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В ОБКОМІЛКСМУ

ЗБЕРІГАННЯ І ВИТРАЧАННЯ КОРМІВ
під комсомольський контроль!

ЗИМА — найвідповідальніший період у тва
ринництві. Від зимівлі залежатиме не 

тільки продуктивність худоби у зимово-весня-. 
ний період, а й дальше піднесення цієї важли
вої галузі сільського господарства.

■ Вирішують корми. В умовах нинішнього ро< 
ку зберігання і раціональне використання їх 
Цабуває особливого значення.

> Цінну ініціативу в цій справі виявили пар
тійні організації колгоспів і радгоспів Київ
ської області. Тут у багатьох господарствах 
^творено громадські комісії по контролю за 
Збереженням та використанням кормів.
І. Комісії перевіряють наявність у господар
ствах всіх видів кормів, вживають заходів до 
повного збереження їх. Разом з правліннями 
Артілей вони розробляють помісячні і поде- 

*Т^дні плани використання кормів, розподіля
ють всі види кормів по фермах та по групах 
.тварин, домагаються створення необхідних за
пасів безпосередньо на фермах. Комісії запро
ваджують суворий контроль за витрачанням 
1 видачею кормів. Вони відпускаються тільки 
Зб вагою відповідно до раціонів, складених 
Спеціалістами і затверджених правліннями 
Колгоспів. Велику увагу приділяють комісії 
переробці й підготовці грубих та соковитих 
Кормів до згодовування.

• Центральний Комітет Комуністичної партії 
України схвалив це цінне починання партійних 
організацій Київщини і рекомендував пошири
ти його в інших господарствах республіки.

Надаючи виключно важливого значення 
участі комсомольців і молоді в цій важливій 
справі, бюро обкому ЛКСМУ прийняло по
станову «Про участь комсомольських органі-

Прибуття М. С. Хрущова 
в Ростов-на-Дону

та-
ЦК

РОСТОВ-НА-ДОНУ, зо 
січня. (ТАРС). Сьогодні сю
ди для участі в нараді пе
редовиків сільського госпо
дарства Північного Кавка
зу прибув Перший секре
тар ЦК КПРС, Голова Ради 
Міністрів СРСР товариш 
М. С. Хрущов.

На параду прибули 
кож член Президії 
КПРС, голова Ради Мініст
рів РРФСР тов. Д. С. По- 
лянський і кандидат у 
члени Президії ЦК КПРС 
тов. Г. І. Воронов.

ЗА «КОМПЛЕКС 101» ■

Трудівникам ферм
Ростуть у нас на заводі ряди кмітливих і наполегли

вих людей — раціоналізаторів.
В минулому році вдвічі зросла, порівнюючи з попе

реднім, кількість робітників та інженерно-технічних пра
цівників заводу, які займаються винахідництвом.

Гордістю всього колективу є молодий раціоналізатор 
Валентин Гамаюнов. Одна з останніх його пропозицій— 
заміна косих шайб з ковкого чавуну пружинною — да
ла понад 3 тисячі карбованців умовнорічної економії.

Підвищилась продуктивність праці і зекономлено ба
гато сталі завдяки впровадженню пропозиції слюсаря 
до. Олійника.

Хороше розпочали наші винахідники і третій рік се
мирічки. Ще тільки один місяць минув, а в бюро раціо
налізації і винахідництва надійшли десятки пропози
цій. Пошуки заводських раціоналізаторів тепер спря
мовані на вдосконалення і прискорення випуску меха
нізмів «комплексу 101». У цей комплекс ввійде кормо- 
навантажувач для свиноферм КЗ-ЗО, який випускається 
нашим підприємством. Думають наші умільці-вннахід- 
ники над тим, щоб був він більш удосконаленим, дешев
ше обходився. Саме на це спрямовані пропозиції А. Ав
деева, Е. Вольського, М. Гусаченка, які нещодавно на
дійшли в бюро раціоналізації.

І. БЕРЕЗОВСЬКИЙ, 
голова ради ВТВР з-ду «Сільгоспдеталь».

СЬОГОДНІ 
В НОМЕРІ

НА ЧЕСТЬ XXII З'ЇЗ
ДУ КПРС

ПО-ГОСПОДАРСЬКИ 
ВИТРАЧАЙ КОРМИ

ЗА КРАСИВІ І ЗРУЧ
НІ МЕБЛІ

зацій у створенні громадських комісій в кол
госпах і радгоспах по контролю за правильним 
використанням і збереженням кормів». Рай-, 
коми ЛКСМУ, первинні комсомольські органі
зації, вказується в постанові, повинні надава
ти всебічну допомогу партійним організаціям 
у створенні громадських комісій в усіх колгос
пах і радгоспах.

Бюро обкому ЛКСМУ постановило провести 
З 1 по 20 лютого цього року обласний рейд-пе- 
ревірку комсомольсько-молодіжних ферм по 
зимівлі худоби, забезпеченню, підготовці та 
раціональному використанню всіх видів кор
мів, -

ПІДКАЗАНО ЖИТТЯМ
ВЛІТКУ минулого року 

івангородські комсо
мольці вирішили повністю 

забезпечити кормами пого
лів’я худоби, що знаходить
ся на фермі першої бригади. 
Створили ударний комсо
мольсько-молодіжний колек
тив. Силами юнаків і дів
чат тут було закладено по 
37,2 тонни силосу на коро
ву та по в,7 тонни консер
вованих качанів на свино
матку.

Починання івангородців 
підхопили і в інших брига
дах. Всього по колгоспу си
лами молоді заготовлено 
11.000 тонн соковитого кор
му.

А коли силосування на
ближалось дз кінця, загово
рили:

— От ми заготовимо чи
мало корму. А як же він 
використовуватися буде?..

Згодом всі переконалися 
в тому, що треба встанови
ти контроль за витрачан
ням кормів. І на зборах 
первинної організації було 
вирішено: створити комсо
мольський контрольний пост 
по нагляду за використан
ням кормів та їх підготов
кою до згодовуваний. До 
складу поста ввійшли те
лятниця Катя Мельник, об
ліковець ферми Надя Го
луб, доярка Люда Вихрист, 
свинарка Люда Нагірна, 
шофер Анатолій Сизов.

Спочатку недовірливо по
ставились до цього поста. 1 
«блискавки», в яких пові
домлялось про наслідки 
рейдів, зустрічали недруже
любно. Навіщо, мовляв, сво
їх же критикувати, створю
вати різні комісії. На пер
ших порах навіть з завідую
чим фермою сутички були. 
А згодом усі переконалися, 
що користь 
дів велика. І 
госпу склад 
му засіданні

Щотижня 
дяться рейди. Члени поста 
обходять всі тваринницькі 
приміщення, обслідують до
роги, по яких транспорту
ються корми. Та ми не тіль
ки критикуємо у «блискав
ках» винних у нераціональ
ному використанні кормів. 
Хто добре ставиться до ро
боти, того ставимо в прик-

лад. Скотар Іван Бойченко 
старається, щоб жоден кі
лограм кормів не пропав. 
Біля корівника, який він об
слуговує, завжди чисто, йо
го ми й ставимо у приклад. 
А скотаря Василя Шинка
ренка за його безгосподар
ність критикуємо. «Блис
кавки» вивішуємо на вид
них місцях.

Наслідки роботи поста 
вже відчутні. Доярки, ско
тарі, свинарки більш еко
номно витрачають корми. 
Зараз не знайдеш за кор
мушками, на проходах роз-

ЩОБ КОЛГОСП НАШ
ТІ АШ КОЛГОСП — від- 

стале господарство. 
Особливо це стосується тва
ринництва. Протягом мину
лого року на 100 гектарів 
сільськогосподарських угідь 
у нас вироблено тільки по 
149,6 центнера молока, а на 
фуражну корову його на
доєно лише по 1.283 літри. 
Не виконано зобов’язань і 
по виробництву м’яса. А за 
собівартість продукції і го
ворити не доводиться: вона 
дуже висока.

І вирішили наші комсо
мольці виправити станови
ще. Перш за все, створили 
на фермах комсомольські 
пости, які контролюють ви
трачання кормів. Під час 
першого ж рейду підраху
вали, що до травня на кож
ну корову вистачить по 10 
кілограмів силосу, по 4 кі
лограми кормових буряків 
та 4 кілограми грубих кор
мів. Крім цього, є ще ку
курудзяне бадилля, жом, 
концентрати. Та виявили 
ми, що не всі корми твари
нам попадають. Багато їх 
розтрушують, розкрадають.

У другій бригаді, напри
клад, де молочно-товарною 
фермою завідує Григорій 
Фулга, підвозять солому 
тракторами, гарбами й ски
дають на подвір’ї. Полови
на корму розтрушується, 
перетоптується. 1 нікому до 
цього діла немає.

Багато часу у тваринни
ків відбирає ручне-подріб
нення буряків. Кожен ко
рінь треба обчистити, а по
тім сокирою порубати. У 
колгоспі є теслярі, ковалі, 
механізатори. 1 коли б всі 
разом узялися, хіба не мож-

від таких рей- 
правління кол- 
посга на своє- 
затверднло. 
тепер прово-

ЛОДІ КІРОВОГРАДІ^

▲ Г уртожиток — рідний 
дім

ф у ТВОЇХ ЗАРУБІЖНИХ
РОВЕСНИКІВ

$ 
Т

трушеного силосу, а раніше 
чимало було.

Організація такого поста, 
рейди, які проводять його 
члени, позитивно позначи
лись на роботі тваринників. 
А тому такі ж пости ство
рені тепер в кожній з чоти
рьох бригад колгоспу. Вони 
вирушають у похід за еко
номію кормів.

І. КРАЄВСЬКИИ, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу «Україна» Олек- 
сандрівського району.
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приємно
приносити радість лю- 

1 Катя це вже відчу«, 
собі. Три роки відго- 
вона свиней в йол- 
«Україна» Кірово-

ла на 
довуе 
госпі
градського району. За цей 
час багато свинини здала 
державі.

А зараз доглядає дівчина 
250 голів свиней. Зобов'я
зання у неї — довести до
бовий приріст кожної Із 
них до 800 грамів.

На знімку: свинарка КА
ТЕРИНА ЄРЕМЕНКО.

Фото М. САВКУНОВА.

на було б спорудити мийку 
для коренеплодів? Подріб' 
нювати ж їх можна маши
ною, якою ріжуть для си-

а потім чогось забракували: 
мовляв, у наших умовах, 
ним користуватися не мож-ї 
на. ,

Комсомольська оргаиіза-* 
ція взялася за організацію 
справжнього змагання між 

У ПЕРЕДОВІ ВИЙШОВ
тваринниками. Велику до« 
помогу у цьому нам пода
ють комсомольські пости, 
які очолили: на молочно
товарній фермі — Марія 
Михайлова і на свинофер
мі — Серафима Машнягул., 
Тепер комітет завжди бу
де в курсі всіх справ, і це 
дасть нам можливість чима
ло зробити для піднесення 
продуктивності тваринни
цтва.

В. СІПАРЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Леніна,

Л. АДАМЕНКО, 
фуражир, 

М. МИХАЙЛОВА, 
доярка. 

Ново-Український район. . 
ВВВВВВВВВВВВСБВВВЯВВВВВВВ(

групу 
фермі 
Прав- 

були

лосування .качани кукуруд
зи молочно-воскової стиг
лості. Словом, ці роботи 
можна виконувати без 
доярок.

Та в тому й лихо все, що 
про полегшення їх праці в 
колгоспі не думають. Для 
підтвердження цього дале
ко ходити не треба.

Прочитали дівчата якось 
про почин Марії Савченко. 
1 самим захотілося так пра
цювати. Однак не здійсни- - 
лося їх бажання: при руч
ному доїнні велику 
не доглянеш, а на 
механізації — ніякої, 
да, колись привезли 
сюди доїльний апарат. Спро
бували його в дію пустити,

Відкриття наради передовиків 
сільського господарства 

Північного Кавказу
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 січня. (ТАРС). Сьогодні тут 

відкрилась нарада передовиків сільського господарства 
Північного Кавказу.

В роботі наради беруть участь Перший секретар ЦК 
КПРС, Голова Ради Міністрів СРСР М. С. ХРУЩОВ, 
заступник голови бюро ЦК КПРС по РРФСР Г. І. ВО
РОНОВ, Голова Ради Міністрів РРФСР Д. С. ПОІ1ІЇН* 

- СЬКИИ.
За дерученням бюро ЦК КПРС по РРФСР і Ради 

Міністрів РРФСР нараду відкрив тов. Г. І. Воронов.
З доповіддю про заходи по дальшому збільшенню ви

робництва продуктів сільського господарства в кол
госпах і радгоспах Північного Кавказу виступив 
тов. Д. С. Ііолянський,



На трудовій вахті —
МОЛОДЬ ОЛЕКСАНДРІЇ
МИХАЙЛО ЧИРВА, екскаваторник Семенівсько-Голов- 

ківського вуглерозрізу, зібрав свою бригаду на бе
сіду. Мова йшла про те, чим відзначити наступний XXII 
з’їзд рідної партії. Механізатори вирішили по-шахтар- 
ськи зустріти знаменну подію: в серпні завершити план 
третього року семирічки.

Минуло небагато часу, І передові гірники відкрили 
рахунок трудових перемог. Вони видали 15 ешелонів 
понадпланового вугілля.

Не тільки Чирва і його товариші, але й увесь колек
тив робітників вуглерозрізу став у дні роботи Пленуму 
ЦК КПРС на трудову вахту. На честь наступного з’їзду 
КПРС взято підвищені соціалістичні зобов’язання: до 
17 грудня виконати річний план, а до дня відкриття 
з’їзду дати понад програму 120 тисяч тонн вугілля, 
вийняти 350 тисяч кубометрів породи, внести не менше 
100 рацпропозицій.

В технічну раду розрізу вже надійшло 13 пропозицій. 
Немалий економічний ефект дадуть, зокрема, нововве
дення, запропоновані електрослюсарями Василем Устен- 
ком і Миколою Барахіним та помічником машиніста 
екскаватора

Приклад 
емств міста, 
ник Георгій 
шельницяАлла Дорошенко, 
тя з’їзду виконати річні норми, дорожать своїм сло
вом. Кілька днів тому всі вони виконали майже по пів
тори змінних завдання. За день ливарники під керівни
цтвом майстра комсомолки Емілії Табурщикової. зали
ли у форми дві тонни литва понад план.

Ряди учасників передз’їздівського змагання ростуть. 
На трудову вахту стають молоді шахтарі, брикетники, 
елсктроприладобудівники, будівельники.

Олександром Черняевим.
семенівців наслідує молодь інших підпри- 
Так, на рудоремонтному заводі форму валь- 
Великий, крановщица Алла Репенько, ши- 

взявшись до дня відкрит-

до 5 грудня
Певен,

Достроково,

I. ЛЕВ1Н.
Олександрійський 
район.

що 
наїи 
Ад-

О. РАДОВ.

ДОРОЖИТИ ФАБРИЧНОЮ МАРКОЮ

ТАБУРЕТИ

ПО-ГОЛОВАН1ВСЬКОМУ

Т1АША БРИГАДА 
лі електриків завжди 
і'цільно обговорювала 
матеріали січневого Пле
нуму ЦК КПРС. Дові
давшись про скликання 
XXII з’їзду КПРС вирі
шили зустріти його пе
ремогами в труді. Свою 
річну програму ми взя
лися виконати до 5 
грудня.

Головне ж наше зобо
в’язання — зустріти з’їзд 
партії, завоювавши зван
ня бригади комуністич-

ЩЕ НЕДАВНО це була 
звичайна деревообробна 

артіль, а зараз тут у всьому 
відчувається ритм великого 
підприємства. «Працюю на 
Голованівській мебльовій 
фабриці» — не без гордості 
скаже будь-хто з членів ці
єї багатосотенної робітни
чої сім’ї.

У кожному цеху вам зу
стрічаються люди з енергій
ними рухами, веселими об
личчями й дужими руками— 
молодь.

— Хороші кадри мебльо
виків ростуть,— хвалить ро
бітничу молодь директор 
підприємства Іван Тимофі- 
йович Латарцев.

І не безпідставно. Хіба ж 
не подає таких надій слю- 
сар-складальник Віталій 
Шевчук, який освоїв усі ви
робничі процеси, навчається 
у вечірній школі і міцно три
має славу передовика ви
робництва? Або ж верстат
ники Михайло Гордійчук, 
Василь Погорелов, Василь 
Шевчук — працьовиті, кміт
ливі у своїй справі. А скіль
ки вміння вкладають у пра
цю робітниці оббивного це-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
t лютого 1961 р., 2 стор. 

ної праці, 
доможеться цього 
дружний колектив, 
же молодь в бригаді хо
роша.

Працюють на совість і 
добре навчаються ком
сомольці тт. Сокуренко, 
Капінус, Демидов, Шев
чук та їх товариші.

І. ВЕРЗУБ, 
бригадир Кірово
градського облас
ного ремонтно-бу
дівельного тресту.

ху Ганна Орехова, Надія 
Ковбасюк, Клава Осадчук. 
Нічого не скажеш, — хоро
ше трудяться!

Та захопленням настає 
край, коли потрапляєш у 
склад готової продукції. 
Адже віриться, що колектив 
фабрики міг би створити 
щось набагато краще, ніж 
оці грубі, невідомо для чо
го призначені табуретки, 
дивани з незручними дере
в’яними спинками, потворні 
смугасті шафи.

Ці меблі, які в незграб
ності і масивності могли б 
позмагатися з обстановкою 
гоголівського Собакевича, 
своєю появою на світ зав
дячують керівництву фаб
рики. А його уподобання і 
художні смаки викликають 
сумніви. * Так технічний ке
рівник підприємства В. М. 
Матій розпорядився «оздо
бити» шифоньєри строкатим 
малюнком: широкі і не зов
сім рівні темні смуги на 
світлому фоні. Якби подіб
ні «художні оздоблення» 
тов. Матія були обмежені 
рамками його власної квар
тири, про це можна було, б

Вірним
курсом
Яка з них першою по

чула про 
Савченко, 
м’ятають. 
що всіх 
заклик знатної доярки.

— Дівчата, та це ж 
здорово — по стільки 
корів доглядати, — звер
нулася до своїх подруг 
Олександра Черниш.

— Давайте і собі 
спробуємо.

Ну, хто ж від хоро
шого діла відмовиться? 
І Таня Юхименко та 
Г аня Білашова відра
зу ж погодилися з по
другою. Тепер вони по 
35 корів доглядають. У 
минулому році кожна 
мала в своїй групі 19 
тварин, а клопоту скіль
ки з ними було... Адже 
все руками доводилось 
робити. А тепер? Прихо
дить доярка на ферму— 
пійло роздасть, сяде за 
доїльний апарат, і за 
кілька хвилин з усім 
справиться.

У роботі таке полег
шення велике, та й ху
доба від хорошого до- 

продуктивнішою 
Дівчата сміливо 

високі зобов’я-
Он Ганна Біла-

почин Марії 
вони не па- 

Знають тільки, 
їх схвилював

гляду 
стала, 
беруть 
зання. 
шова вирішила по 3 ти
сячі літрів молока від 
корови надоїти.

— Зобов’язання своє 
обов'язково до дня від- 
Життя XXII з’їзду

ІРС виконаю, — твер
до пообіцяла вона.

— Тепер у нас пра
ця іншою стала, — роз
повідає Іван Козинець, 
бригадир по тваринни
цтву. — Доярки з пісня
ми на роботу ходять...

Справді-таки, веселі
ше на душі у дівчат, 
коли справи поліпши
лися на фермі. Завдя
ки укрупненню груп ко
рів зекономлено 10 ти
сяч карбованців (у но
вих грошах) колгосп
них коштів. Та й заро
біток доярок підвищив
ся. Тепер кожна з них 
по 90 карбованців що
місяця одержує.

З великими планами 
розпочали свій новий 
господарський рік дівча
та з Войнівки. Виріши
ли ще вони обов’язково 
завоювати звання удар
ника комуністичної пра
ці. -

не вести мови і 
навіть частково 
погодитися з тим, 
що про смаки не 
сперечаються. Ко
лн ж чиїйь погані 
смаки переносять

ся на речі широкого вжит
ку, які повинні прикрашати 
наш побут, про них спере
чатись потрібно. І не тіль
ки сперечатись, а рішуче 
покласти край їм.

— Наша продукція кори

в довко- 
ОДИН ли-

стується попитом, — гово
рять керівники фабрики.

Що ж, цілком природно. 
Адже, на жаль, фабрика не 
має конкурентів у Голова- 
нівському та в інших райо
нах, куди збуває свої виро
би ця фабрика. А якщо по
рахувати, скільки нових бу
динків виросло, скільки но
восіль справлено 
лишніх селах за 
ше рік! Замало буде тієї 
тисячі диванів та півтори 
тисячі столів, які протягом 
року випускає фабрика.

Покупець ще буває недо
статньо вимогливим. Треба 
визнати, що добробут тру
дівників села росте швидше, 
ніж їх естетичні вимоги. У 
багатьох збереглися ще не-

секрета- 
а зрушень щось 
як не було у ком- 
доручень, так і

ви? — заперечує 
зауважень

— Не ви
правдав комсо
мольський ко
мітет нашого 
довір’я, — говорили при
сутні на звітно-виборних 
зборах комсомольської ор
ганізації артілі імені Кіро
ва. — Треба іншим доручи
ти це діло.

Саме тоді й вирішили 
своїм ватажком обрати Ма
рію Валюх. Дівчина вона 
хороша, працює зоотехні
ком. Кому ж, як не їй, і 
повести роботу по-новому, 
по-справжньому? «Тепер у 
нас цікаво буде», — споді
валася колгоспна молодь.

Та не так сталося, як га
далося. Минуло вже два мі
сяці марійчиного 
рювання, 
не видно: 
сомольців 
немає.

— Що 
проти подібних 
Марія. — У нас же всі чле
ни комітету мають дору
чення. Та ще 9 осіб у шко
лу загоновими вожатими 
направили, і ще... Ні. Вже 
всі. і6 чоловік — і досить. 
Де я наберу тих дору
чень? — запитує вона.

15 з 89 комсомольців ма
ють доручення і відчувають 
відповідальність перед ко
лективом. А решта? Може 
й справді тут немає чим 
зайнятися молоді? Ні, цьо
го сказати не можна. За 
прикладами далеко ходити 
не треба.

Є на тваринницькій фер
мі № 2 хороший будинок. 
Колись там було все необ
хідне для відпочинку: ра
діоприймач, газети, журна
ли. А зараз будинок пустує, 
і на фермі (до речі, пере
важна більшість працівни
ків тут молодь) не пам’ята
ють навіть, коли сюди при
ходив агітатор. А це н при
звело до того, іцо молоді 
доярки нічого не знають 
про почин Марії Савченко.

вимогливі смаки. Боротися 
з ними, виховувати у людей 
розуміння красивого покли
кані і працівники легкої 
промисловості. Нехай з’яв
ляється у магазинах тахта, 
зручний м’який диван, круг
лий стіл, недорога, але кра
сива шафа. їх не складніше 
виготовити, ніж нинішню 
продукцію фабрики.

Плани виконуються, рек
ламацій немає. І це настіль
ки заспокоїло керівників 
підприємства, що їм І нев
тямки подумати про розши
рення асортименту, про ос
воєння нових видів продук
ції, про те, щоб виготовля
ти не лише міцні, але й 
красиві речі, які б радували 
людину.

Т. БОДНАР.

НЕВИПРАВДАНІСПОДІВАННЯ
Багато тваринників уявлен
ня не мають про заклик 
Л. Лукашевського вивчати 
техніку.

А хіба не можуть комсо
мольці виправити таке ста
новище? Можуть, звичайно, 
та не подумав про це їхній 
керівник.

...Ферма № 1 віддалена. 
Там дуже нераціонально 
використовують корми, по
рушують з вини завідую
чого фермою раціони, да
ють коровам неподрібнені 
грубі корми. Багато соломи 
пропадає. Але чомусь на 
фермі не створено контроль
них комсомольських постів 
по нагляду за використан
ням кормів.

Немає діла членам комі
тету і до того, що в жодній 
бригаді колгоспу не вихо
дять стіннівки, бойові лист
ки, хоч це дуже важлива 
ділянка роботи.

Мабуть, ніщо так не ви
ховує людину, не розкриває 
її організаторські здібності, 
ініціативу, як доручення. 
Кожен комсомолець пови
нен мати його. Тоді не буде 
в наших рядах таких, які 
свої комсомольські обо
в’язки зводять до мовчаз
ного відсиджування на збо
рах і сплати членських внес
ків.

На нашу думку було б 
доцільно, щоб в порядку 
денному кожних зборів од
не питання стало постійнимз 
звіт кількох товаришів про 
виконання ними доручень. 
Хотілось би почути слово 
комсомольських вожаків з 
цього приводу.

. Комсомольські доручення 
виховують у молоді почут-
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молодий КОМУНАР»
1 Допоміг

«МЕХАНІЗМИ РЖАВІЮТЬ У КЛАЛОИІИ .1.
таким заголовком у нашій газеті іс "
ку надрукована кореспонденція 6 гРУДня 1960 рй-

:гінн тав- данні правління колгпг«., таттю обговорено на засі« РІ-»н«у%анХ Г̂ан‘ийаХС“а пИра'На>' В 

госпу вживаються захопи агрегат- Правлінням кол- 
силосу з траншей. Д Щ°До механізації виймання

п . ж * *■
*> газеті за 4 січня и п г ДЄЙ?„ІД „азвою «ЗВщ’ки^Жкоса^ 

повідомив редакцію,Дщ’С“°™рК*<ПУ тов- Саванськи'1 
Раді голів колгоспів секпрта«* обговорювалась на на‘ 
Критику визнано правильною^* Первинних організацій- 

Бюро райкому КП V
Кірова члена бюро райком«” ВІдрадило в колгосп імені 
ня практичної допомоги поа^' Марарен*а Для подач- 
«енні зимівлі худоби. ”равл,н«н> колгоспу в налагой'

відповідальності перед
Це велика

ТЯ 1
колективом. Це велика 
честь. То нехай же такої 
честі буде УДОСТОЄНИЙ ко. 
жен, хто став під прослав« 
лене в боях і праці п’яти« 
орденоносне знамено.

О. БЕРІИАДСЬКИИ, 
телятник, 

Г. БУБЛИК, 
колгоспу іменідоярка

Кірова,
В. КУЗЬМЕНКО, 

позаштатний кореспон
дент «Молодого комуна
ра».

Ново-Архангельський 
район.

>'*■
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ДО СТВОРЕННЯ 
В СРСР 

громадського 
АГЕНТСТВА 

ПРЕСИ
Цими днями в Москві 

на нараді представників 
Спілки журна л і с т і в 
СРСР, Спілки письмен
ників СРСР, Союзу ра
дянських товариств дру
жби і культурного зв’яз
ку з зарубіжними краї
нами І Всесоюзного то
вариства для поширен
ня політичних і науко« 
вих знань відбувся об
мін думками про доціль
ність створення громад
ського агентства преси, 
що діяло б як самостій
ний інформаційний ор
ган масових громад« 
ських організацій 
поряд з Телеграфам 
Агентством Радянського 
Союзу.

З цією метою перелі
чені громадські органі
зації СРСР, які бачать 
у розширенні джерел ін
формації важливий за* 
сіб зміцнення взаємсфо« 
зуміння І дружби ній 
народами, вирішили м- 
ступити як засновник 
громадського агентсііа 
преси.

Учасники наради ■.> 
мовилися скликати 8 
лютому ц. р. у МошІ 
конференцію засноьнй* 
ків агентства для роз
гляду практичних пи* 
тань, зв’язаних з орга* 
нізаціею та майбутньою 
діяльністю агентства І 
виробленням його ста- 
тугу.

і авторитетом 
Микола серед 

Вже два роки 
цеху

Знайомтесь: Микола Дол* 
гов. Працює юнак на Гай- 
веронському паровозоремонт
ному заводі. 1 добре пра
діде. Кращий токар він У 
механічному цеху.

Неабияким 
користується 
товаришів. І 
підряд комсомольці цеху 
обирають його своїм секре
тарем. Довір'я виправдовує. 
Очолювана ним первинна ор
ганізація — одна з кращих 
на заводі.

Продуктивну працю, ак
тивну участь в громадській 
Роботі М. Долгов успішно 
Поєднує з навчанням у Ки
ївському технікумі залізнич
ного транспорту.
ГОва Зиімку: Микола ДОЛ- 

Фото В. ЯТРАНЄВА.



т

-t

Дім, в якому ти гаэеш І
О ЕСЕЛО сьогодні в жіно- •-* чому гуртожитку червонозорівців. Після трудового дня до дівчат завітали члени бригади комуністичної праці Олександра Мари- куци. Зварювальникн Ігор Сиволап І Петро Коверга з другого механо-складально- го цеху розповіли про СВІЙ дружній колектив, про те, як їх бригада стала комуністичною.Було чим похвалитись І дівчатам. П’ять кімнат змагаються за право називатись кімнатами комуністичного побуту. Тут майже всі комсомолки вишивають. В Цьому їм допомагає гурток рукоділля, який очолює член ради гуртожитку Зоя Маркевич. А Світлана Бузи- нік, яка працює поваром у заводській їдальні, навчила дівчат готувати смачні страви. Світлана — секретар комсомольської організації, але це їй не заважає керувати гуртком по кулінарії.Приємно зайти в кімнату до дівчат. Тут завжди прибрано, багато квітів. Змагаючись за право називатися кімнатою комуністичного побуту, молоді трудівниці вважають, що всі вони мусять навчатись і бездоганно себе поводити, в кімнаті Обов’язково повинні бути квіти. Побутовий сектор ради гуртожитку підводить підсумки змагання і кожній кімнаті виставляє оцінки. Загальний бал по гуртожитку за минулий місяць — 4,9. Ще трохи невистачае до .-ч^тірки.У молодіжних гуртожитках міста проводять свій вільний час тисячі юнаків і дівчат. А тому комітети комсомолу повинні значну частину роботи по комуністичному вихованню молоді проводити в гуртожитках. Особливо велика роль « цій роботі належить вихователю і раді гуртожитку.При міськкомі комсомолу створена постійно - діюча школа вихователів І голів рад гуртожитків. Вже відбулося перше заняття, на яхому підведені підсумки рейду в гуртожитках. Слухачі школи обмінялися дос-

відом роботи, інструктор облпрофради (І. Корешкова розповіла про нові форми виховної роботи рад гуртожитків.Особливе пожвавлення серед присутніх викликало обговорення умов змагання для молодіжних гуртожитків міста, оголошених міськкомом комсомолу. ТІ, ЩО вийдуть переможцями, нагороджуються вимпелами і грамотами міськкому ЛКСМУ, а на кращому з них буде встановлена емблема «Кращий молодіжний гуртожиток міста» і вручена радіола «Вефф-Аккорд».Багато нових форм роботи вихователів і рад гуртожитків виникає в ході цього змагання. Цікаво, наприклад, організував вечір «Не проходь мимо» комітет комсомолу будівельного управління № 1 і рада гуртожитку облбудтресту. На вечір запросили прокурора гов. Пономаренко і капітана міліції тов. Фоміна. Поділилися досвідом роботи голова товариського суду тов. Байрачний, комсомоль- ці-дружкнники В. Услистий I М. Даниленко. На вечорі організували виставку бро-

шур, книг, газет зі статтями про роботу дружинників. Вийшов також спеціальний номер стінної газети.Трохи відстали у змаганні гуртожитки трест-май- данчика № 6. За це їх нещодавно критикували на бюро міськкому комсомолу. Але і вони вже дещо встигли зробити. Рада гуртожитку разом з бібліотекою імені Горького створили пересувну бібліотечку. Тут працюють духовий, хоровий і танцювальні гуртки. На засіданнях ради гуртожитку звітують окремі робітники про те, чому вони не виконують виробничі норми, не слідкують за порядком у кімнатах. І це дає бажані наслідки.Хорошу справу роблять комсомольці молодіжних гуртожитків міста. Але ще потрібно провести значну роботу серед молоді, щоб наші гуртожитки заслужили почесне право носити звання будинків комуністичного побуту. В. СОКУРЕНКО, секретар Кіровоградського міськкому ЛКСМУ.

0 
о

::
(> І»

ПЕРШИЙ МІСЯЦЬ но- 
“ • вого року збагатив ре
дакційний портфель «Мо
лодого комунара» 
ми, 
ми. 
му, 
них 
них 
ських організаціях.

Життя шахтарської Олександрії, на
приклад, висвітлювалось раніше рідко на 
сторінках обласної комсомольської га
зети. Але, коли тут був створений корес
пондентський пункт, який очолила ак
тивний юнкор газети робітниця електро
механічного заводу Г. Тимонюк, потік 
листів з підприємств міста набагато зріс. 
В грудні від наших читачів з міста 
Олександрії редакція одержала 63 лис
ти. Стільки ж листів надійшло до газети 
і в першому місяці нового року.

' в січні про-

цікави- 
актуальними матеріала- 
Велика заслуга в цьо- 
насамперед, позаштат- 
кореспондентських пунктів, створе- 
при районних і міських комсомоль-

0
][ 1 в першому МІСЯЦІ нового р
л Значну юнкорівську роботу
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РЕДАКЦІЙНА ПОШТА
8 СІЧНІ -^И

вели кореспондентські пункти в Ново- 
празькому районі (керівник М. Рябий), 
Ульяновському (керівник М. Шевчук)', 
корпункт у селищі гідробудівників (ке
рівник В. Лєбьодкін). Вірний курс у сво
їй юнкорівській роботі взяли члени зга
даних корпунктів.

500 листів надійшло до редакції в 
першому місяці нового року. Редакція 
сподівається, що в лютому читачі та 
члени корпунктів ще більш пожвавлять 
свою роботу, і наша пошта збагатиться 
матеріалами, в яких відображатиметься 
боротьба комсомольців Кіровоградщини 
за виконання рішень січневого Пленуму 
ЦК КПРС.

Йде піонерська дворічка робництві і роботу з школя- 
------------------------------------ —------------------------------------------- рами.

ГІ ЮНЕРСЬКА ДВОРІЧ- 
* ‘ КА закликала всіх до
рослих поділитися з дітьми 
своїми знання- __
ми, вмінням, І"Т л 
ДОСВІДОМ, при- -Г1 V елі 
нести в заго
ни цікаві ігри, заняття, дум
ки. І тут велику допомогу

сходинки Якось райком 
комсомолу ви
рішив провес
ти показовий

Й □□□□□□□□□□□□□□□□!£ на знімку: чергове засі- 
одавня Ради гуртожитку за- 

Юнаки і дівчата! еводу сЧсрвона з,₽ка>- 
Г-. . .О Фото І. НАЗАРАТІЯ.
Включайтесь у змагання за кімнати і| ® 
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І гуртожитки комуністичного побуту, 
g Наслідуйте приклад червонозорівців! Моя думкаТЕАТР мол°дих

^ОРОШИИ спектакль 
приносить багато ра

дості глядачам, але ще 
більше — його виконав
цям, творцям, особливо 
молодим.

...На сцені Київського 
російського драматично
го театрі/ імені Лесі Ук
раїнки розгортаються 
події, описані Леонідом 
Леоновим в романі «Рус
ский лес». Иде спектакль 
«Юность Поли Вихро
вой». В заглавній ролі— 
молода артистка Ада Ро
говцева. Два роки тому 
Ада — тоді ще студент
ка Київського інституту 
театрального мистецтва 
імені Карпенка-Карого — 
вперше дебютувала в цій 
ролі на великій сцені. її 
дебют був одночасно і 
захистом дипломної ро
боти в інституті. Ось чо
му виконавиці зараз 
особливо дорогий образ 
Полі.

Два роки — строк не
великий. Але Ада Ро
говцева тепер уже одна 
з провідних артисток 
театру. Сьогодні в спек
таклі «Песня под звез
дами»
полка Настя Цибулько, 
одна з тих, хто першим 
прийшов у засніжений 
донецький степ на бу
дівництво комсомоль
ських шахт, а завтра — 
дівчина Майя в «Иркут-

вона — комсо-

ской истории» — п’єсі 
Арбузова про наших чу
дових сучасників, будів
ників гідровузла. А як 
невпізнанно перетворю
ється А да Роговцева в 
класичній комедії Толь- 
доні «Забавный случай», 
який складний психоло
гічний малюнок створює 
вона в образі Віри в п'є
сі М. Горького «Послед
ние»! Одна з останніх 
робіт артистки — роль 
Маті в п’єсі Афіногено- 
ва «Машенька», яку на 
сцені театру поставив 
народний артист СРСР 
М. Романов.

Улюбленці публіки. Це 
ті, кого з нетерпінням 
чекають у кожному но
вому спектаклі, чиї твор
чі успіхи приносять ве
лику радість І задово
лення, бо справжнє ми
стецтво завжди проб’є 
собі шлях до сердець лю
дей. Саме таку славу в 
театрі . здобули молоді 
актори — Олег Борисов, 
Микола Руиіковський, 
Сергій Филимонов, Юрій 
Мажуга та багато ін
ших. їх ряди множаться 
з кожним днем. ! в цьо
му велика заслуга ко
лективу. Тут встановила
ся хороша традиція: при
йшов у театр випускник 
ВУЗ у, а незабаром вже 
дебютує у відповідаль
ній ролі. І не біда, що

не все ще гаразд. Колек
тив допоможе, підкаже.

Перший рік грає в 
театрі Нелля Корнеева. 
Прийшла, як то кажуть, 
з шкільної лави. В теат
рі придивилися до неї, 
допомогли їй розкрити 
свій талант. І от уже 
випускниця студії теат
ру імені Вахтангова ус
пішно справилася з за
главною роллю в коме
дії А. Софронова «Стря
пуха». А слідом за пер
шою роллю ще більший 
успіх — створення в но
вому спектаклі п’єси 
О. Арбузова «Иркутская 
история» образу дівчини 
Валі.

Мабуть, важко назва
ти спектакль, що йде на 
сцені театру, в якому б 
у провідних ролях не ви
ступала молодь. А в й 
такі спектаклі, які ціл
ком належать молодим 
виконавцям. їх у колек
тиві так І називають — 
молодіжні. 1 насамперед, 
це — «Песня под звез
дами». Яскраві, сповне
ні життєвої правди обра
зи постають у спектаклі. 
І це не дивно. Тут моло
ді актори грають самих 
себе, їм близькі й зрозу
мілі думки і почуття ге
роїв.Б. ПАВЛОВСЬКИИ, кор. РАТАУ.
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3 цікавістю ми прочитали 
передову статтю «Молодого 
комунара» «А хто у вас 
завідує клубом?» та відгуки 
на неї.

Звичайно, культосвітнім 
закладом повинна керувати 
гака людина, яка б мала 
певну освіту, організатор
ські здібності. А що робити, 
коли клубом керує не спе
ціаліст?- . Ось, наприклад, 
наш клуб радгоспу «Чер
вона зірка», Бобринецького 
району, очолює кіномеханік 
А. Кислий. Він добре знає 
свою роботу, 
вае за якісне 
ня фільмів, 
мав справи 
самодіяльністю.
нього 
запалу.

Як бути в такому випад
ку? Вихід з найскрутнішого 
становища завжди можна 
знайти! Так вирішила мо
лодь. Всією культурно-масо
вою роботою зараз керує 
рада клубу, в яку входять 
комсомольці Г. Гордійчук, 
Г. Колотій, комуніст В. По
пов та інші- За порівняно 
короткий час було проведе
но декілька змістовних за
ходів: вечір молодого меха
нізатора, вечір, присвячений 
сорокаріччю з дня закінчен
ня громадянської війни.

Цікаво пройшов конкурс 
на краще виконання пісні, 
танцю, художнього читан
ня.

Отже, я вважаю, що орга
нізація веселого відпочин
ку молоді — справа рук 
самих юнаків і дівчат. Од
на людина, навіть дуже 
здібна, не може сама керу
вати всіма гуртками.В. КОЛІСНИЧЕНКО, робітник.

душею вболі- 
демонструван- 
але ніколи не 
з художньою 

Мало в 
і організаторського

старшим 
учителям 
вожаті з виробництва.

Мені хочеться розповісти 
про одну з них 
Доброгорську.

Неля навчалась 
ній школі № 53 м. 
на, була активною піонер- 
кою, учасником багатьох 
шкільних гуртків. Серед 
них найбільше подобались 
їй співочий і танцювальний.

Та Нелі ?>уло мало того, 
що вона сама добре танцює 
і співає. їй хотілося навчи
ти цьому і інших, особливо 
менших себе. Коли Неля 
стала комсомолкою, вона 
відразу ж попросила комі
тет комсомолу направити її 
вожатою в один із загонів, 
її призначили у 4-й клас.

З того часу в Нелі розпо
чалося нове життя, повне 
радощів і невдач, невтом
ного піклування про своїх 
вихованців.

Піонери теж «визнали» 
свою вожату. З її приходом 
у них розпочались нові екс
курсії, походи, робота тіму- 
рівських команд.

За три роки в загоні Неля 
підготувала чотирьох піоне- 
рів-інструкторів з танцю та 
кількох майстрів-витівни- 
ків.

Та ось Неля закінчила 
школу. Здавалось би, при
йшов час залишити піонер
ський загін. Але прощання 
не відбулося. Пішовши пра
цювати на залізницю, дів
чина лишилась і далі во
жаком у своїх друзів. Тіль
ки з того часу в бесідах її 
з піонерами багато місця 
займали розповіді про гор
дість трудівника, про насо
лоду від повноцінної, чес
ної праці. Неля ходила з 
дітьми на підприємства, 
знайомила їх з виробничи
ми процесами, хоч, звичай
но, не легко стало поєдну-

піонервожатим, 
можуть подати

— Нелю

у серед-
Гайворо-

збір піонерського заго
ну. Неля взялася підготу- < 
вати його. При підготовці 
до збору «Піонер допомагає 
старшим, піклується про 
молодших», діти зібрали 
багато металевого лому. 
Чимало хороших справ зро
били тімурівці. А для під
шефного дитячого садка 
піонери самі пошили паль
та, шапочки, виготовили 
іграшки. Вихованці дитсад
ка були запрошені на збір.

На зборі юні ленінці роз
повіли про свою участь у 
корисній праці, виступили з 
концертом. Малюкам вручи
ли подарунки і почастували 
всіх присутніх чаєм і тіс
течками власного виробу.

Минав час. Нелині мо
лодші друзі вже ДОСЯГЛІ! 
третьої сходинки, вчаться 
у восьмому класі. Нові ви
моги, нові завдання. В ми
нулому навчальному році 
загін зайняв перше місце 
по школі в грі «Будь го
тов!» Він одержав дев’ять 
«відмінно». Нині восьми
класники вже вміють ціка
во провести диспут, чи
тацьку конференцію.

Може подумаєте — Нелі 
надокучає «морочлива» діт
вора? Навпаки. Зараз вона 
вожата не тільки у восьмо
му, а й у першому класі. 
Дівчина вирішила підготу
вати своїх жовтенят у піо
нери і разом з ними пройти 
далі всі три сходинки. Хо
четься з радістю відмітити, 
що Неля теж піднімається з 
кожним роком все вище 1 
вище по сходинках вміння 
піонерського ватажка.А. МЕЛЬНИК, секретар Гайворонсько- го РК ЛКСМУ.

ПОЖЕЖНИКИ
в червових галстуках

— Дядю, в магазині ку
рити не можна.

Чоловік насмішкувато ди
виться вниз, але погляд у 
хлопчика такий суворий і 
невблаганний, що порушник 
порядку мимоволі випускає 
цигарку з рота.

Подібні зауваження мож
на часто почути у с. Перво- 
званівці Кіровоградського 
району. Ось уже кілька мі
сяців тут діє команда юних, 
помічників протипожежної 
охорони. В ній біля 60 чоло
вік. Члени ЮДПО одержа
ли посвідчення та значки.

Цих метких хлопчиків з 
пов'язками ЮДПО можна 
зустріти в клубі, в магази
ні, на тваринницьких фер
мах колгоспу, на горищах 
будинків. Чи скрізь поря-

док? Виявляється, не скрізь. 
«На фермі бригади № І бі
ля електропроводів багато 
павутиння... У колгоспника 
на горищі біля димової тру
би сіно...» — записують у 
своєму щоденнику юні по
жежники і зараз же по
дають сигнали старшому 
пожежнику колгоспу т. Су
прунову.

Незабаром члени ЮДПО 
одержать протипожежні 
костюми та інвентар.Г. ВАРАВА, завідуючий Первозва- нівським сільським клубом.
«МОЛОДИЙ КОМУНАР»І лютого, 1961 р., З стор.



ВИЩЕ ПРАПОР I
Ж СПАРТАКІАДИ gs
ВСЕСОЮЗНА СПАРТАКІАДА з технічних видів 

спорту, організаторами якої виступають комсо
мольські і дтсаафівські організації, значно пожвавила 
спортивну роботу комітетів ДТСААФ, комсомолу і ко
лективів фізкультури. Вже проведено близько 2.543 
змагання, у яких взяло участь 84.059 юнаків і дівчат. 
Цей факт свідчить про те, що більшість молодих тру
дівників міст і сіл області взяли участь у першому ета
пі змагань.

У ході першого етапу спартакіади 1.756 юнаків 1 
дівчат виконали розрядні нормативи з різних видів 
спорту. Значно збільшилась кількість гуртків, курсів 
по вивченню моторів трактора, автомашин та мото
циклів.

Технічне навчання молоді на сучасному етапі роз
витку сільського господарства повинно стати центром 
уваги комсомольських організацій. Комсомольським 
вожакам слід вносити більше творчості в розгортання 
походу за освоєння молоддю комплексної механізації 
трудомістких процесів у тваринництві і рільництві.

Добре пройшли спортивні виступи за програмою 
спартакіади в первинних комсомольських і дтсаафів- 
ськнх організаціях Хмелівського, Новгородківського, 
Рівнянського та інших районів. Первинні організації 
ДТСААФ Байдаківського вуглерозрізу, середньої шко
ли № 6 (Олександрія) та № 9 міста Знам’янки-підго
тували сотні шоферів, мотоциклістів, трактористів. Тож 
недарма збірна команда мотогонщиків області зайняла 
п’яте місце на іподромних гонках першості України і 
трете місце з мотокросу.

Та, на превеликий жаль, не в усіх районах області 
добре йдуть справи з проведенням спартакіади.

— Спартакіада?.. Невже так відстаємо?.. — дивують
ся секретарі Вільшанського, Ново-Архангельського, Пет- 
рівського, Добровеличківського та Ново-Миргородсько
го райкомів комсомолу. Тут не ведеться пропаганди се
ред молоді по питанню підготовки спортсменів, кинута 
на самоплив організація проведення змагань.

Незважаючи на те, що період проведення першого 
етапу спартакіади закінчився, його не слід забувати 
відстаючим районам. Потрібно по-діловому підійти до 
цієї важливої справи і вирішити її якнайкраще. А об
ласним клубам з технічних видів спорту слід стати 
організаторськими центрами в проведенні змагань у 
згаданих районах.

М. КІТРАР, 
завідуючий відділом фізкультури і спорту 
обкому ЛК.СМУ.НІ КУЮТЬ, НІ МЕЛЮТЬ

Наш район досить слабо 
виступав у першому етапі 
спартакіади з технічних ви
дів спорту. Я гадаю, що в 
першу чергу, у цьому винен 
голова районного комітету 
ДТСААФ Г. Молчанов.

Ось, наприклад, працює у 
нашому колгоспі імені Ста
ліна секція з кульової 
стрільби. Відвідують її не 
тільки хлопці, а й дівчата. 
Ми тренуємося, влаштовує
мо змагання. Але ж серед

ФЕЙЛЕТОНжитіе ПРОЛИНСЬКОГО,
— Дармоїд! Ага-а!!1 Тру

тень ти, тру...
— Іване! Чуєш, Іване? — 

трясла за плече свого чоло
віка Оксана Петрівна. — 
Та прокинься ж нарешті. 
.Чого це ти галасуєш?'

— Га? Що таке? Хто? — 
схопився той, зиркнув по 
хаті, і на мить зрозумівши, 
що він дома, повільно сів 
на ліжку.

—Хай йому лиха година. 
Таке приснилося...

— Що ж трапилось? Кого 
це ти лаяв?

Іван почав розповідати.
...Неначе зустрівся він з 

сусідом Віталієм Пролин- 
ським, пресвітером адвенти
стів. Розговорилися, слово 
за слово. 1 почав керівник 
секти навертати Івана на 
«путь істинний». От ти, ка
же, працюєш слюсарем, тру
дишся щодня, наморюєшся. 
А навіщо? Бог покарав лю
дину, змусивши її «в поті 
лиця» забезпечувати себе 
усім необхідним. А ті, хто 
найближче до бога стоять, 
вимолили собі прощення. 
От взяти хоч би мене... І він 
почав хвастливо розповіда
ти про своє життя-буття.

Птиця я божа. З місця на 

нас немає досвідчених 
стрільців та осіб, які добре 
знають правила зма
гань. У районному комітеті 
ДТСААФ ні про стрілецьку 
секцію, ні про організацію 
інших секцій нічого не ду
мають. А як би нам хотіло
ся, щоб тов. Г. Молчанов 
завітав-таки у нашу артіль 
і подав належну допомогу.

В. КОПЄЙКІН,
с. Добровеличківка.

місце перелітаю, ніяких тур
бот не знаю. У біблії ж як 
записано? «Не турбуйтесь 
для душі вашої, що вам їс
ти і що пити, ні для тіла ва
шого, в що одягнутися... 
Погляньте на птахів небес
них: вони не сіють, не 
жнуть, ні в житниці не зби

„ЧОЛОВІКА БОЖОГО“
рають; і отець ваш небесний 
годує їх».

1 довго ще розглаголь- 
ствував Пролннський, а 
Іван слухав. Слухав та все 
більше обурювався. Вияв
ляється, малошановний Ві
талій Іванович з молодих 
років працювати не дуже 
любив. Відслуживши в Ра
дянській Армії, не захотів 
жити в рідному селі. Втік 
до Вінниці, сподівався на 
«довгий карбованець». Там 
влаштувався покрівельни
ком, але і це ж праця. ГІро- 
линський не з тих, ні! І ось 
починається його кар’єра 
пройдисвіта: читає сектан
там проповіді, а грошенята 
в кишеню течуть, течуть, 
встигай тільки рахувати. А 
далі і в пресвітери просу-

НРИЛАТА 
ЮНІСТЬ

Після робочої зміни з во
ріт підприємства гомінкою 
юрбою виходять робітники. 
Серед них — нічим непри
мітний, скромний собою, 
комсомолець Володимир 
Пергатовський.

За прохідною брамою йо
го зустрічають друзі. Це — 
аматори-авіамоделісти Ва
силь Гречко, Володимир 
Троянчук, Вячеслав Кожев- 
ніков та інші.

І хоч друзі сьогодні вже 
бачилися не раз, вони, ві
таючись, міцно тиснуть ру
ку Пергатовському — ке
рівникові гуртка авіамоде
лістів.

— Сьогодні будемо ви
вчати мотор літака, — гово
рить друзям Володя Перга- 
товськвй.

Йому приємно, що зібра
лися всі любителі спорту. 
Не завжди таке буває. Ад
же майже кожен з них, 
працюючи на виробництві, 
навчається у вечірній шко
лі робітничої молоді». А у 
вільний час хлопці майстрю- 
ють моделі планерів, вивча
ють двигуни.

Під керівництвом досвід
ченого планериста, аматори 
самі розбирають і склада
ють корпуси планерів, буду
ють авіамоделі.

Тринадцятилітнім хлопчи
ною полюбив Володимир 
спорт сміливців. У Він
ницькому аероклубі змонту
вав перший планер з мото
ром. Не йняв чомусь віри, 
що модель злетить у повіт
ря. Та запрацював мотор — 
і мініатюрний літак високо 
звився у синю блакить. 
Хлоп’ячій радості не було 
меж.

З того часу Володя твер
до вирішив стати справж
нім авіаконструктором. На
вчаючись у аматорському 
гуртку, він разом з цим 
вчить і своїх товаришів.

У 1959 році Володимир 
Пергатовський брав участь 
у республіканських змаган
нях планеристів. Тоді кіро- 
воградці і зайняли третє 
місце.

Зараз юнаки докладають 
всіх зусиль, щоб на першос
ті України цього року вибо
роти першість.

П. БАБИЧ,
Хирівський мебльовик 
комбінат.

нувся. Говорити ж мастак, 
за словом в кишеню не по
лізе. Якщо й потрапляє туди 
рукою, то хіба щоб поклас
ти «дароване», те, що «бог 
дав».

Віруючі слухали, коли він 
патетично розповідав про 
«друге пришестя Христа»,

Вірили кожному слову. А 
от коли наводив з біблії 
слова «люби і почитай вра- 
гів своїх», дехто задуму
вався. Як же так, мовляв. 
Це ж і фашпстів-іродів тре-і 
ба бул^ любити?

Переїхав у Луганськ —• 
займався тим же. Зрештою 
опинився в Кіровограді. Тут 
спочатку не сподобалось, бо 
в секті були в основному 
літні люди, непрацездатні. 
А хіба від них матимеш со
лідні прибутки?

—Аби язик добре підві
шений був, — заспокоїв се
бе Пролннський і почав дія
ти. З допомогою своїх при
бічників так поставив спра
ву, що секта зросла. І старі, 
і молоді сектанти несли те
пер десяту частину своєї

ЧОМУ ПЛАЧЕ
— „„лоді Чарлейн Хантер? 
за рубежем
БЮРО ВФДМ прийняло рі- 

шення про прийом у Фе
дерацію КІЛЬКОХ НОВИХ МОЛО
ДІЖНИХ організацій, серед 
яких «Революційний дирек
торат «ІЗ березня» — одна 
8 найбільш сильних револю
ційних організацій Куби. На
роджений в огні боротьби 
проти диктатури Батістн, ре
волюційний директорат зав
жди був у авангарді під
пільної боротьби в містах і 
В перших рядах повстанців.

Прийнята у ВФДМ Феде
рація учнів середніх учбо
вих закладів Куби, яка об’
єднує всіх учнів середніх 
шкіл (300 тисяч) І має свої 
відділення в провінціях.

* * * *

статуту, був заарештований 
в барселонському Палаці 
музики за те, що мав при 
собі текст вірша Марагалла 
«Канте Сеньєра». В поліцей
ській дільниці йому заявили, 
що будуть поводитись з ним, 
як з комуністом. Його поби
ли, нанісши кілька ударів 
ногами в живіт.

• * ж

ПРОБЛЕМА молоді» —
одне з гострих питань 

у Швеції. Втрата життєвих 
перспектив характерна бага
тьом молодим шведам. У 
більшості молоді сильно роз
виваються настрої безмежно

«братів» у секті, тим рясні
ший буде потік «довгих кар
бованців». І Пролннський 
кожну вільну від «роботи» 

шення радянських законів, 
він блукає попід хатами, 
несе «слово істини». Отак 
прийде до когось в гості, де 
його н не запрошузав ніхто 
(у плечі ж не витуриш!), 
і починає теревені розводи
ти. А кому це хочеться слу
хати? Жителі поскаржи
лись у радянські органи. І 
от, коли кілька попереджень 
не допомогли, Пролинсько- 
му заборонили пропагувати 
сектантську облуду серед 

справи секти. Хитрий ко
лишній пресвітер домігся то
го, що скаргу підписав дех
то з віруючих.

•— Але ж ти порушуєш за
конні — обурився Іван. —- 
Ти дармоїд! Трутень!!!

Саме на цьому н переби
ла їхню «розмову» Оксана 
Петрівна, розбудивши чоло
віка. А то може б Пролин- 
ський в пориві відвертості 
ще розповів дещо про своє

|Т»ЕДЕРЛЦІЯ демократичної 
молоді Ірака — єдина 

організація молодих Іракців. 
Вона грала важливу роль в 
боротьбі проти режиму Нурі 
Саїда. Ось чому прем’єр- 
міністр Касем в промові на 
відкритті об’єднаних І і II 
конгресів федерації назвав її 
членом «резервної армії на
роду і країни».

• • *

у ВІДПОВІДНОСТІ з
• ваконом про заводські 
ради на промислових під
приємствах Австрії проходять 
вибори делегатів від робіт
ників і службовців.

Заводські ради повинні 
захищати інтереси всіх ро
бітників підприємства. Проте 
часто трапляється, що серед 
багатьох проблем, питання 
що стосуються молоді, від
ходять на задній план.

Тому австрійська молодь 
ще в 1945 році поставила 
вимогу надати їй право оби
рати власних представників 
для захисту своїх інтересів.

Але такі молодіжні делега
ти не користуються підтрим
кою закону. Тому хазяї чи
нять нерідко їм всілякі пере
шкоди в їх профсоюзній 
діяльності, переводять на Ін
шу роботу.

Союз вільної австрійської 
молоді добивається, щоб 
кращі І найбільш прогресив
ні представники молоді ста
ли законно визнаними деле
гатами.

' » ж ж

ІСПАНСЬКА молодь муж
ньо чинить опір всім га

небним діям франкістського 
режиму, за що зазнає 8 бо
ку урядової поліції жорсто
ких переслідувань. Так 
М. С., студент медичного ін-

зарплати, віддавали в руки 
дурисвіта пенсію. Нетрудо
ві заощадження Пролнн- 
ського зростали, як на 
дріжджах. І ось він, запла
тивши 80 тисяч «чистога-
ном», стає власником будин
ку № 38 по вулиці Херсон
ській.

— А що ж я, в бога теля 
з’їв, чи що? — розмірковує 
сам собі. — Он бувший Кі
ровоградський епіскоп Інно- 
кентій аж за 120 тисяч кар
бованців будинок придбав, 
купив на 200 тисяч карбо
ванців меблів та інших цін

трудящих.
«Караул!!!» •— здійняв 

галас Віталій Іванович. На 
світ народилась наклепниць
ка скарга про «втручання» у

них речей. І ми, адвентисти, 
не ликом шиті.

Через деякий час зробив 
до господи прибудову, здав 
її, як молитовний будинок, 
в аренду своїм «братам» і 
«сестрам». І з цього прибут
ки почав гребти. Дружина 
грала на органі, співала 
псалми — теж у сімейну ка
литку сипались грошенята.

Зрозуміло, чим більше

ДВОЄ НЕГРІВ, 19-річний Гамільтон Холмс I 18-річна Чарлейи 
Хантер, вирішили вступити до університету міста Атенса в 

своєму рідному штаті Джорджія. їх не прийняли (за 175 років 
Існування університету до нього не було прийнято жодного негра). 

Федеральний суддя на основі Існуючого закону запропонував 
зарахувати молодих людей до учбового закладу. У відповідь 
расисти влаштували дику демонстрацію у дворі університету, 1 
молодим неграм довелося піти. Інший суддя знов видав розпо
рядження допустити в учбовий заклад двох негритянських сту
дентів. І і

На знімку, який розіслало агентство Ассошіейтед Пресс, віз 
І бачите Чарлейн ХАНТЕР.

(Знімок прийнято по радіо із Нью-Йорка). ’
•У Фотохроніка ТАРС^>

хвилину використовує для 
своєї мети, йдучи на пору-

го егоїзму, схильність до різ
них диких внходок, що є сво
го роду реакцією на соці
альні умови, які прагнуть 
увіковічити шведські моно
полістичні кола. Шведська-' 
молодь не вірить в тради
ційний уклад життя і людям 
старшого покоління.

Говорячи про ріст злочинів 
серед молоді, шведський 
журналіст І. Геиріксои на 
сторінках газети «Афїонбла- 
дет» пише: «Злочинні дії 
молоді часто можуть вира
жати собою свого роду про
тест проти суспільства чи 
проти сім’ї».

життя «у бога за пазухою».
Але те, чого не договорив 

колишній пресвітер, висло
вила його паства.

— Що було, то було, —• 
підтверджує 74-річний П. К. 
Твердоступ. — Пролннський 
ходив по сусідах, вербував 
юнаків і дівчат. Правда й 
те, що підсовував нам 
якийсь папірець на підпис. 
Але про що в ньому йшло
ся, не знаємо, бо не читали.

Своєю бідою поділився 
Аврам Пуйло із м. Знам’ян
ки.

•— Моя дружина вступи
ла в секту, прийняла водне 
хрещення. Ледве вдалося 
витягти з цього болота. А 
пастирі знову взялися «об
робляти» її. Тепер в сім’ї 
виникають сварки, розлад.

— Та й до мене, — додає 
робітник заводу «Червона 
зірка» т. Олексієнко,—Про
лннський не раз нахабно 
вривався, все тлумачив про 
«страшний суд».

Так, на жаль, ще водять
ся людці, які, прикриваю
чись ім’ям міфічного Хрін 
ста, спекулюють на довір’ї 
віруючих і багатіють за їх 
рахунок. Таким •— аби не 
працювати. Адже до чесної 
праці вони відчувають оги- 
ду.

Навряд чи дочекаються 
пролинські «пришестя Хри
ста», а от на суд громад
ськості кожний із подібних 
їм дармоїдів рано чи пізно 
потрапить. І чим швидше, 
тим краще!

М. МОКРИНІІІ.
м. Кіровоград.
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