюз будемо закладати в лип
ні, а будинок ГЕС у вересні цього року.

Запитання: Скільки триватиме спорудженая Київ-, 
ського гідровузла? }

Відповідь: Лише 3,5 року.
Такий короткий строк пояснюється ТИМ, ЩО ВСІ ос

новні залізобетонні конструкції та окремі блоки (по 
50—60 тонн)) буде виготовлено на існуючих підсоб
них підприємствах «Кременчукгесбуду». Річкоді суд-' 
на частинами перевезуть їх на новобудову, де вовн 
монтуватимуться. Як бачите, Київська ГЕС по суті 
будується в Кременчуці.

Хочу додати, що нова станція істотно відрізняє
ться від своїх дніпровських сестер. Вона не матиме 
спеціального машинного залу, тому що гідроагрега
ти '(по 16 тисяч кіловат кожний)) розмістяться безпо
середньо в тілі залізобетонної водозливної греблі. 
Вперше в практиці гідробудівництва на цій ГЕС бу
де установлено горизонтальні турбіни.

Запитання: В чому їх перевага?
Відповідь: Вони мають вищий коефіцієнт корисної 

дії, не вимагають заглибленого фундаменту, даюіь 
можливість скоротити обсяг бетонних робіт, сумістив
ши в одній споруді станцію, греблю, верхні і донні 
водоскиди.

Спорудження нового ступеня електричного каскаду 
на великій українській ріці доручене колективу «Кре
менчукгесбуду». йому на допомогу прийшли київські 
комсомольці, які оголосили будову ударною.

Ідучи назустріч XXII з’їздові партії, будівники 
гідроелектростанції широко розгортають соціалібтич-х4« 
не змагання за дострокове виконання завдання тре
тього року семирічки.

ну було сформовано. На 
перших порах нелегко до* 
водилось. Адже серед моло
ді, що ввійшла до складу 
зміни, не було досвідчених 
рамщиків. Молодим _ необ
хідно було В короткий строк 
опанувати нові професії. Та 
ніщо не спинило завзятих 
комсомольців. Минув „неве
ликий строк, і Григорій Ка- 
ліман та Володимир Олій
ник стали настільки досвід
ченими, що можуть само
стійно управляти пилора
мою. Підвищили свою ква
ліфікацію робітники Воло
димир Дяченко та Микола 
Ніяковський. Начальник змі
ни Василь Романович Дон
ченко передає молоді свій 
багатий досвід.

Перша комсомольсько-мо
лодіжна зміна Ново-Георгі
ївського лісозаводу успішно 
справляється зі своїми ви
робничими планами. Вона 
бореться за звання колекти
ву комуністичної праці.

Г. ОЛЕКСІЄНКО.
------------ й—

Слова дотримавнився

довелося

КІСТЬ, ТОЧНІСТЬ, ви-

що

па

тримка, — ось 

вирішує успіх

цих трьох

ЧІт-

подарем 

зрозуміє 

сміливців.

бом, кому хоч раз 

бути гос- 

у ньому,
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НАЙБІЛЬШ характерна риса радянської молоді — 
допитливість. Мабуть, немає такої ділянки на

шого життя, яка б не цікавила юнаків І дівчат. Між
народне становище і освоєння космосу, мирне вико
ристання атому і новини літератури та мистецтва, — 
все це в однаковій мірі хвилює і захоплює молодь. 
І з кожним днем, з кожною годиною коло таких пи
тань все більш розширюється...

Щоб задовольнити надзвичайно різнобічні запити 
молодих робітників «Червоної зірки», заводський ко
мітет комсомолу вирішив організувати клуб допитли

вих «Це для вас, романтики». Всю роботу очолила 
рада в складі семи чоловік. Головою ради обрано 
заступника секретаря комсомольської організації за
воду Миколу Блоха.

Народження клубу допитливих машинобудівники 
зустріли з великою радістю. Бажаючих відвідувати 
заняття виявилось значно більше, ніж ми передба
чали.

Ті, хто зібрався у Палаці культури імені Жовтня 
на перше заняття клубу, почули захоплюючу розпо
відь про героїчні діла і трудовий ентузіазм молодих 
червонозорівців двадцятих-сорокових років. Колишні 
комсомольці виступили перед нашими комсомольця
ми з спогадами про свою тривожну молодість, діли
лись враженнями про ті далекі і незабутні часи.

• Потім учасники художньої самодіяльності дали 
для присутніх великий концерт.

У грудні відбулось друге заняття клубу. В ньому 
взяли участь ветерани заводської футбольної коман
ди. З їх розповідей любителі цього захоплюючого, 
справді народного, виду спорту дізналися про істо
рію створення колективу. Гравці команди майстрів 
класу «Б» «Зірка» поділилися своїми враженнями 
від поїздки у братню Польщу,- де вони виступали в 
товариських змаганнях.

Рада клубу допитливих тримає тісний зв’язок з 
обласним відділенням Товариства для поширення по
літичних і наукових знань. Члени товариства допо
магають нам при складанні плану роботи.

. Програму занять клубу «Це для вас, романтики» 
вичерпати не можна, як не можна відповісти на всі 
питання, що цікавлять молодь.-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
7 25 січня 1961 р., 2 стор.

М. МАЛЄТА, 
секретар комсомоль
ської організації за
воду «Червона зірка».

ЗрІД-

з чистим не-

рашутиста.

Влітку цього року в за
мітці «Мої вихованці» я роз
повідав про свій досвід ви
рощення кроликів'. Тоді ж я 
обіцяв виростити їх у 1960 
році не менш 400 штук.

Свого слова я дотримав. 
В «Заготсировнну» вже зда
но мною 450 кролів.

Олександр ГОРБ, 
учень 9 класу Олек- 
сандрівської середньої 
школи № І.

18 грудня 1960 року в нашій газеті була опублікована корес
понденція В. Проценка «Чому в Галі засмучені очі». У ній йшло
ся про незадовільну роботу Бобринецького райкому комсомолу і 

„ , > первинних організацій з молодожонами.
На Знімку: спортсмени- Д Питання життя комсомольських сімей важливе. Тому-то читачі 

парашутисти перед ВИЛЬО- А газети не байдужі до долі своїх Друзів, товаришів по роботі, 
* які раніше були активними комсомольцями, а одружившись, — 

відійшли від громадського життя, виявилися «зайвим баластом» 
у комсомольських організацій.

ЧИТАЧ
продовжує ;

РОЗМОВУ

О ЧИЛИСЯ вони в одно- 
му місті. Петро Ку

лик — в технікумі механі
зації сільського господар
ства, Маруся Русановська 
—в будівельному. Два ро
ки разом проводили своє 
дозвілля, відвідували кіно 
й театри. Та ось настав час 
розлучатися.

—Кінець твоїй друж
бі з Марусею, — говорили 
Петрові товариші по техні
куму. —• Поїдеш, в іншу за
кохаєшся...

Нічого не відповів юнак, 
а в душі образився. «За 
кого вважаєте? Хіба є кра
ща за Марусю?..»

Прощальний гудок. За
цокотіли колеса вагонів. 
Довго махав рукою юнак 
дівчині.

А за кілька днів і вона 
залишила місто. І незаба
ром з Малої Виски поле
тів лист до Петра.

«Працюю нормувальни
цею в міжколгоспбуді. Ро
бота мені подобається. 
Комсомольці обрали 
своїм ватажком.
жай, любий, і тобі 
ло знайдеться...»

Маруся кликала
Малу Виску, а хлопець—до 
себе. Та десь через півроку 
юнак... здався.

мене
Приїжд- 
тут ді-

Петра в

Якось через кілька тиж- і 
нів після одруження Петра і 
секретар парторганізації 
міжколгоспбуду С. І. Чуб 
розмовляв з Марусею:

— Кого ж ти нам пора
диш у секретарі замість 
себе?

—Не розумію вас, Семе
не Івановичу.

—Ну, як же. Ти ж вий-ф, 
шла заміж, замкнешся у 
своїх стінах, як деякі ком
сомольці, що живуть, мов 
лини у болоті.

Маруся > розсміялася.
—А, он ви про що! А ми 

з Петром не такі, як ті «ін
ші». Ось він тільки тиж
день працює в РТС, а вже 
провів з молоддю бесіду 
про роль комсомольців у 
боротьбі за майбутній вро
жай. Ми удвох готували 
її...

Маруся Кулик не просто 
реєстратор. Вона — справ
жній 
жак.
міжколгоспній будівельній 
організації не проводиться 
ніякої роботи без відому 
секретаря комсомольської 
організації. За її ініціати
вою тут споруджено спор
тивний майданчик, облад
нано кімнату відпочинку. 
Тепер тут молодь у вільний 
час слухає радіо, бесіди,

комсомольський во- 
У Маловисківській

розважається настільними 
іграми.

Не стоїть осторонь ком
сомольського ЖИТТЯ і її ЧО
ЛОВІК Петро. Яке б дору
чення не одержав, він зав
жди виконує його з лю
бов’ю.

Кожен день приносить 
все нові й нові радощі мо-
/♦нііініншиншхнниянні

лодому подружжю. Недав
но в них народився син. 
Марусі довелася передати 
секретарські справи кра
щому комсомольцю Крнші 
Царенкові. Та це—тимчасо
во. Маруся Кулик скор 
знов приступить до роботи, 
повернеться в дружну ком
сомольську сім’ю. П з не
терпінням чекають Друзі

ї. ТЕЛЯТНИК, позаштатний кореспон- дент «Молодого комунара». •8
Одружилася—відгородилася

нашому селі подібні Галі із засмученими очь"-' 
Ось Юлія Сидоренко, вчителька. Вистачало в неї екер 
гії і виховувати дітей у школі, і заочно навчатися у 
Зі, і не тільки співати на сцені, а й керувати хором* 
гуртком. А от одружилася — і відкололася від коясо 
мольської сім ї, перестала жити громадськими інтере
сами.

Така ж доля і комсомольців С. Покрови, А. Гийвм* 
В. Сорокопуд, А. Бомби. > з

А такі явища беруть початок чи не від самих колииі- 
н х секретарів комсомольської організації Був у нас во 
жаІСОМ кштливиа і ініціатива демобілізований 

дРМ‘1 ^ Поліщук. І життя органів 
поспііииа довг°- Задумав секретар женити™ ’
поспішив передати справи іншому

П““Ю 1 Наш яа”«™Л

І Шйкаа;, ШНа^ ЦЬ0Я'Ч 1 динної органів 
винні лишатися Мппяй і(ожомомЧ‘:іюлодожони ке яо- 
бувати Р а ЇХ ивагою- П?° Чє не треба ж

с. Розкішне
Голованівського району.

с. ЛИСИЙ.
юнкор-



мував чомусь вслід за Іго
рем.

ГП ОБАЧИВ я його внпад- 
“ ■ ково, під час зустрічі 
нашої молоді з письменни
ком Дмитром Косариком. 
Зайшов він до ленінської 
кімнати так тихо і боязко, 
ніби остерігався, що під 
ним може проломитись під
лога.

Низенького росту, худий, 
в потертому костюмчику, 
він справив на мене вра
ження людини, . яка пере
несла багато горя в житті. 
На вигляд юнакові не мож
на було дати більше чотир
надцяти років, хоч йому 
було двадцять.

Так і просидів він увесь 
вечір пильно, по-дитячому 

обличчя 
хотів 
дуже

вечір пильно, 
вдивляючись 
письменника, 
сказати йому 
важливе, сердечне.

Коли зустріч закінчилася, 
юнак піднявся і хотів було 
йти, але я зупинив його на 
півдорозі.

— Скажи, будь ласка, як 
тебе звати?

—• Ігор, —- відповів він 
тихо і якось недовірливо 
подивився на мене.

— Ти нездужаєш?—зно
ву Запитав я, ніяковіючи.

Обличчя хлопця переко- 
єидося, як це буває при 
неймовірній болі.

— У мене серце брлить,— 
відповів Ігор, і сльози 
блищали на його очах.

Більше він не сказав ме- 
(НІ жодного слова, повернув
ся і пішов до виходу. А я, 
вражений почутим, попря-

в 
ніби 
щось

за-

М КІМНАТІ гуртожитку 
~ ХЛЛПАїїк ГМ пій гтггм-

лом 
попросив Ігоря розповісти 
про себе.

Ось що повідав Ігор По- 
ломаннй, муляр управління 
будівництва Кременчукгес- 
буду...

До війни у нього були 
батько, мати, три сестри. 
Коли глава сім’ї пішов на 
фронт, Ігорю минув рік від 
роду. В 1944 році під Вар
шавою батько загинув. Че
рез п’ять років померла ма
ти. Тяжко жилося йому без 
них. Так проминуло чотири 
роки... Потім Ігор потрапив 
до дитячого будинку, а 
звідти в гірничопромислову 
школу на Донбасі, де здо
був професію муляра.

Після успішного закінчен
ня школи Ігор приїхав на 
будівництво Кременчуцької 
ГЕС. Два роки він працю
вав на спецбуді, а потім 
перейшов в управління жит
лового будівництва в брига
ду тов. Ульянова (началь
ник тов. Новиков).

Працював мулярем тре
тього розряду, хоч у школі 
одержав четвертий (так 
йому порадив бригадир, бо 
він хлопець ще молодий і 
не зможе працювати нарів
ні з досвідченими). Ігор 
виконував роботу старанно, 
радів за кожний свій успіх 
і успіх всієї бригади.

І ось сталася

хлопець сидів за сто- 
і про щось думав. Я

біда.

Хлопець тяжко захворів . І 
пролежав у лікарні півтора 
місяця. Коли повертався на 
будову, лікарі порадили 
йому перейти на легшу ро
боту. В управлінні ніхто не 
пішов Ігорю назустріч. Він 
знову працював мулярем. 
А згодом, прямо з роботи, 
забрали комсомольця в міс
цеву лікарню, звідки на
правили в обласний центр. 
Десять місяців пролежав на 
ліжку Ігор. Десять міся
ців!.. А хто приїздив до 
нього з бригади, хто прові
дував? Більше того, навіть 
листа не написали хлопце
ві. Коли ж Ігор Поломаний 
повернувся з лікарні інвалі
дом другої групи, в бригаді 
здивовано переглянулись: 
«А ми і не знали, де ти по
дівся? Думали — розраху
вався і поїхав...».

А як безсердечно заявляє 
секретар комсомольської 
організації управління жит
лового будівництва А. Ми
хайленко, де І. Поломаний 
стояв на обліку:

— Знав такого комсо
мольця. Пам’ятаю, як член
ські внески приймав від 
нього...

— А потім?
— А потім...
Невідомо, як потім не 

дорахувались на зборах 
А. Михайленко і вся комсо
мольська організація свого 
товариша. І це на комсо
мольській будові, там, де 
за людину повинні турбува
тися в першу чергу, іти їй 
назустріч в біді.

Ігор нині знайшов справж
ніх, хороших друзів. Але 
серце юнака часто прони
зує гострий біль і образа 
на тих, хто так байдуже, 
холодно поставився до ньо
го в тяжку годину життя.

О. ГУДИМ, 
член корпункту «Моло
дого комунара».

Ново-Георгіївський район.

В ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ СМЕРТІ ВЕЛИКОГО КОБЗА РЯІ

виходить відома робота — 
портрет К. П. Брюлова.

Творами молодого худож
ника зацікавилися професор 
Академії мистецтв К. П. 
Брюлов, поет В. А. Жуков
ський, український письмен
ник Є. П. Гребінка та інші 
прогресивні діячі. При їх 
допомозі Шевченко був ви
куплений з кріпацтва і одер
жав змогу вчитися в Акаде-

Художник

«Временной комиссии по 
разбору древних актов» він 
багато подорожує, змальо
вує історичні місця Украї
ни, а також пише ряд кар
тин та портретів. На почат
ку 1847 року Шевченка за
твердили викладачем ма
лювання Київського універ
ситету, але арешт перешко
див йому розпочати свою 
діяльність.

Як одного з найактивні
ших організаторів таємного 
політичного товариства «Ки
рило - Мефодіївське брат-

Тарас ШЕВЧЕНКОтакого, 
навчив''

малювати. Після

Г7 О MIT НЕ місце в теор
ії чості геніального Коб
заря займає образотворче 
мистецтво: картини, портре
ти, малюнки, гравюри.

Сталося так, що багата 
живописна спадщина Шев
ченка протягом довгого ча
су . після смерті поета не 
стала надбанням народу. 
Тільки Жовтнева соціаліс
тична революція відкрила 
трудящим цей дорогоцінний 
скарб.

...Ще з раннього дитин
ства у Шевченка виявляю
ться здібності 
до малюван
ня. Серед дя- 
ків-учителів він 
шукає 
який 
би його
декількох років поневірянь 
Тарас опинився в панському 
дворі козачком у поміщика 
Енгельгардта, але майбут
ній поет не залишає наміру 
навчитися малювати. Улюб
леними лубками хлопчика 
були ті, де зображались 
герої російського народного 
епосу та історії: Соловей- 
розбійник, Кутузов, козак 
Платов та інші.

На початку 1831 року сім
надцятирічний кріпак по
трапляє в Петербург. Тут 
Шевченко і сформувався як 
поет, художник.

Перша визначна маляр
ська робота «Жіноча голів
ка». Твір привернув увагу 
митців столиці. Шевченко 
випадково зустрічається в 
Літньому саду з художни
ком І. М. Сошенком. За по
радою Сошенка він почав 
пробувати писати портрети 
з натури аквареллю. Терп
ляче позував йому земляк і 
друг Іван Нечипоренко, крі
пак Енгельгардта. В цей же 
час з-під пензля Шевченка

1
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НОВА зміна робітникам залізничного транспорту 
готується в Знам’янському технічному училищі 

№ 2. 6 групі помічників машиністів незабарем ви
пускні екзамени. Хорошими оцінками і відмінними 
показниками в практичній роботі зустрічають їх ком
сомольці В. Жадан, Н. Басовський, Г. Шелудько, 
Н. Свербій, Я. ІІанченко.

О. ОСЬМАКОВ, 
учень Знам’янського технічного училища.

* ♦ ♦

ЩЕДІЛЯ. Дев’ять годин ранку. На вулицях міста 
““ ще тихо. Та в коридорах Кіровоградського буді
вельного технікуму багатолюдно. Тут не тільки мо
лодь, тут люди середнього і старшого віку: в техні
кумі йдуть екзамени у студентів вечірнього відділен
ня- Всі вони хвилюються, роблять коротенькі записи 
«на всякий випадок», а взявши екзаменаційний бі
лет, зовсім про них забувають.

Екзамени у студентів ве'чірнього відділення — це 
підсумки за минуле півріччя не тільки у навчанні, а 
й у роботі. Адже багато з них борються на вироб
ництві за звання ударника комуністичної праці, окре
мі вже добились його.

Добре здають екзамени студенти другого курсу, 
робітники будівельного управління № 7 тт. Іващен- 
Ко, Чернопицький, робітник заводу «Більшовик» 

т, Корженко та інші.
Закінчаться екзамени, невеликий відпочинок — 

знову за роботу.
Н- КОЛОМЕЙЦЕВА, 

слухачка школи юнкорів при редакції газети 
«Молодий комунар».
----------------------------------$

На знімку: учениці першого курсу Кіровоградського 
будівельного технікуму Регіна ЧЕКЕРЛЯН і Раїса ФРІД-
ЛІАН напередодні заліків по фізиці виконують лабора
торні роботи. Фото В. БОРИСОВА.

Схожий шлях у друзів Ві
талія Навроцького і Василя 
Заярка. Після десятирічки 
хлопці пішли працювати на 
будови. Зараз Віталій — 
слюсар, а Василь — елект
ромонтер, обидва працюють 
в обласному будтресті.

Мріють друзі стати у цьо
му році студентами вузу, а 
тому часто побачите їх за 
книгою.

На знімку: зверху І 
НАВРОЦЬКИП (зліва) 
В. ЗАЯРКО.

Фото Ф. ПЛАХТІЯ.

мії мистецтв. Молодий ми
тець за короткий час досяг 
чудових успіхів у навчанні.

У 1839 році за етюд 
«Боєць» Шевченка перево
дять в натурний клас Із 
срібною медаллю другого 
ступеня. За композицію 
«Сирітка-хлопчик ділиться 
милостинею з собакою під 
тином» йому в 1840 році 
знову присуджується ме
даль. Роком пізніше Шев
ченко одержує від Академії 
срібну медаль другого сту
пеня за акварель «Циган
ка».
_ Але, віддаючи данину 
програмним вимогам Ака
демії, Тарас Григорович 
вже не задовольняється мі
фологічною та історичною 
тематикою, а коли й бере
ться за такі сюжети, то 
вкладає в них демократич- син», 
ний зміст. Т 
академічні композиції «Діо- 
ген», «Робінзон Крузо» та 
«Умираючий гладіатор». Об
раз раба-гладіатора, який 
вмирає далеко від батьків
щини, образ скривдженої 
зрадником Мазепою дочки 
Кочубея, нарешті, образ ле
гендарного борця проти 
польської шляхти Тараса 
Бульби — ось теми, що, в 
першу чергу, імпонують мо
лодому художникові.

1841 роком датується І 
перша велика картина Шев
ченка «Катерина». Худож
ник розкриває безправне 
становище жінки в покріпа- 
ченому селі. Яків ілюстра
ціях до власних творів 
«Причинна», «Т о по л я», 
«Гайдамаки», «Слепая» 
інших, це був відхід 
програмних застарілих ос- 

академічного мисте-

ство» та за гостру критику 
в багатьох віршах само
державства, Шевченка ря
довим солдатом засилають 
в Орську фортецю, де, всу
переч забороні, він продов
жує і писати, і малювати, 
цікавиться життям місцевої 
бідноти.

«Караюсь, мучусь, але 
не каюсь» — цей девіз про
ходить через усю його твор
чість того часу.

Шевченко був першим 
художником, що реалістич
но відобразив життя казах
ського народу в картинах 
«Казахська сім’я в кибит
ці», «Державний кулак» та 
інших.

Незабутнє враження 
справляє також гостра сй- 
тира на кріпосницькі поряд
ки в серії картин «Блудний

Такими є ранні Видатні діячі російської 
культури та особисті друзі 
тіоета не переставали кло
потатися про полегшення 
його долі. Вони добилися 
того, що влітку 1857 року 
Тарас Григорович був звіль
нений з заслання.

Повернувшись до. Петер
бурга, він разом зі своїми 
однодумцями М. Г. Черни- 
шевським, М. О. Добролю- 
бовим, М. Ö. Некрасовим 
та іншими революційними 
демократами гаряче прой
нявся, давно вже близькою 
і рідною йому ідеєю рево
люційного визволення се
лян.

В цей час Шевченко дуже 
багато працює над гравю
рою, прагнучи при її допо
мозі зробити доступним для 
найбіднішого населення кра
щі твори російського та сві
тового мистецтва. В 1860 
році Академія мистецтв за 
успіхи в гравіруванні при
своїла Шевченкові звання 
академіка.

Заслання, постійне пере
слідування і важкі умо^и 
життя надірвали здоров'я 
поета, і він не зміг викона
ти всі свої творчі задуми.

Нині спадщина Великого 
Кобзаря стала гордістю, 
національним надбанням ук
раїнського І всього радян
ського народу.

Г. ПОЙЧЕНКО, 
викладач радпартшколи.

м. Кіровоград.

та 
від

\алюнки та картини «Се
лянська родина», «На па
сіці», «Судна рада», «Сол
дат і смерть» з альбома 
«Живописная Украйна» 
Шевченко написав під вра
женням великої подорожі 
по Україні з червня по гру
день 1843 року. В цих ро
ботах чітко виступають ре
волюційно-демократичні по
гляди автора.

У 1845 році, закінчивши 
навчання в Академії міїо- 
тецтв, Шевченко їде на 
Україну на постійне прожи
вання. У зв’язку з участю у

Невже чекати три рони?
Порівняно недавно за

вершено радіофікацію хуто
ра Владиславки, Березово- 
балківської сільради. Рука
ми молоді тут збудовано 
хороший бригадний клуб. 
Це добре. Та ось що пру- 
кро. У довгі зимові ноті 
хутір огортається темря-

Слідами наших виступів
«За високим тином», — під таким заголовком в газе

ті за 21 грудня 1960 р. була надрукована кореспон
денція.

Начальник Знам’янського відділу міліції тов. Ком
панієць повідомив редакцію, що факти нетактовної по
ведінки працівника міліції С. С. Кузенного повністю 
підтвердились.

Поведінка С. Кузенного обговорювалась на комсо
мольських зборах. На С. Кузенного накладено стягнен
ня. * ф *

З приводу критичного матеріалу «Куди піти ввечері?», 
надрукованого в газеті за 8 січня ц. р., секретар Кірово
градського МК ЛКСМУ тов. Івахненко повідомила, 
що статтю обговорено на бюро міськкому.

Критику па адресу комітету ЛКСМУ визнано вірною.
При міськкомі комсомолу створено штаб по органі

зації масових заходів.

вою, крізь вікна блимають 
гасові лампи. А в усіх с^« 

------ , сяють елек-сідніх селах 
тричні вогні.

Ще навесні минулого ро
ку правління колгоспу 
«Пам’ять Леніна» відряд
жало свого представника в 
Кіровоградське енергоуправ- 
ління 
ства. 
бити 
кінця 
зали, _____ ...
що вишикувались від Вла- 
диславки до Червонохутір- 
ської ГЕС, вже підгнивають 
без діла. А до електростан
ції лише 10 кілометрів. Не
вже доведеться хуторянам 
чекати обіцяного три роки?

І. КОТОВСЬКИЙ, 
позаштатний кореспон
дент «Молодого кому
нара».

Вільшанський район.
ПИаииаиЕіопививвв«в«Цвпвяа“и 
«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
25 Січня 1961 р., З стор.

господар- 
пообіцяли зро- 

до 
ска- 

Стовпи,

сільського
Там
електропроводку 
року, але... не 

якого саме.
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І ДРУЖБА. Це слово єднає людей, що живуть 
різних континентах, розмовляють на оізпнх
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> на
- , різних континентах, розмовляють на різних мо
вах, по-різному сприймають навколишнє життя.

Дружба — їх найснльніше бажання. 1 не лише до
рослих.

В школах нашої країни є хороша традиція — лис
туватися із школярами зарубіжних країн. Ось тому 
з Чехословаччннн, Польщі, Болгарії, Німецької Де
мократичної Республіки, Китаю та інших країн 
йдуть листи з адресами: с. Нова Прага, м. Олек
сандрія, м. Кіровоград, селище Павлиш... Хай коро- = 
тенькі, хай з помилками, та повні щирості і теплоти ? 
до радянських друзів.

Минуть роки. Можливо, дехто з них так і не змо
же побачити свою подругу, «кращу за всіх», та друж
ба дитячих літ переросте у глибоку міцну любов і 
повагу до всього народу її.
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НАШІ ДАЛЕКІ
ДВА РОКИ ТОМУ, у дні 

місячника угорсько-ра
дянської дружби, піонерсь
ка дружина нашої школи 
одержала листа з угорсько
го села Чопак, що розкину
лось на березі Балатона. 
Угорські піонери писали про 
своє село, школу. «Як ви 
живете і навчаєтесь, які іг
ри любите?» — запитували 
вони у голованівськнх шко
лярів. Ми відразу ж відпо
віли далеким, і скоро ли
стування зав'язалось між 
окремими піонерами нашої 
і їх дружини. З кожним ли
стом росла щирість, взаєм
на приязнь.

Маленькі жителі Чопа- 
ка — не єдині адресати, що 
одержують листи з Голова- 
нівська. Хлопчик з чехосло
вацького міста Брно Влади
слав Войтенко написав у 
«Пионерскую правду», що 
хоче листуватися з радян
ськими дітьми. На цю про-

позицію радо відгукнувся 
наш п’ятикласник Володя 
Кавун. З Владиком і його 
друзями листуються те
пер і Лорд Муртазаєва, Ва-

Гаври-лерій їгнатьєв, Таия 
лова.

Своєрідну користь 
така переписка Ані 
даєвій. Невтішні справи бу
ли у дівчинки: частенько на
віть двійки траплялись. 
«Доведеться, Аню, про твої 
двійки нашим китайським 
друзям написати. Дружба 
вимагає відвертості» — ска
зала вожата загону. Такої 
ганьби Аня стерпіти не мог
ла. Вона попросила дати їй 
час, щоб виправити незадо
вільні оцінки. Так було до
сягнуто того, чого не могли 
зробити ні розмови на збо
рах загону, ні викликання 
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дала
Закур-

ДРУГАР добре російську мову. Якщо 
твій батько чи мама розмов
ляють по-німецькому, пиши 
мені на цій мові. Я знаю її.

• •

ТАМАРИ ЧАЛОЇ
ЦІКАВІ ЛИСТИ з бол

гарського міста Бур
гаса одержує учениця 4 «а» 
класу Кіровоградської се
редньої школи № 6 Тамара 
.Чала. Ось один з них.

«Привіт із Болгарії!
Здрастуй, дорога Тама

рочко!
Сьогодні я одержав твого 

листа, за який дуже дякую.
...Тамарочко, ти хочеш 

знати, чи є у мене батьки. 
У мене є мама, медичний 
професор. Вона — викладач 
на медичному факультеті. У 
мене є і маленький брат 
Саша. Він в першому класі. 
Батька немає.

Тамарочко,

В школі я вчусь хорошо: 
на «п’ять» і «шість». Через 
8 днів у нас канікули.

До побачення.
Привіт тобі від мене, моєї 

матері і маленького брата 
Саіиі.

Пиши негайно.
Твій другар Баня Сірома- 

хов».

■
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З МІСТА
ЧЕИДУ

ЯК Я НАПИСАЛА
першим лист

ОКОСЬ влітку позамину- 
* 1 лого року, слухаючи пе
редачі з Москви, моя подру
га Люба Алфьорова дізна
лася, що радянські школярі 
листуються із зарубіжними 
піонерами.

«А шо коли й собі на
писати лист в іншу краї
ну?» — подумала Люба. Не 
маючи адреси, вона посла
ла лист в одну з шкіл бол
гарського міста Севлієво.

Через кілька тижнів прий- 
---------- --------------- ■■ Я

у школу батьків дівчинки. 
Перше півріччя Аня Закур- 
даєва закінчила без жодної 
поганої оцінки.

Восьмикласниця Оля За- 
патична має хорошу подру
гу у Варшаві. Зустрілись 
вони з Ельжбетою Повното 

___у Львові під 
І В/Я час літніх ка-

Л. іЕМ. цікул. Оля гос
тила у своїх 

родичів, а Ельжбетка приїз
дила по туристській путівці. 
Зблизилися за кількі днів 
дівчатка, а тепер акуратно 
доставляють подругам ли
сти варшавські і голованів- 
ські листоноші.

Часто ча подвір’ї нашої 
школи можна бачити таку 

ь картину. Галаслива юрба 
* дітвори, помітивши вдалині 

якусь людину, певно, добре 
знайому, несподівано ки
дає свої заняття і навперей
ми біжить назустріч їй. Че
рез кілька хвилин діти по
вертаються: одні повільно, 
розчаровано, інші — з сяю
чими посмішками на облич
чі. Це щасливці. Сьогодні 
вони одержали листи 
друзів з-за кордону.

Сотні й тисячі кілометрів 
пролягли між Голованів- 
ським та містами, де живуть 
друзі наших піонерів. Та ні 
відстань, пі кордони — не 
перешкода хорошій, міцній 
дружбі, яка єднає радян
ських школярів з дітьми ру
мунських нафтовиків і ні
мецьких шахтарів, болгар
ських виноградарів і албан
ських хліборобів, з дітьии 
всіх народів, що хочуть жи
ти в щасгі, мирі.

А. МАЗУРЕНКО, 
старша піонервожата 
Голованівської серед
ньої школи № 1.

шла відповідь від школяр
ки Петранкп Христової.

Наступну відповідь Пст- 
рапці давали ми вдвох, 
правда, кожна окремо.

І ось уже більше року я 
дружу з цією болгарською 
дівчинкою. Тепер я знаю, 
що сім’я Пегранкн склада
ється з чотирьох осіб, що 
батько її був партизаном і 
загинув. Вона добре вчить
ся і бере участь в драма
тичному гуртку.

З листів Петранки я діз
налась, яка чудова країна 
Болгарія.

Зараз не лише ми з Лю
бою, а й інші піонери нашої 
школи листуються з болгар
ськими школярами.

Жанна ЧЕРНОВА, 
учениця Кіровоград
ської “середньої шко
ли № 14.

Ці дівчинка й хлоп
чик — юні жителі Праги і 
хороші друзі учениці Кіро
воградського будівельного 
технікуму Поліпи Перепели
ці. Почалася дружба ще то
ді, коли Поля була піонер
ною 6-го класу. З того часу 
Божсиа надіслала україн
ській школярці багато-бага
то теплих цікавих листів, 
подарунків. Поліні навіть

здається, що тепер вона вже 
знайома з Прагою, може 
уявити Національний театр, 
який так подобається її да
лекій чеській подрузі.

Поліна тепер теж лю
бить злату Прагу. Аіожли- 
во, коли-небудь вона побу
ває там. 1, звичайно, її там 

зустрінуть з радістю.

НА ШКІЛЬНОМУ
ВЕЧОРІ

ПІОНЕР дружить 
дітьми всіх країї

від

школи Лі 8. 
адресати: в Болгарії і 
в Німецькій Демокра-

знаю

БК 00611.

РОВЕСНИКИ З ЛОДЗЯ
Жваве листування з зарубіжними школярами ведуть 

піонери Кіровоградської середньої
В різних країнах живуть їх 

Польщі, Чехословаччині і Китаї, 
тичній Республіці.

Минулої весни перша ланка 
лист в одну із шкіл польського 
свою фотографію. У відповідь 
5 «б» класу школи № 121 міста Лодзь, який ви зараз і 
бачите. Так відбулось знайомство школярів міст Кірово
града і Лодзя.

5 «б» класу написала 
міста Лодзя, вислала 

вони одержали знімок

ї 40 : Ж' "Ч

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

Т ГА АДРЕСУ астрономічного гуртка в Новопразьку 
лі середню школу надходять листи з багатьох найвід- 
даленіших куточків Батьківщини. Пишуть піонери з да
лекої Камчатки, Чукотки, цілини, з крайньої Півночі, 
Підмосков'я. Та інколи листоноша вручає лист особливо 
шанобливо. На листі стоїть штамп «Міжнародне».

В Шчунському університеті (місто Ченду в Китаї) є 
у них знайомий Цін Сан-чан. Він пише про свої успіхи 
в навчанні, праці. А нещодавно китайський студент на
діслав українським школярам подарунок — фотографії 
пам’ятників і предметів старовинної китайської куль
тури.

«Спасибі, наш китайський друже», — так починають 
відповідь у Ченду школярі з Нової Праги.

М. ПРИХОДЬКО.

ПОРТРЕТ МАО ЦЗЕ-ДУНА
Всі піонерські загони 

Івангородської середньої 
школи Олександрійського 
району листуються з піоне
рами країн народної демо
кратії. Найбільше листів і 
фотографій надходить з Ки
таю. Недавно семикласник

Коля Цимбал одержав по
здоровлення з Новим роком 
і подарунок — портрет Мао 
Цзе-дуна на шовковій тка-

Галя ЧЕРНЯВСЬКА, 
голова ради дружини.

У КАПІТАЛІСТИЧНОМУ
ЯКЩО ви потрапите до 

чилійського містечка «7 
лютого», вас здивує одна 
дивна споруда: стоїть на 
вулиці будинок без вікон 
і без дверей, з дірявою по
крівлею, на нерівних опо
рах. В «будинку» сидять 80 
хлопчиків і дівчаток — ві
терець бавиться їхніми ку
черями, шелестить в зоши
тах і книжках, а вуличний 
гамір і шум заглушають го
лос жінки, яка щось розпо
відає своїм слухачам.

Але не всі діти мають змо
гу відвідувати навіть таку 
школу і примушені прохо
дити свої «класи» на вули
ці.

А ось школа № 13 в Буе
нос-Айресі. З деякого часу 
вона перетворилася у над
звичайно спокійний і без
мовний куточок. Тиша па
нує в коридорах і шкільно-

9*1

дворі, в класних кімна-му
тах і навчальних кабінетах. 
Що ж трапилось? Може, ад
міністрація навела в цьому 
закладі ідеальний порядок і 
дисципліну? Ні, просто учні 
бояться. Бояться і їхні бать
ки, які категорично заборо
нили дітям відвідувати 
«храм знань», як іронічно 
називає цю школу аргентін- 
ська газета «Расой». Спра
ва в тому, що приміщення 
школи в будь-яку хвилину 
може, обвалитися і похова
ти своїх помешканців.

Бразилія, яка величезні 
кошти витратила на будів
ництво нової столиці, не зна
ходить грошей на споруд
ження шкіл. Газета «О 
Жорнал», стривожена цією 
обставиною, писала, що в 
Бразілії бракує шкіл для

йхаооаі-зоасгй
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Зо 
всіх країн □ 

£ світу» — такий лозунга 
° висить при вході в зал □ 
^Знам’янської восьмиріч-о
□ ної школи № 4.
□ І, дійсно, піонери дру- О
□ жать з багатьма зарубіж- о
□ ними школярами. Воли о 
с листуються з дітьми Ал- О 
о банії, Чехословаччннн, □
□ Китаю, Польщі, Болгарії, о
□ Нещодавно у школі □
□ відбувся вечір інтерна- о
□ ціональної дружби. Був о
□ влаштований спеціальний о
□ куточок дружби, В яко- П 
й му зберігаються листи □
□ друзів, сувеніри-подарун-о
□ ки, фотографії.

ВЧИ- а 
и апі.ііл^ипиі МОВИ И
□ В. П. Климова провела □
□ з учнями бесіду, хор ВИ- о
□ конав на німецькій мові °
□ пісню «Катюша», на ал-°
□ тлійській — «Звийтесь о
□ .- °□ кострами», на росіи-°
□ ській — «Піонерія кро-°
□ кує». Танцювальні групи °
□ виконали кілька народ-°
□ них танців — україн-°
□ ський, румунський, гу- £
□ цульський, чеський, мол-§
□ давський. о
о 1
□ дува пи загадки
□ земних мовах.□ 
□ □ - - — 
□ 
о 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□П V»
г •^□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□С.

З мільйонів 300 тисяч дітей 
учнівського віку.

«Я — жінка робітннка-бу- 
дівсльннка і мати п’яти ді- 
тей. Освіту ми можемо да
ти тільки старшому — 12- 
річному синові Рікардо... На 
підручники і зошити йде 
20 песо, на шкільний одяг— 
100 песо (з яких одні тіль
ки черевики — «трактор»» 
що носяться цілий рік, кош
тують 25 песо). «Паньо» —• 
сорочку для недільних цер
ковних обрядів і інших ці
лей — ми вже не можемо 
купити: вона коштує 80 пе
со. Таким чином, ми трати
мо 120 песо, або майже по
ловину місячного заробітку 
мого чоловіка».

□ Після того, як
□ телька англійської

В кінці вечора відга-| 
на іно-§ 

□ 
□ 
о 
о 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
и 
□ 
□ о 
□

В. РАТУШНА, 
старша піонерво- 
жата Знам'янської 
восьмирічної шко

ли № 4.
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