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Пролетарі всік країн, єднайтеся!

Рік видання V 
№ 12 (363).
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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

П’ятниця, 27 січня 1961 р

КОНСОМОЛЬСЬКЕ- 
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гайся, щоб вироби твого підприємства прикрашува-§ 
ли людину, були зручними, добротними. !г

Молоді кіровоградці теж не залишились осторонь о 
боротьби за високу якість продукції. Рік тому комсо- ° 
мольськин загін «За якість!» виник на Кіровоград- £ 
ській панчішній фабриці. Очолила його інженер На- § 
дія Стасевич, молодий спеціаліст. З кожного цеху в ° 
загін увійшло по 5 кращих комсомольських контроле- о 
рів. З того часу Нонна Лисенко, Валя Мізерна, Га- £ 
ля Комухаєва та їх товариші по загону приходять о 
на півгодини раніше і ретельно оглядають кілька § 
десятків взятих на контроль виробів попередньої о 
зміни. Найменший дефект не приховається від їх □ 
пильного ока — розпізнавати і виявляти брак вони о

4? ТАКИЙ ДЕВІЗ у славної комсомолі?. З ним 
працюючи, пам'ятай: якщо ти будівельник, то 

зведена твоїми руками споруда повинна бути пре
красною і довго служити на радість людям; йкщо ти 
машинобудівник, то нехай не знає знову механізм, до 
якого ти виготовив деталь; яКщо швейник — нама-
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о навчаються на спеціальних заняттях, які проводить § 
о з ними майстер по якості Олена Лужеренко. . °
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Хороші, цікаві форми боротьби за високу якість □ 
знайшоз комсомольський комітет агрегатного заводу. □ 
його опорою стали молодіжні бригади комуністичної о 
праці, очолювані Анатолієм Рабіновичем, Володи
миром Нестеренком, Леонідом Гольдштейном. Вміло 
використовується для цієї мети і стінна преса — 
сатиричні «Блискавки», «Тривожні сигнали», які у 
кожному цеху нещадно дошкуляють бракоробам.

Велику користь принесли комсомольські декадники О 
по боротьбі з браком, що проводяться на заводі о 
«Червона зірка» у ливарному цеху сірого чавуну, а

Під свій контроль взяли якість ремонту локомоти
вів комсомольці Знам’янського локомотивного депо.

Випробуваний і надійний метод — рейди по пере
вірці якості. Останнім часом їх регулярно проводять 
комсомольці будівельного трестмайданчика № 6. 
Дивно, що цього немає у практиці їх колег з буд- 
управління № 1 (секретар комітету В. Богуненко).А 
між тим, на якість роботи будівельників справедливо 
нарікають наші новосели. Часто мають претензії до 
них І монтажники, яким ті погано готують фронт 
робіт.

Більше став приділяти уваги питанню якості ком
сомольський комітет Кіровоградської швейної фаб
рики. Але тут потрібно ще дуже багато зробити, щоб 
підняти честь фабричної марки.

Поліпшення якості вироблюваної продукції не може 
обминути жодна комсомольська організація. Та нею 
ще непростимо мало займаються комсомольці малих 
підприємств, наприклад, підприємств побутового об
слуговування. Чомусь комсомольці Кіровоградського 
ательє мод і секретар комітету Неля Дощенко не 
вважають рекламації підприємства своєю ганьбою, 
їх голосу не чути, коли мова заходить про якість 
робіт. „

Поняття якості продукції тепер розширилося. Ми 
вважаємо вищою якість виробу, на який майже не 
затрачається ручна праця, собівартість якого невели
ка. Тому впровадження механізації і автоматизації, 
вад яким шефствує комсомол — одна з ділянок бо
ротьби за високу якість.

Де б не трудився ти —скрізь вміння твоїх рук і 
пошуки думки зможуть поліпшити продукцію, яка 

ті, Друже!
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ПОВІДОМЛЕННЯ

міністерства закордонних справ СРСР
В результаті обміну дум

ками, ЩО відбувся МІЖ Уря
дом СРСР і Урядом СІІІІ, 
Радянський уряд, керую- 

. чись щирим прагненням по
класти початок новому ета
пові у відносинах між Ра
дянським Союзом і Сполу
ченими Штатами, вирішив 
літи назустріч побажанням 
американської сторони що
до звільнення двох амери
канських льотчиків — чле
нів екіпажу літака військо
во-повітряних сил США 
РБ-47 Ф. Олмстеда та 

г Д. Маккоуна і звернувся з 
клопотанням до Президії 
Верховної Ради СРСР про 

звільнення цих льотчиків 
від кримінальної відлові-

-JS

Ціна 2 коп,

В змагання на честь XXII 
з'їзду КПРС включилась ра
зом з усім колективом Кі
ровоградської взуттєвої фаб
рики молода робітниця Раї- 
са Глезнецова.

Працюючи на конвейер- 
вій ділянці по виготовленню 
дитячого взуття, Рая добре 
засвоїла свою операцію, ви
копує її швидко, якісно. А 
це означав, що красивим і 
міцним буде взуття для ма
леньким громадян.

На знімку: Раїса ГЛЕЗ
НЕЦОВА.

Фото А. ДІБРОВНОГО.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ

дальності. Президія Верхов
ної Ради СРСР прийняла 
постанову про звільнення 
Ф. Олмстеда та Д. Маккоу- 
на і передачу їх американ
ським властям.

Радянський уряд було 
інформовано, що Президент 
США дав наказ, який за
бороняє американським лі
такам порушувати повітря
ний простір 
Союзу.

Уряд США 
що рішення 
уряду звільнити Ф. Олмс
теда і Д. Маккоуна усуває 
серйозну перешкоду па шля
ху до поліпшення радян
сько-американських відно
син.

Радянського

заявив також,
Радянського

Опубліковано повідом
лення Центрального статис
тичного управління при 
Раді Міністрів СРСР про 
підсумки виконання дер
жавного плану розвитку на
родного господарства СРСР> 
у 1960 році. В ньому гово
риться, що працівники про
мисловості успішно викона
ли і перевиконали завдан
ня, встановлені державним 
планом на 1960 рік. За
гальний обсяг промислово
го виробництва зріс порів
няно з 1959 роком майже 
на 10 процентів. За два 

-роки семирічки валова про
дукція промисловості збіль
шилась на 22,1 процента 
замість 17 процентів за се
мирічним планом; за ці ро
ки вироблено промислової 
продукції понад завдання 
на 11,3 мільярда карбован
ців. х

Усі союзні республіки 
виконали і перевиконали 
річний план, як по валовій 
продукції, так і по більшос
ті найважливіших видів 
промислової продукції.

Порівняно з 1959 роком 
вироблено більше: чаву
ну — на 3,8 мільйона тонн, 
сталі — на 5,3 мільйона 
тонн, прокату — на 3,9 
мільйона тонн, електроенер
гії — більш як на 27 міль
ярдів кіловат-годин.

В країні збільшилось та
кож виробництво товарів 
народного споживання. Так.

18516494

Про Пленум Центрального Комітету 
Комуністичної партії України

26 січня 1961 року в Києві у Палаці спорту відкрився Пленум Цент
рального Комітету КП України.

В роботі Пленуму ЦК КП України бере участь Перший секретар 
ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів СРСР товариш М. С. Хрущов.

Для участі в роботі Пленуму ЦК запрошені секретарі райкомів 
партії, голови райвиконкомів, голови колгоспів, директори радгоспів, 
секретарі первинних партійних організацій колгоспів і радгоспів, дирек
тори PTC, наукові працівники, передовики сільського господарства, від
повідальні працівники міністерств і республіканських відомств — всьо
го близько 12 тисяч чоловік.

В роботі Пленуму ЦК КП України бере участь також делегація брат
нього молдавського народу, очолювана першим секретарем ЦК КП Мол
давії 3. Т. Сердюком і Головою Ради Міністрів Молдавської PCP О. П. 
Діордіца.

На Пленумі присутні завідуючі відділами ЦК КПРС по союзних рес
публіках Л. Ф. Ільїчов, В. А. Карлов, міністр сільського господарства 
СРСР М. О. Ольшанський, академік Т. Д. Лисенко, голова Державного! 
комітету Ради Міністрів СРСР по хлібопродуктах Л. Р. Корнієць, 
заступник голови Держгілану СРСР — міністр СРСР В. П. Зо

тов, президент Всесоюзної академії сільсько
господарських наук імені В. І. Леніна П. П. 
Лобанов. На Пленум запрошено секретаря 
Каневського райкому КПРС Краснодарсько.- 
го краю А. С. Колесникова. ,

Пленум затвердив такий порядок денний: 
Про підсумки січневого Пленуму ЦК КПРС’ 

1961 року і заходи по дальшому розвитку 
сільського господарства Української PCP.

З доповіддю в цьому питанні виступив пер-« 
ший секретар ЦК КП України тов. М. В. ПГд- 
горний.
- Після доповіді тов. М. В. Підгорного поча
лись дебати. На вечірньому засіданні вистуї 
пили товариші: А. І. Гайовий (секретар Дні-, 
пропетровського обкому КП України), В. П. 
Савчук (голова колгоспу «Зоря комунізму»^ 
Чернівецька область), П. Ю. Шелест (секре
тар Київського обкому КП України), М. І. 
Тимчук (ланкова колгоспу імені Калініна, 
Тернопільська область), П. П. Козир (секре
тар Вінницького обкому КП України), О. П. 
Рожко (бригадир тракторної бригади колгос
пу «Україна», Миколаївська область), В. М. 
Титов (секретар Харківського обкому КП Ук
раїну), H. С. Шостак (ланкова колгоспу 
«Дружба», Волинська область).

Пленум ЦК КП України продовжує свою 
роботу.

ВГОРУ!
Цифри наших перемог

випуск тканип зріс на 290 
мільйонів квадратних мет
рів. білизняного і верхнього 
трикотажу — майже на 40 
мільйонів штук, шкіряного 
взуття — на 28 мільйонів 
пар. м’яса (промислова пе
реробка) — на 202 тисячі 
тонн, молока, сиру та ін
ших видів молочної ПРО
ДУКЦІЇ — на один мільйон 
тонн у перерахунку на мо
локо і т. д.

Порівняно з 1959 роком 
‘Продуктивність праці зрос
ла більнгяк на 5 процентів 
при скороченні тривалості 
робочого дня робітників і 
службовців в усіх галузях 
промисловості.

У розділі «Сільське гос
подарство» говориться, що 
посівні площі всіх культур 
у минулому році становили 
203 мільйони гектаріц і 
розширені порівняно з 1959 
роком на 6.7 мільйона гек
тарів. Площа посіву куку
рудзи становила 28,2 міль
йона гектарів і була у вісім 
раз більша, ніж у 1953 
ропі.

За попередніми даними, в 
1960 році валовий збір зер
на становив 8 мільярдів

131 мільйон пудів, що на 
445 мільйонів пудів більше, 
ніж у 1959 році.

Чисельність худоби в 
країні за останні роки 
збільшилась переважно за 
рахунок громадського пого
лів’я худоби в колгоспах і 
радгоспах.

У 1960 році в СРСР бу
ло вироблено 61,5 мільйона 
тонн молока, а в США, за 
їх офіціальною оцінкою, —* 
56.9 мільйона тонн. За
гальне виробництво тварин
ного масла становило в 
СРСР у 1960 році 848 ти
сяч тонн, або 4 кілограми 
на душу населення. В США 
в 1960 році вироблено 665 
тисяч тонн масла, або 3,7 
кілограма на душу насе
лення. Виробництво м’яса в 
колгоспах і радгоспах збіль
шилось на 400 тисяч тонн, 
або на 8 процентів.

В розділі «Капітальне 
будівництво»
що загальний обсяг капі
тальних вкладень держав
них і кооперативних орга
нізацій (не рахуючи капі
тальних вкладень колгос
пів) становив 30,5 мільяр-

говориться.

да карбованців і переви
щив капітальні вкладення 
1959 року на 11,5 процен
та. До ладу стало за рік 
бІЛЬШе ОДНІЄЇ ТИСЯ.ЧІ нових 
великих державних про
мислових підприємств і ве
лика кількість цехів на дію
чих підприємствах.

Національний доход 
СРСР, за попередніми дани
ми. становив 144 мільярди 
карбованців. Він збільшив
ся проти 1959 року, в по
рівнянних цінах, на 8 про
центів. Реальні прибутки 
трудящих у розрахунку на 
одного працюючого збіль
шились порівняно з 1959 
роком на 5 процентів.

Середньорічна чисель
ність робітників і службов
ців у народному господар
стві в 1960 році становила 
близько 62 мільйонів чоло
вік і збільшилась проти по
переднього року на 5 8 по
ловиною мільйонів чоловік«

Населення СРСР на 1 січ
ня 1961 року, за поперед
німи даними, становило 216 
мільйонів чоловік.

Підсумки виконання дер
жавного плану розвитку, 
народного господарства 
СРСР у 1960 році свідчать 
про успішне виконання зав
дань другого року семиріч
ки, про дальше піднесення 
соціалістичної економіки, 
розвиток науки і культури, 
підвищення добробуту ра
дянського народу.
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кіровоградці!
НА ЗАВОД прийшов лист 

із міліції. Повідомляло-
На теми виховання

Хай стане нашим надбанням 
досвід одеситів-швидкісників! 
Григорій ОКА 7ИЙ,

Борис КОНОНЕНКО, 
Віктор МЕЛІНОВ

ЗАЯВЛЯЮТЬ: ТІЛЬКИ 
НА ПІДВИЩЕНИХ 

ШВИДКОСТЯХ!

Добре ім‘я
МИКОЛА 

торист 
колгоспу 
відомий у 
іранському 
цьовитість,

Січневий Пленум ЦК КПРС накреслив яскра
ву програму дальшого піднесення сільського гос
подарства. Трудівники колгоспних ланів в ці дні бе
руть на себе нові зобов’язання, вишукують і приво
дять в дію нові резерви, спрямовані на підвищення 
продуктивності праці, збільшення виробництва сіль
ськогосподарської продукції та її здешевлення.

Одним Із великих резервів є робота тракторного 
парку на великих швидкостях. Цей метод одеських 
механізаторів дістав високу оцінку Микити Сергійо
вича Хрущова на січневому Пленумі ЦК КПРС.

Важко переоцінити цей прогресивний метод. Адже 
у сільськогосподарському виробництві велике зна
чення мають строки виконання робіт. Механізатори 
Одещини торік виконали такий обсяг робіт, для яко
го при звичайних швидкостях потрібно було б додат
ково 650 тракторів і 1.300 трактористів.

Швидкісник — це не той, хто лише вміє мчати по 
полю на четвертій швидкості і переключати важелі. 
Це той, хто економить час у всьому: на техдогляді 1 
на заправці, під час засипання агрегату насінням і 
під час вивантаження врожаю.

Водіння агрегатів по-новому — це складне мис
тецтво. Воно вимагає обов’язкового поєднання висо
ких темпів І бездоганної якості роботи. Ні в якому 
разі не можна допускати до керма швидкісного агре
гату людину, яка нехтує якістю, недосконало воло
діє технікою водіння машини із швидкістю до десяти 
кілометрів за годину. «Темпи і якість» — ось непо
рушний девіз майстрів нового методу.

Днями швидкісники Одеської області звернулися 
з закликом до всіх механізаторів України «КОЖ
НОМУ ТРАКТОРОВІ — ПІДВИЩЕНУ ШВИД
КІСТЬ!».

Справа честі молодих механізаторів Кіровоград- 
щини — підхопити цей цінний почин. Поки що послі
довників одеситів у нашій області, на жаль, одини
ці. Це — Григорій Окатий з колгоспу імені Ватутіна 
Хмелівського району, Борис Кононенко з колгоспу 
«Комінтерн» Онуфріївського району, Віктор Мелінов 
з колгоспу імені Леніна Голованівського району та ін.

Зараз, коли комсомолія області включається у 
боротьбу за виконання рішення Пленуму ЦК КПРС, 
райкоми ЛКСМУ, первинні комсомольські організа
ції повинні широко впроваджувати досвід одеситів, 
зробити все для того, щоб кожний цолодий механі
затор став швидкісником.

Накота, трак- 
трепівського 

імені Сталіна 
всьому Зна- 

районі за я пра
ва комсомоль

ську завзятість. Молодий 
тракторист в минулому 
році добився виробітку на 
«ДТ-54» 1.300 гектарів умов
ної оранки і зекономив 1.150 
кілограмів пального. В цьо
му році Микола вирішив 
значно перевершити мину
лорічні показники. Зараз 
він разом з напарником 
Леонідом Рескаленком го
тує свою машину до нового 
сезону.

П. ГОНЧАРОВ, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Сталіна 
Знам’янського району.

що робітник 
при 

затриманні на- 
прізвн- 

свого дру- 
хотів обма- 

пранівників 
пропонували 

особливу увагу на вн-

ся про те, 
Юрій Ц. ЗАЦІКАВЛЮВАТИ...

міліції, 
звер-

звався 
щем

га, 
пути 
Нам 
пути
ховання юнака.

«Звернути увагу». Але як? 
Це ж не маленький хлоп
чик, а вже доросла людина. 
Не брати ж його за руку і 
показувати пальцем: «Це 
добре. А ось це — погано. 
Так не слід робити...».

У декого вже й порада 
готова зірватися з вуст: 
треба добитися, щоб Юрій 
зрісся з робітничим колек
тивом, жив його кращими 
прагненнями і, завдяки 
цьому, зрозумів би ціну 
справжній дружбі. Адже 
те, що він втік у кущі, зва
ливши вину на свого най
кращого друга, граничить з 
підлістю. Та легко сказати 
слова: «втягнути в колек
тив, залучити до громад
ської роботи». А як це 
практично зробити?

Юрій працює на заводі 
«Динамік» вже давно, »сі 
знали його, як «тихоню», 
бачили, що працювати лю
бить. Серед робітників цеху 
мав товаришів, з якими міг 
перекинутися словом в обід
ню перерву, після зміни. А 
ВИЯВИЛОСЯ, ЩО «друзів» 
знайшов за ворітьми під
приємства. Хіба не знав, чим 
займаються вони? Не мі 
не знати. А от промовчував« 
не суперечив, не доводив 
своєї правоти, хоч і не крав 
з ними. І, зрештою, зробив 
підлість: кинув тінь на хо
рошого друга, комсомольця, 
на його сім’ю. Виходить, від 
потурання 
негідного 
крок.

Хлопець,

хуліганам до 
вчинку — один

А ЯК?
за молодь? у 

не хоче запису, 
запро.

ків: «Що
гуртки ніяк 
ватись, скільки не 
шуй». У відповідь на ці ^о’ 
ва хочу розповісти про Те 
як на нашому заводі було 
організовано драматичний 
гурток.

Як і годиться, спочатку цн 
виділили керівника, ог’оло. 
сили про дні й години за
нять... А люди не йдуть. Не 
приходять І все! Відвідують 
гурток лише трн-чотири 
чоловіка. Але ж цього ду
же мало. І умовляли деко
го, і роз’яснювали. Нічого 
не допомагає. Тоді виріши
ли так: ставитимемо спочаь 
ку тільки інтермедії, п’єси- 
одноактівки з невеликою 
кількістю дійових осіб. І ОСЬ 
після кількох виступів по
чало невистачати ролей.

Виходить, треба не чека
ти, поки люди повірять обі
цянкам, уявлять собі, на
скільки цікаво брати участь 
в художній самодіяльності, 
а слід починати з малого. 
Звичайно, мова йде не тіль
ки про участь у гуртках 
художньої самодіяльності, 

Дуже складні питання 
виховної роботи. Не завжди 
й знайдеш правильне рі
шення у тому чи іншому 
випадку. Тим більше, що у 
комсомольських вожаків та 
молодих культурно-освітніх 
працівників і досвіду ще 
не досить. Хотілось би по
читати на сторінках «Мо
лодого комунара», як в ін
ших комсомольських органі
заціях ростять людей ко
муністичного завтра.

В. полонськия, 
член комітету комсо
молу заводу «Дина
мік».

м. Кіровоград.
запитань виникав у тих, . 

кращих методів виховної

якого ми вва
жали непоганим товаришем 
ї робітником, не брав учас
ті в гуртках художньої са
модіяльності, неохоче й 
збори відвідував, бо бачив 
у цьому неприємний обов я- 
зок. Ми його не раз приму
шували, а, можливо, треба 
було зацікавити Юрія учас
тю в самодіяльному гуртку, 
створити такі умови, щоб 
хлопець на власному досвіді 
переконався: жити з колек
тивом спільними прагнен
нями набагато цікавіше.

Взяти для прикладу Іру 
Головіну з пластмасового 
цеху. Була членом цехового 
комсомольського бюро, мала 
не одну подяку з школи 
№ 12, де її призначили піо- 
нерво^катою у третьому кла
сі. А в гуртки не записува
лась. Подруги ж— 
Тертична, Людмила 
дєва жити не могли 
модіяльності. Часто 
Дьогтярова, з якою 
на мешкала в одному бу
динку, розповідала про 
драмгурток, про свої ролі. 
І кінчилось тим, що Іра теж 
стала аматором.

Нерідко ще можна почути 
від комсомольських .вожа-

ВІД РЕДАКЦІЇ: Багато
хто наполегливо шукав 
роботи, з душею ставиться до свого відповідального 
доручення. Чи з усім ви згодні в статті В. Болон
ського? Які відповіді і поради можете дати йому? 
Редакція гадав, що секретарі первинних комсомоль
ських організацій, культурно-освітні працівники змо
жуть поділитися досвідом виховання молоді, вислов
лять свої міркування, пропозиції.

і

їй ще й 17-ти немає, а вона 
своїми руками вправними 
вже хорошу славу здобула. 
Біля телят ходить Надійна. 

' А їх у групі 22. І кожне 
щодоби по 500 грамів при
бавляє.

Та ще більшого вирішила 
досягти дівчина: адже нещо
давно вона комсомолкою 
стала.

На знімку: телятниця кол
госпу імені Сталіна Дсбро- 
величкіпського району На
дія КОСЇОГ.

Фото В. КОВПАКА.

J Микола Андрійович
МИКОЛА КИСІЛЬ

—середнього рос
ту кремезний юнак, з 
повним рум’яним об
личчям і невеликим 
чубчиком на правий 
бік. йому 24 роки. 
Багатьом механізато
рам з колгоспу імені 
Дзержинського, де 
АІикола працює трак
тористом, він в сини
годиться. Проте величають його «наш 
Микола Андрійович». А бригадир трак
торної бригади Валентин Малий гово
рить:

— Хоч Микола Андрійович і наймо
лодший серед нас, але повчитися працю
вати у нього слід і досвідченим механі
заторам.

Старанною працею, любов’ю до техні
ки та знанням її завоював комсомолець 
таку повагу. •.«.

Ще будучи школярем, частенько за
дивлявся він на трактори. Бувало, йде 
до школи, побачить «ХТЗ» чи «Універ
сал», зупиниться. Замріється і бачить 
себе на місці тракториста, за кермом. 
Часом забував про все і ледве на уроки 
не запізнювався.

У 1955 році Микола закінчив школу 
І пішов працювати у місцевий колгосп 
причіплювачем. Згодом йому довірили 
трактор і навіть кращий від того, про 
який мріяв, — «МТЗ-2». Що гріха таї
ти: не зазжди все було добре. Та Мико
ла старався, що не знав, запитував у 
старших товаришів. До машини ставив
ся, як до живої істоти, з любов’ю. За
веде мотор, прислухається, чи все з мо
тором гаразд, перевірить вузли, аж по
тім заходить у борозну.

Три роки працював він на «МТЗ-2».

Гума на колесах зносилася, а трактор 
працює добре і ремонту не потребує.

Минулої весни в колгоспі організува
ли механізовані ланки по обробітку про
сапних культур, в кожній — по два чо
ловіки. Відповідальних призначили з 
найбільш досвідчених механізаторів, як 
Лука Муль, Євген Підкопаєв та інші. 
Одну доручили Миколі Кисілю. Разом із 
своїм підзмінним Григорієм Музикою 
еін посіяв і обробив без застосування 
ручйої праці 385 гектарів кукурудзи. 
Квадратів дотримався точних, диски по 
кожній секції підібрав так, що в кожне 
гніздо попадало по 2—3 зернини. Про

не довелося. Це зни- 
центнера її майже

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
27 січня 1961 р., 2 стор.

ривати кукурудзу 
знло собівартість 
втричі.

Та досягнуте —
Андрійович готується виборювати нові 
успіхи в третьому році семирічки.

— З великим інтересом, захопленням 
познайомився я з пропозиціями гіталов- 
ців щодо дальшої механізації трудоміст
ких процесів у колгоспному виробництві 
і здешевлення продукції, — ділиться 
своїми думками Кисіль. — Вони припа
ли мені до душі. За Це ж буду бороти
ся і я в нинішньому році.

Півроку тому механізатор пересів на 
новий трактор «МТЗ-5лс». Недавно кол
госп придбав і нову сівалку для квад
ратно-гніздової сівби. В руках комсо- 
мольця-тракториста нова техніка. Зна
чить, ще вищі досягнення будуть!

в. цвях, 
керівник позаштатного корпункту 
«Молодого комунара»«

Компаніївський район.

не межа. І Микола

її Віра 
Медве- 
без са-

Віра 
Голові-

Династія тваринників
ПИ РОСТ И В Дармедон К^арпович Ковтун п’ятьох до- 

чок. Наталя, Женя, Шура, Катя І найменша Та
линка. Всі вже дорослі, з різними характерами і нахи
лами. Але одна спільна риса в в кожної з них — пра- 

колгоспі іменіцьовитість. Чотири з них доярками в 
Сталіна працюють.

Першою прийшла на ферму Наталка, 
телят, виростила з них корів, та так І доглядає вже їх. 
І сестри молодші теж цією стежкою пішли, Галинка, 
наприклад, в чотирнадцять років тваринницею стала. 
/ вже п ять років не сходить її ім’я з колгоспної і ра
йонної Доіиок пошани.

Нічого не шкодує для роботи вся сім’я тваринників. 
1 ому про. неї й відгукуються хороше односельчани.

п . В. МАНЬКО,
с. Полівка,
Онуфріївського району.

- Г

Взяла групу

Без механізації тепер не можна
ся. Правда, у двох корівни
ках провели водопровід та 
автопоїлки встановили, а в 
останніх все залишилося по- 
старому, хоч труби колгосп 
уже придбав і автопоїлки 
на базі е. Гірше того, вже

Г"І РАЦЮЮ я в колгоспі 
• ■ «Радянська Україна» 
дояркою. 15 корів доглядаю. 
Зобов’язувалась на початку 
минулого ро
ку від кожної 
з них по 2.400 
літрів молока 
надоїти. Важ
кувато доводилось, та все 
ж надій молока на кожну 
корову моєї групи на кі
нець року становив 2.450 
літрів. А «Ромашка» навіть 
3.000 літрів дала.

Звичайно, порівняно з ти- ----- _. . ,кшч. ,міи, илке
ми показниками, які мають три роки лежить у коморі 
передові доярки області, мої "лГ"..... " ------
успіхи — далеко не блис
кучі. Але в умовах нашого 
колгоспу більшого досягти 
дуже важко. От взяти хоч 
би такий приклад.

Всі ми уважно ознайоми
лися з досвідом роботи 
знатної доярки Марії Хари- 
тонівни Савченко. Хотіло
ся б і собі працювати, як 
вона. Та хіба ж можна, ко
ли на фермах ніякої меха
нізації немає? Вже чотири 
роки минуло, як стала я у 
тваринництві працювати, а 
змін за цей час не відбуло-

добре 
ком- 

І не-

Доїльний апарат. А скільки 
користі він би приніс! Адже 
тоді доярки могли б укруп
нити свої групи корів, збіль
шити валові надої молока. 
Бо хоч наш колгосп і досяг 
непоганих результатів у ви
робництві молока і м’яса на 
100 гектарів угідь, та собі
вартість центнера цих про
дуктів ще висока.

і Це не тільки тому, що 
механізмів у нас немає. Дав 
себе знати і нераціональне 
витрачання кормів. Узяти 
наприклад, поле № 6. Скіль
ки там було посіяно по ку-

кУРУДзі кормових гарбузів! 
А от не зібрали їх вчасно, 
не законсервували.

Молодь же наша 
Трудиться. Особливо 
сомольці стараються-
Дарма в артілі так шанують 
Кати» Гармаш, Галю Юр
ченко, Катю Коханевич та 
інших невтомних дівчат.

1 ще хочеться ось 
сказати. Час уже по* 
справжньому повести 
Ротьбу за полегшення праці 
тваринників. Адже механіза- 
Ц*я трудомістких процесів— 
основна умова досягнення 
високих показників. 1 саме 
комсомол повинен ВЗЯТИ 
важливу ( 
контроль.

справу під свій

Г. САМЧУК, 
доярка колгоспу «Ра* 
дянська Україна» Но- 
вопразького району-



І

людей до творчої
лмх, мотив повернення 
дянських 
праці.

Поезії,

1 День піонерської дворічки. Що нового принесе ВІН? 
І Чим захопити дітей, що хвилює їх сьогодні?

І* Дуже часто ми, піонерські ватажки, ставимо перед 
собою ці питання, йдучи до школярів.

Для прикладу можна розповісти про один із днів 
життя піонерської дружини Тишківської середньої 
школи № 2 Добровеличківського району.

загонова вожата Діда Гор
латих.

— Намагайтесь робити 
точно, красиво, — звертає
ться вона до піонерів.—Не
забаром у школі буде ви
ставка робіт учнівської 
творчості. Треба, щоб наш 
загін зайняв перше місце.

ЗАОЧНИЙ СЕМІНАР ! ПІОНЕРВОЖАТИХ І
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Т7 РОКИ закінчились. Але 
& дві подруги-піонерки з 
сьомого класу Галинка і 
Валя затрималися в школі.

— Вожатий говорив мені 
про щоденник дружини. Ба
гато є для нього матеріалів. 
Але останній запис зробле
но ще в листопаді...

— А знаєш, Галинко? Ми 
ж завтра чергові по школії 
Давай прослідкуємо за всі
ма подіями завтрашнього 
дня і запишемо їх у щоден
нику.

На цьому й порішили. 
Ось що записали дівчатка 
наступного дня.

«Сьогодні у нас, чергових, 
незвичайні обов’язки: ми 
збираємо матеріал до що
денника. Можемо відразу 
сказати: всі у школі чимось 
зайняті. Перший і другий 
класи готують п’єсу і костю
ми сніжинок до нового 
року.

Матлаш, голова ради заго
ну, завжди обурюється:

— Дівчата чомусь розумі
ють, що і кролі потрібно до
глядати, і збори загонів про
водити. А от хлопці — і не 
співають, і не танцюють.

Нарешті, ми знайшли 
хлопців. Всі вони зібралися 
біля графіку по збору 
лолому.

— Ось візьмемо і 
шемо в «Пионерскую

мета-

„ЖИТТЯ МЕНЕ І КЛИЧЕ
1 ВЕДЕ...“

поетові

ОЬОГОДНІ вся літера- 
турна громадськість 

країни відзначає 70-річний 
ювілей українського поета- 
.академіка, депутата Вер
ховної Ради СРСР Павла 
Григоровича Тичини.

Коли молодому
було 19 років, йому пощас
тило познайомитися з Ми
хайлом Коцюбинським. Ук
раїнський письменник від
значив тоді поетичне обда
рування початкуючого пое
та, багато розповідав про 
нього Максимові Горькому. 
З тих пір П. Тичина почав 
регулярно ходити на літе
ратурні «суботи», які влаш
товував М. Коцюбинський. 
А трохи пізніше його при
страсна, юнацька поезія 
стала відомою більш широ
кому колу читачів.

У 1918 році виходить в 
світ збірка поезій П. Тичини 
«Сонячні кларнети», 
вразила читача 
поета розкрити 
сили руху життя 
лишньому світі.

Але найбільше 
обдарування П.
розкрилося в збірках віршів 
«Плуг» (1920 р.)^ і «Вітер 
з України»’ (1924 р). У
поезіях'років громадянської 
війни «На майдані», «Як 
упав же він з коня», які

яка 
умінням 

внутрішні 
в навко-

поетичне
Тичини

увійшли до цих книг, відо
бражені важливі моменти 
боротьби.за Радянську вла
ду і становлення нового, 
соціалістичного життя на 
Україні. Поезії ці стали 
хрестоматійними. На них 
виховувалось і виховується 
не одне покоління нашої мо
лоді.

21 листопада 1933 року 
на першій сторінці газета 
«Правда» надрукувала ук
раїнською мовою вірш 
П. Тичини «Партія веде», 
який досі є наисильнішим 
словом, сказаним нашою 
поезією про геній більшо
вицької партії. На повний 
голос поет заявив, що серця 
всіх трудящих — з партією 
більшовиків.

Роки Великої Вітчизняної 
війни були роками безсмерт
ного ратного і трудового 
подвигу радянського наро
ду. Разом з народом за пе
ремогу над фашизмом са
мовіддано боровся своїм 
пристрасним поетичним 
словом і П. Тичина. Урочис
то і натхненно говорить 
поет про героїчну оборону 
Батьківщини у вірші «Ми 
йдемо на бій», стверджує 
ідеї непереможності радян
ського народу, керованого 
Комуністичною партією, у 
вірші «Я утверждаюсь».

На останньому етапі вій
ни в поезіях П. Тичини про
звучали мотиви відбудови, 
яка вже розгорнулась на 
звільнених від ворога зем-

ТРИВОЖНИЙ СИГНАЛ

І Немає фронту робіт
У ЦЕНТРІ нашого міста, на площі Кірова, виріс но

вий багатоповерховий будинок. Кіровоградці, про
ходячи повз нього, з досадою поглядають на поставле
ні будівельниками щити: коли ж, нарешті, новий готель 
прикрасить центральну площу?

Будинок можна було б здати в експлуатацію бук
вально через два тижні, якби... Винуватцями оцього 
«якби» е будівельники будуправління № 1, які під ке-

□ 
а 
о
□ 
а в 
0 
вз0

в рівництвом виконроба А. Олійника споруджували при- 
| міщення готелю. Надто рано залишили^ вони будову, і

0 □ 
з
І

не зробивши того, що повинні були. У будинку ще не 
засклені вікна, не підготовлені отвори для водопроводу 
й каналізації, не поштукатурені ніші під батареї. Отож, 
справу до кінця не доведено. Як кажуть: танцювали, а 
вклонитися забули.

Можливо, врятувати становище могли б комсомольці- 
будівельники, закінчивши роботи по спорудженню готе
лю. Але їх секретар, Володимир Богуненко, каже:

— У нас це не єдиний незавершений об’єкт, є й інші. 
Найгірше те, що з вини недбалих будівельників те

пер змушені простоювати монтажники. 18 монтажників 
з бригади О. Босого, які з’явились на об’єкт^ лише ру
ками розводять: фронт робіт не підготовлений.

В. КВАШНЕВСЬКИЙ, 
інструктор Кіровоградського міськкому комсомолу.

П. Тичи-
написані в останні 

роки 
ною, присвяче- 
ні і молодим 

У трудівникам ор
деноносної Кі-

ровоградщини. У вірші «Де 
одна думка, а тисячі рук» 
(Із циклу «На будові Крем- 
гес») поет відтворює «робо
чу напругу» будови, нат
хненний труд молодих буді
вельників електростанції.

Поет і громадський діяч 
П. Г. Тичина в одному із 
віршів сказав про себе: 
«Життя мене і кличе, і ве
де...» І дійсно. В день свого 
сімдесятирічного ювілею 
він перебуває в розквіті 
творчих сил. П. Тичина ще 
подарує радянському чита
чеві не одну збірку натхнен- 
‘них, справді поетичних тво
рів.

Підходимо до групи чет
вертокласників. Дуже сер
йозну розмову ведуть вони. 
Але про що?

— Давайте викличемо їх 
на змагання. Хай спробують! 
Адже ми вже більше лому 
зібрали, і насіння акації, і 
макулатури, — чути з класу.

— І збір загону вже про
вели!

— Організовуй, Василю, 
комісію по укладанню умов 
змагання.

Ми з Валею тихеньке ві
дійшли від дверей і теж по
думали: хто ж переможе, 
третій чи четвертий?

Зупинившись біля п’ятого 
класу, ми були здивовані. У 
^кого завгодно, тільки не в 
іп'ятикласників стоїть на пе
рервах тиша. Але на цей 
раз вони знайшли собі за
йняття: озброїлись ножицями 
н —------ — -• -
/для шкільної ялинки та в дівчата? А де хлопці? Звіс- 
[дитячий садок. Біля них — но, де. Біля кролів. Валя 
! й------------ ---------- -------------------------

— Е-е, займе, — недовір
ливо протягує Андрій Дов- 
галь. — Якби ми могли і в 
неділю десь зібратися...

— Дуже добре, що нага
дав про це, Андрію. Прав
ління колгоспу імені Леніна 
виділяє нам під піонерську 
кімнату приміщення 
чих ясел...

І знову було чути 
шелест паперу.

Наступна перерва 
лась трохи незвичайно. 
Шкільний коридор, такий 
тісний завжди, зараз став 
одночасно сценою для шес
тикласників і залом для 
глядачів. Виявляється, шес
тикласники готуються до 
збору загону, причому хо
чуть виступати і в школі, і 
в Будинку піонерів, і перед 
виборцями.

Нарешті треба заглянути 
і готують з паперу іграшки і в свій клас. Та чому одні

дитя-

лише

поча-

Коля Ордінат—друг дітвори
О ИХОБУВАТИ з сьогоднішніх школярів гідну зміну 

старшим. Як завжди, в цьому ми знаходимо під
тримку від комсомольців-виробничників.

В жовтні прийшов у нашу школу вожатим Коля Ор
дінат — електромеханік Знам’янської дистанції сигна
лізації і зв’язку. Семикласники дуже полюбили свого 
старшого друга. Кожної неділі приходить він до них, 
допомагає в навчанні, цікаво проводить з ними дозвілля.

З особливим нетерпінням ждуть піонери Колю в не
ділю. В той день вони ідуть з ним в кіно, читають кни
ги, радяться, розповідають про всі свої дитячї справи: 
і про прапор, який прислали піонери з Білорусії, і про 
новачків, і про лист з Москви від Л. Т. Космодем’ян- 
ської, І про подарунки з Казахстану. Радіолюбителі 
сповіщають про свої успіхи і невдачі.

О. ГРЕЧКО, 
старша піонервожата Олександрійської школи- 
Інтернату.

напи- 
зорь- 

ку». 'Хай скажуть: це добре, 
хлопчики, кролів доглядати. 
Але ж наш «промінь метало- 
шукача», виявив, що ваш 
клас, у якому 26 учнів, не 
зібрав і 400 кілограмів ме
талолому, — чути з натовпу.

— І на зборах загону не 
активні,—додають дівчата.

Критика продовжувалася. 
Про кінець навчання спо

вістив не дзвоник, а горн. 
Сьогодні — урочиста ліній
ка. Нагороджували грамота
ми кращих учнів, вручали 
комсомольські квитки».

Ось і закінчився цей зви
чайний день шкільного 
життя. На цьому припиняє
мо ми свій запис у щоден
ники дружини.

— Ну, як? Добре вийшло?
— Знаєш, багато чого ми 

пропустили,—відповіла Ва
ля. — Бачила ти, як в лабо
раторії готували експонати 
на обласний зліт виробни
чих бригад, а в майстерні 
проходило засідання «зеле
ного патруля»?

— Е-е, Валю, забула тобі 
сказати, що я вже одинад
цять шпаківень бачила у 
шестикласників і двадцять 
кормушок на зиму.

— А на географічному 
майданчику дев'ятикласники 
змакетували Крим, Чорне і 
Азовське моря... Але напи
шемо про -це наступного 
разу.

с. ГАЙОВИЙ. 
-О

ГОТУЄМО
ВОЖАТИХ

Ю На рахунку піонерської дружини імені Володі Ду- 
а бініна Добровеличківської школи-інтернату є вже § 
о кілька корисних і цікавих справ. Зашумлять навесні § 
а інтернатівські дерева вздовж траси Київ-Кірово- § 
° град. Вдячні за допомогу піонерам інтернату і кол- § 
§ госпники місцевої артілі. Більше 180 найрізноманїт- § 
п ізпаїппк- аі,»лтпаі,лц інтернатівці для своїх □

- □ 
. - . • ' □ 

У піонерської дружини теж є свої шефи — ро- □ 
бітники заводу «Червона зірка». На новий рік чер- ° 
вонозорівці завітали в гості до інтернатівців з пода- □ 
рунком — іиістнадцятирядною сівалкою «СЗН-16». □ 

На знімку: рада піонерської дружини Інтернату □ 
пише листа своїм шефам. °

Фото В. Ковпака. □
ісп

§ ніиіих іграшок виготовили
а підшефних — вихованців дитсадка.
□ 1/ -----------Л----------------- ------ ------- -
а
□
□□
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Ось уже не перший рік 
Олександрійський Будинок 
піонерів готує піонерів-ін- 
структорів. Нещодавно 10 
наших вихованців одержали 
це почесне звання. Вони но
ситимуть його до закінчення 
школи. Але чому тільки до 
закінчення?..

На одному з останніх за
сідань педагогічної ради Бу
динку піонерів була вислов
лена думка: з інструкторів- 
піонерів виховати хороших 
старших піонервожатих ї 
після школи направляти їх 
у піонерські дружини райо
ну-Так було організоване 
навчання піонервожатих.

Майбутні піонерські во
жаки вчаться організовува

ти тематичні вечори, ігри,, 
проводити вікторини і таке 
інше. Крім того, вони слу
хають лекції, бесіди на сус
пільно-політичні, моральні 
та педагогічні теми.

Наші вихованці знайом
ляться з особливістю всіх 
гуртків Будинку піонерів та 
досконало вивчають роботу 
двох з них. Це допоможе 
їм потім успішно працюва
ти з піонерами по сходин
ках, бути не тільки ініціа
торами, але й організатора
ми позакласної роботи в 
школі.

А. ЮРЧЕНКО, 
масовик Олександрій
ського Буднику піоне
рів.

£ . ——==“

Слідами неопублінованих листів

Доярка колгоспу імені 
Куйбишева Г. Могила в 
листі до редакції писала 
про поганий стан робіт на 
фермі другої комплексноїфермі другої 
бригади.

Секретар 
ського райкому 

і. Білостоцьі

Олександрів- 
КП України 

тов. БІлостоцький повідо
мив редакцію, що при пере
вірці факти підтвердилися.

Правління колгоспу і бю
ро первинної парторганізанії 
вжило заходів щодо лікві
дації недоліків на 
Зокрема призначено 
жирів, механізовано 
робку кормів.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
27 січня 1961 р., З стор.

лікві- 
фермі. 
фура- 
пере-
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НА ПІВНІЧНОМУ СХОДІ 
Польської Народної 

Республіки на березі Бал
тійського моря розкинулося 
красиве місто Колобжег. У 
перекладі на російську мову 
Колобжег означає «лежа
чий на березі»- Є в цьому 
місті вулиця Емілії Герчак. 
Ким була ця дівчина? Чому 
її ім’ям назвали одну з ву
лиць портового міста?

...Звали її Емілія, а друзі 
просто Міля. Як і інші дів
чата, під час війни вона не 
хотіла сидіть дома. Але і 
дому фактично не було: йо
го знищили гітлерівці. У неї 
були свої рахунки з фа
шистами. Мати Емілії зна
ходилась у концентраційно
му таборі. При першій мож
ливості дівчина вступила в 
Першу армію Війська Поль
ського. Одержала форму і 
зброю. Нарешті, настав 
день, коли їй по закінченні 
офіцерської школи при
своєно звання підпоручика.

Солдати—досвідчені фрон
товики спочатку 
виконували накази 
командира взводу.

— От ще, бабу будемо 
слухати! — з незадоволен
ням говорили вони між со
бою.

— Штани вдягла і видає 
себе за офіцера. Якби не 
наказ нашого «старого», то 
жоден би з нас пальцем на
віть не поворухнув, коли 
вона тоненьким голосом по
дає команди-

Емілія Герчак робила все, 
щоб довести солдатам, що 
вона не випадково одержа
ла звання підпоручика і ста-

ЇХ ПАМ’ЯТАЄ НАРОД

неохоче 
нового

S3 &апит уй—в ідіїовіда ємо

ав-ла командиром взводу 
томатників. Уже в перших 
боях з фашистами, показав
ши себе хоробрим воїном, 
вона завоювала повагу й 
авторитет своїх товаришів 
по зброї.

Радянські війська разом з 
польськими частинами 
швидкб наступали на Захід, 
громлячи гітлерівських за
гарбників. Міля дуже хоть 
ла бути серед тих, хто пер
шим ввійде в Берлін. Але 
ще більше мріяла вона про 
те, щоб її ВЗВфД звільнив 
заарештованих концентра
ційного табору, в якому му
чилась її мати.

В перших числах лютого 
1945 року солдати Першої 
армії Війська Польського 
підійшли до дуже укріпле
ного фашистами Примор
ського валу. Емілія Герчак 
на чолі свого взводу на
ступала в напрямку Злоцё- 
неца, Ястрове, Валча. Ні
мецькі доти наїжилися вог-

нем. На наступаючих обру
шилась лавина вогню, при
тиснула їх до землі. Взвод 
змушений залягти. Здава
лось, ніяка сила не зможе 
підняти бійців в атаку. Нав
коло — справжнє пекло. 
Становище гіршало з кож
ною хвилиною.

Ллє ось лунає команда 
«За мною!», і весь взвод 
піднімається в атаку. Гітле
рівці підсилюють вогонь, і 
взвод знову притиснутий до 
землі. Емілія відмовляється 
від наступу усім взводом. З 
кількома автоматниками во
на робить стрімкий кидок і 
опиняється поруч з дотом. 
В повітрі миготять низки 
гранат, лунають вибухи, і, 
перш ніж над дотом осів 
дим, польські солдати були 
вже там.

— Руки вверх, зброю ки
нути, виходьі — кричить 
Герчак.

Гітлерівці із здивуванням 
бачать, що вони взяті в 
полон... дівчиною з автома
том в руках.

Коли радянські і польські 
війська заволоділи Примор
ським валом, командування 
призначило Мілю команди
ром охорони штабу. Це був 
великий удар для дівчини. 
Вона вважала, що її місце 
не тут, в штабі, і вимагала 
направити її па фронт.

Міля прибула до свого 
взводу, коли йшли запеклі 
бої за залізничний вузол в 
Колобжегу. Над містом дим 
пожеж. Свист артилерій
ських 
вогню 
вперто боролися за кожний 
дім, за кожну привокзальну 
вулицю.

Герчак бачила, що захо
пити залізничний 
фронтальною атакою 
ко. Вона вирішила 
його і вдарити по 
з тилу. Під прикриттям за
лізничних вагонів взвод ав
томатників став пробирати-^ 
ся до вокзалу, який був пе
ретворений у вогневий ву< 
зол. Та ось німці помітили, 
польських солдат і обруши-- 
ли на них шквал вогню.: 
Вибух міни повалив з ніг 
Емілію. Дівчина знаходить 
ще більше сили, піднімаєть
ся і кричить: «Вперед, хлоп
ці!». Автоматники стрімким 
кидком вибивають фашис
тів з зайнятих ними пози
цій- Останній наказ коман
дира виконаний.

В ознаменування подвигу 
відважної дівчини — ко
мандира взводу автоматни
ків, яка віддала своє молоде 
життя за визволення Ко- 
лобжега, одна з вулиць на
звана ім'ям Емілії Герчак.

Я. ГУРАЛЄВСЬКА.

снарядів, фонтани? 
і диму. Гітлерівці ;

вузол , 
важ-? 

обійти \ 
ворогу.

ВСЕСВІТНІЙ КАЛЕНДАР
Організація Об’єднаних Націй найближчим, 

часом має розглянути проект нового Всесвітньо
го календаря. "

Яка є необхідність створення нового календаря 
І «еэдч« гі, якими

муляр Кіровоградського облрембудтресту.

В кінці минулого року в 
Москві відкрився продоволь
чий магазин «(Комсомолець*, 
більшість продавців якого — 
колишні працівники 2-го 
Московського годинникового 
заводу. Але, змінивши міс
це роботи і освоївши нову 
професію, зовсім відмінну 
від попередніх спеціальнос
тей, молоді продавці не по
ривають зв'язків з рідним 
підприємством. Дружба з то
варишами по попередній ро
боті підказала їм хорошу 
думку, яка й була здійсне
на: в цехах заводу часто 
можна зустріти завідуючу 
відділом попередніх замов-' 
лень магазина Тамару Шев
ченко. Вона привозить про
дукти, замовлені робітниця
ми, і приймає у них нові за
мовлення.

На знімку: Тамара ШЕВ
ЧЕНКО видає замовлення 
складальниці Лідії ЄЛИСЕ- 
ЄВІИ.

Фото Е. ЄВЗЕРИХІНА. 
(Фотохроніка ТАРС).

роапппааооопоьсо

БАГАТО КАЛЕНДАРІВ існує зараз у різних країнах 
земної кулі, і різняться вони літочисленням, датами 

початку року, навіть часом початку доби. Та всі вони не 
позбавлені недоліків, у тому числі й широко розповсюд
жений і прийнятий у нас так званий григоріанський ка
лендар, який має неоднакову тривалість місяців (28, 29, 
ЗО, 31 день), кварталів, не ціле число тижнів у році та 
в кварталах, непогодженість чисел місяців із днями 
тижня.

Спроби реформи календаря, що їх розпочинали в свій 
час, було припинено першою світовою війною. Після неї 
питання про єдиний календар розглядала (але безре
зультатно) Ліга націй. У 1953 році за ініціативою Індії 
його було внесено в Організацію Об’єднаних Націй.

Ось проект нового календаря в загальних рнсаЯ.
Рік і квартал завжди починатимуться з неділі, а од

накові дні тижня припадатимуть кожного року на ті ж 
самі числа. х

Рік складатиметься з 4 рівних кварталів і по 3 місяці 
в кожному, з яких перший матиме ЗІ день, а два на
ступних по ЗО днів.

Оскільки чотири рівні квартали разом становитимуть 
52 тижні, або 364 дні, 365-й день року випадає здагаль» 
ного рахунку днів тижня. Цей додатковий день без чис
ла запропоновано оголосити міжнародним святом —• 
днем миру і співробітництва народів усіх країн.

У високосні роки такий самий додатковий неробочий 
день без числа запропоновано ввести між ЗО червня і 
1 липня.

Новий календар найзручніше ввести в тому році, який 
починається з неділі.

Такими мають бути 1961 та 1967 роки.

Г, СКАРЛАТО.

Хто останнім jj л D ІЛ ГД U Г АА П І ГХ U Слід закинути
часом побував П Vy D ТІ 1 И 1’1 111 Гі Докір працівни-

Знатний свинар •

на вечірніх се
ансах в кіровоградському 
кінотеатрі «Мир», мав мож
ливість перед демонстру
ванням фільму спостерігати 
цікаву напружену боротьбу 
найсильніших спортсменів за 
почесне звання чемпіона об
ласті з міжнародних сто
кліткових шашок. Добру 
справу зробили організатори 
чемпіонату і адміністрація 
кінотеатру (директор С. Ф. 
Джуган), вирішивши про
вести змагання в такому 
місці, де їх могла побачити 
велика кількість людей. Ад
же про стокліткові шашки 
мало хто має досить повне 
уявлення. Про це говорить і 
кількість учасників чемпіо
нату. Тут було представлено 
лише 11 чоловік, у тому 
числі лише двоє з районів 
області-

Боротьба за першість в 
основному велася між трьо
ма кандидатами в майстри: 
М. Контробарським, А. Бе- 
резовськйм та щойно демо
білізованим з армії А. Ку- 
лішем.

Спочатку лідерство захо
пив найбільш досвідчений 
Контробарський. Він утри
мує його до четвертого ту
ра включно. Потім вперед 
вийшов Березсвський. Після 
шостого тура у Куліша і 
Березовського стало по 4,5 
очка. На одно очко від них 
відстав Контробарський.

З сьомого тура і майже до 
кінця чемпіонату перед вів 
Куліш. Він набрав 8,5 очка 
з 10 можливих і став чем
піоном області-

На півочка менше у Конт- 
робарського і Гнояного, але 
за кращим коефіцієнтом

друге місце присуджено 
Контробарському.

Березовський невдало 
провів заключну частину 
змагань і змушений був за
довольнитися четвертим міс
цем.

Успішно виступив друго- 
розрядник Б. Водоп’янов. 
Він виконав норму першого 
розряду.

кам обласної 
ради Союзу спортивних то
вариств і організацій та ке
рівникам обласної шашко
вої секції, які не вживають 
дійових заходів до поши
рення міжнародник стокліт
кових шашок. Посилання на 
відсутність дошок не може 
виправдати їх бездіяльність-

П. ЛАЗАРЕВ.

ПЕРШІ ЗИМОВІ СТАРТИ
'ЗМАГАННЯ ВЗИМКУ роша заявка на літній се- 

на відкритому повітрі зон!
стали хорошою традицією 
легкоатлетів Кіровограда. 
Такі змагання сприяють не 
тільки спортивно-технічному 
зростанню майстерності ок
ремих легкоатлетів, а й по
казують стан підготовки до 
нового спортивного сезону 
в фізкультурних організа
ціях міста, області.

Вісімдесят легкоатлетів 
були учасниками зимової 
особистої першості Кірово
града з легкої атлетики. В 
окремих видах програми 
були досягнуті непогані ре
зультати- Так, наприклад, 
студент факультету фізкуль
тури педагогічного інститу
ту О. Короленко переміг в 
бігу на 100 метрів з часом 
11,3 секунди. Рекордсмен 
області з метання списа 
О. Кириченко (колектив за
воду «Червона зірка») був 

•’^іайсильнішим серед списо- 
метальників. Він метнув 
снаряд на 56 метрів 60 сан
тиметрів. В стрибках у ви
соту відзначився В. Покоти
ло (факультет фізкульту
ри), подолавши планку на 
висоті 175 сантиметрів. Хо-

Слід відзначити успіх 
В. Руденка, який з резуль
татом 646 сантиметрів пере
міг в стрибках у довжину, 
залишивши на другому міс
ці рекордсмена області 
В. Ткаченка.

Змагання показали, що у 
фізкультурних колективах 
міста (особливо у виробни
чих) робота з легкої атле
тики ведеться незадовільно. 
Хіба не говорять про це 
низькі результати жінок з 
стрибків у висоту, з штов
хання ядра і метання дис
ку?! А товариство «Спар- 
так» зовсім не прийняло 
участі у легкоатлетичних 
змаганнях.

Результати участі в зимо
вій першості міста з легкої 
атлетики повинні бути гли
боко проаналізовані і обго
ворені у фізкультурних ор
ганізаціях міста і, в першу 
чергу, в міській раді Союзу 
спортивних товариств.

В. САВЧЕНКО, 
голова обласної тре

нерської ради з легкої 
атлетики.

додому
Днями повернувся в 

рідне село знатний сви
нар колгоспу імені Ле
ніна Олександрійського 
району Леонтій Лука- 
шевський.В складі деле
гації радянської молоді 
він гостював у Кубі на 
протязі трьох тижнів на 
запрошенню Асоціації 
молодих повстанців. Чле
ни делегації взяли 
участь у святкуванні 
другої річниці кубин
ської революції.

В РОСЛИННОМУ 
ЦАРСТВІ

НАЙСТАРІШИМ деревом у сві
ті вважається * баобаб в 

Тапьганьїці (Східна Африка), 
йому 5 тисяч років. Це дерево 
уже нараховувало багато віків 
до того, як греки взяли Трою.

« ♦ ♦
В ІНДІЇ росте фігове дерево, у 

тіні якого можуть відпочивати 
одночасно 7 тисяч чоловік. У 
нього біля трьох тисяч гілок. 
Дерево було уже старим під час 
походу Олександра Македонсько
го в Індію. Зараз цьому дереву 
З тисячі років.

* * *
НАЙСТАРІШОЮ квіткою є 

троянда, яка росте а німецькому 
місті Гільдесгейм. П вік біля 
тисячі років. Цікаво, що досі 
кожної весни на ній розпускаю
ться чудесні квіти.

♦ ♦ «
У ЛІСАХ південно-східної Ав

стралії часто зустрічаються ори
гінальні гриби, цікаві тим, що в 
темряві вони виділяють сильне 
світло, при якому вільно мож
на читати газету. ЦІ гриби по
являються лише весною і восени 
головним чином на напівзгнилих 
звалених деревах, на старих 
пеньках, на купках напівзгнилих 
листків.

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского ? 
областного комитета ЛКСМУ, г. Кирёвоград. <

Гатста виходить тричі на 
тиждень: у середу, п’ятницю І неділю.

Американські „визволителі“
Як повідомляє газета 

«Кур’єр-джорнел», що вихо 
дить в Луїсвілі (США), в 
неназваному місці призна
чено секретну нараду керів
ників так званої «Кубин
ської армії визволення» 
(тобто керівників кубин
ської контрреволюції,—Ред.)) 
з представниками централь
ного розвідувального управ
ління США.

------

Ніуравльова Н.

У вересні — жовтні 1960 
року в Кіровограді відбу
вався процес над активним 
пособником німецько-фа
шистських загарбників Жу- 
равльовим К. К-, який обви
нувачувався в каральних 
діях проти радянських лю
дей.

Судова колегія Кірово-

Кореспондент газети вка
зує, що кубинські контрре
волюціонери мають чотири 
навчальних табори в краї
нах Латинської Америки, 
які утримуються на амери
канські гроші. Мені розпові
ли, пише він, що кожний та
бір має «американського на
чальника, який повністю 
контролює особовий склад, 
дисципліну, навчання — 
все».

К. розстріляно

градського обласного суду 
засудила Журавльова до 
смертної кари — розстрілу. 
Всі інстанції відхилили 
просьбу засудженого про 
помилування. Вирок вико
нано-
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