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ли
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не задо-

цьому 
у пе-
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тмь «Радянська Україна», і 
зайняли одне з перших 
місць серед колгоспів райо
ну. Відрадно, що наш кол- 

обласну

справжніми друзями.
...Ще зовсім недавно про Василя Прядуна в ком- 

паніївській артілі ім. Калініна не могли сказати ні
чого особливого. Юнак, як юнак, тай годі. Закінчив 
будівельний технікум, керував у колгоспі бригадою 
будівельників. Чимало господарських приміщень бу
ло зведено руками молодого майстра.

Таких беручких до. роботи, енергійних і невгамов
них, звичайно, любить молодь, тягнеться до них. Так 
трапилося і з Василем. Обрали його комсомольці 
своїм вожаком. Юнак з честю виконує ці обов’язки. 
Бути завжди серед перших, вести за собою молодь 
на подвиги трудові — ось його девіз.

1 коли наприкінці минулого року вирішив він піти 
працювати туди, де особливо важко було, — у тва
ринництво, ніхто в селі не здивувався: від Василя ін
шого й чекати не можна було. Взявся юнак вирощу
вати свиней за методом Ярослава Чижа і Леонтія 
Лукашевського, виділили йому групу в 500 голів, за
кріпили трактор для підвезення кормів.

Всю свою силу, весь запал молодечого серця вкла
дає Василь у любиму справу. Розмах у нього не
абиякий: в третьому році семирічки зобов’язався 2 
тисячі свиней відгодувати.

А зараз хвилюючі дні переживає юнак. Адже він 
нещодавно повернувся з Києва, де брав участь у 
роботі Пленуму Центрального Комітету Комуніс
тичної партії України. З потроєними силами при
ступив до роботи. 1 ще вирішив молодий комуніст 
позмагатися зі своїм колегою — Леонтієм Лука- 
иіевським. Про своє бажання він сказав у виступі 
по обласному радіо.

Л. Лукашевський не затримався з відповіддю.
— Яз великим задоволенням, — звернувся Леон- 

тій до Василя, — приймаю твій виклик. Скажу і про 
свої плани. А вони у мене такі — ВІДГОДУВАТИ 
В ЦЬОМУ РОЦІ 1.450 ШТУК СВИНЕИ, ЗДАТИ 
ДЕРЖАВІ 1.305 ЦЕНТНЕРІВ М’ЯСА, СОБІВАР
ТІСТЮ НЕ БІЛЬШЕ ЯК ПО 25 КАРБОВАНЦІВ 
ЗА ЦЕНТНЕР. Я впевнений, Василю, що свої зобо
в’язання ми виконаємо, порадуємо Батьківщину но
вими трудовими успіхами.

1. ЛЕВ1Н.

В СЬОГОДНІШНЬОМУ НОМЕРІ.

РОЗПОВІДАЄ МОЛОДИЙ ГОЛОВА КОЛГОСПУ 

ЛИСТ З ОДНІЄЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇКУКУРУДЗА - КУЛЬТУРА НЕВИЧЕРПНИХ МОЖЛИВОСТЕЙУ ДРУЖИННИКІВ ОЛЕКСАНДРІЇ
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Тр АЗОМ з тисячами юнаків і дівчат Кіровоградщи- 
ни, які на заклик Комуністичної партії вируши

ли в похід за високі врожаї кукурудзи, крокує і ком
сомолка Раїса Кисла, ланкова колгоспу імені Суво
рова Рівнянського району. її комсомольсько-моло
діжна ланка бореться за одержання в третьому ро
ці семирічки з кожного гектара по 55 центнерів 
сухого зерна на площі 100 гектарів і по 400 цент
нерів зеленої маси кукурудзи на площі 80 гектарів.
Крім цього, дівчата вирощуватимуть цукрові буряки 

на площі 31,5 гектара. Цієї культури вони прагнуть 
виростити не менш як по 300 центнерів з кожного 
гектара.

Щоб виростити такі врожаї, ланка Раїси Кислої 
зараз діяльно готується до весни: заготовляє попіл, 
пташиний послід, вивозить перегній на поля.

На знімку: Раїса Кисла оглядає в зерно
сховищі насіння кукурудзи.

СЛАВА ТИМ, ХТО ЙДЕ ПОПЕРЕДУ!Е="?~'”“"
’ }холодний

Наші плани, резерви, можливості

і

МЕНІ, молодому голові 
колгоспу, пощастило 

брати участь в роботі січ
невого Пленуму ЦК КП 
України, слухати виступи 
багатьох передовиків, про
мову М. С. Хрущова. З 
особливою увагою я вислу
хав досвідчених голів кол
госпів, які у своїх виступах 
на Пленумі розповіли про 
чудові наслідки господа
рювання. Приїхав додому, 
зібралися разом — агро
ном артілі, секретарі пар
тійної і комсомольської ор
ганізацій, і все добре об
міркували. Ми поставили 
перед собою мету; в 
році вивести колгосп 
редові по району.

У травні минулого 
коли мене секретаря райко
му комсомолу, обрали голо
вою колгоспу, я зразу ж за
думався — як повести робо
ту, щоб колгосп був передо
вим, економічно міцним, а 
колгоспники жили замож
но.

Минув майже рік. Тепер, 
оглядаючись на пройдений 
шлях, можна сказати про 
певні наслідки.

Торік ми зібрали зер
нових колосових по 21,9 
центнера з кожного гекта
ра, повністю забезпечили 
худобу грубими кормами, 
заклали по 15 тонн силосу 
на умовну голову. Вироби
ли по 54 центнери м’яса на 
100 гектарів, в тому числі 
свинини 23 центнери, моло
ка по 287 центнерів на 100 
гектарів або по 2.110 літ
рів від кожної фуражної 
корови. Найкращих резуль
татів домоглися: доярка. 
Меланія Просяник — 2.450 
літрів молока надоїла, ком
сомолка Марія Губар — 
понад 2.300 літрів. Катери
на Сивокобила доглядала 
первісток. При зобов’язанні 
1.250 літрів—надоїла 1.500.

Серед свинарів перемож
цем у змаганні вийшла Лю
ба Буличевська. Вона одер
жала по 26 поросят від 
кожної з 13 свиноматок.

Умілими господарями, 
знавцями своєї справи за
рекомендували себе брига
дир тракторної бригади ко
муніст Г. Г. Охнм. тракто- 
ристн-комсомольці Григо
рій Матюшенко, Валені ин 
Коноплянко, Микола Кисе- 
льов, Василь Рябошапка, 
Микола Бережний.

Заслуговують пошани і 
наші шофери Анатолій Тка- 
ченко і Віктор Калюта,

електрик Валентин Нежн- 
венко.

Мені хочеться сказати 
хороше слово і про наших 
пташниць Поліну Губу, 
Фросину Охим. Це — 
справжні, сумлінні трудів
ниці. Торік вони одержали 
по 5.660 яєць на 100 гек
тарів зернових і виконали 
свої зобов’язання.

У змаганні ми випереди- 
свого суперника — ар-

ну. Відрадно, що і 
госп занесено на 
Дошку пошани.

Отже, зроблено 
Та це нас аж ніяк 
вольняє. Нашим дороговка
зом тепер е рішення січ
невого Пленуму ЦК КПРС. 
Обміркувавши свої можли
вості, вирішили в цьому 
році виробити на 100 гек
тарів угідь по 65 центнерів 
м’яса, в т. ч. по 45 центне
рів свинини, молока — по 
330 центнерів або по 2.300 
кілограмів на фуражну ко
рову. На кінець року пла
нуємо мати 2 тисячі штук

рія Губар. Вона взялася 
доглядати 33 корови і від 
кожної з них надоїти по З 
тисячі кілограмів молока.

Ми знаємо, що від міц
ної коромової бази зале
жить розвиток і піднесен
ня продуктивності тварин
ництва, 
ставку 
РУДЗУ- 
засіємо 
тарів, в 
но 200 
забезпечений насінням кра
щих районованих сортів 
«В1Р-42» та «Одеська-Ю». 
Наш передовий загін — 
механізатори, бере під свій 
контроль вирощування ку
курудзи. Механізована лан
ка комуніста Григорія Ма-

А тому основну 
робимо на куку- 
Ціеіо культурою 

площу в 345 гек- 
тому числі на зер- 
гектарів. Колгосп

ГТІ?ЇІ РОЗБУРКАЛИ11111 МОТОРИ
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зараз в 
організації 
дянська Україна» 
празького району. Пункт 
за пунктом вивчає молодь 
документи історичного січ
невого Пленуму ЦК КПРС.

Якось увечері зібрались 
хлопці й дівчата у своєму 
невеликому бригадному

клубі. Запросили сюди й 
агронома, секретаря пар
тійної організації В. 1. Тка
кова.

— Урожай в минулому 
році, — розповідав агро
ном, — непоганий ми зіб
рали: зернових — по 18
центнерів на круг, а от ку
курудзи — по 45 центне
рів тільки...

В кутку, на задніх рядах 
зібрались дівчата комсо
мольсько-молодіжної ланки 
Світлани Вовк. Вони стиха 
про щось перешіптувалися, 
схилившись над листом па
перу, щось записували.

Агроном закінчив бесіду. 
Секретар 
організації Володя Євсієн- 
ко кинув 
нишклий зал:

— Ну, які питання бу
дуть?

З задніх рядів пролунав 
двізнкий дівочий голос:

— Які можуть бути пи
тання? Давайте краще по
говоримо чому ми тільки 
по 45 центнерів зерна ку
курудзи зібрали? Це ж ма
ло, — продовжувала Світ- 

,лана Вовк. — От .і на

комсомольської

погляд у при-

водоплавної птиці та 4 ти- ■: 
сячі штук курей.

1961 рік буде роком < 
дальшого піднесення про- } 
дуктивності тваринництва і ( 
птахівництва. Наші ферми / 
більш-менш механізовані, і < 
це дає змогу дояркам пере- , 
ходити у вищий клас робо- ■; 
ти, наслідувати почин М. X. 
Савченко. Приклад іншим < 
показала комсомолка Ма-

висіяли кукурудзу , в 
і грунт, сходи з’я- 

І вилися недружно. А під
садку провели абияк.

— Правильно, правиль
но! — посипались вигуки.

У — Ми... ну, наша лан- 
{ ка,—додала дівчина. — 
} боремося в цьому році за 
155 центнерів кукурудзи в 

зерні з гектара на площі 
100 гектарів.

{ — А мені думається, що
\ми, механізатори, — ска- 
}зав тракторист-швидкісник 
\ Володя Горбенко, — по-
'• винні взяти на себе вирощу- 
' вання кукурудзи на силос. 

' Довго ще говорили, спе- 
\ речались молоді трудівни
ки. А наприкінці зборів 
■прийняли рішення: по 50 
центнерів з гектара одержа- 

•‘.ти зернової кукурудзи.
'■ ...Зимовий степ розбурка- 
•,ли мотори тракторів. Світ- 
'•лана Вовк зі своїми по- 
\д ругами вивозила певегній 

''.і на свою 100-гектарну 
: площу.

А в цей час у' зерносхо
вищі ще і ще раз переві
ряється насінний фонд, від
бираються аналізи в конт- 
рольно-насінньову лабора
торію. З першої партії на
сіння вже є результати: 95 
процентів схожості.

Г. ФІЛАТОВ, 
член корпункту «Мо
лодого комунара».

Новогіразький район.

тюшенка з площі 126 гек
тарів зобов’язується одер
жати з кожного гектара по 
65 центнерів кукурудзи в 
зерні. А ланка Миколи Ки- 
сельова вирішила вирости
ти не менше 50 центнерів 
на круг з площі 101 гектар.

Механізатори вже підго
тували машини і причіпні 
знаряддя, і тепер допома
гають кукурудзоводам у 
вивезенні добрив на поля. 
З осені під оранку було 
внесено перегній, та ще 
й навесні під культивацію 
внесемо принаймі по 8—9 
тонн на кожний гектар.

Рішення Пленумів ЦК 
КПРС і ЦК КП України 
аапалює наших кукурудзо- 
водів, механізаторів і тва
ринників на нові трудові- 
подвиги. Люди сповнені 
рішимості будь-що викона
ти соціалістичні зобов’язан
ня і піднести економіку 
рідного колгоспу на вищий 
ступінь.

В. БІЛКО, 
голова колгоспу «Серп 
І молот» Новопразь- 
кого району, член об
кому ЛКСМУ.



І
ВКЛЮЧАЄМОСЬ

у амлгАНВя

ЩЕ ВОСЕНИ минулого
року Світлана Таоков- 

ська, секретар комсомоль
ської організації колгоспу 
імені Шевченка, прийшла у 
Голованівський
ЛКСМУ.
Шевчук, завідуючою сек
тором обліку, вони відкла
ли картки комсомольців 
цієї організації, а потім ви
брали із сорока облікових 
карток 19. Вони належали 
тим, хто дійсно працював у 
райцентрівському колгос
пі. Решту ж зняли з обліку, 
бо то були «мертві душі», 
з життям колгоспу їх не 
ріднило нічого.

Слід було чекати, що, 
звільнившись від зайвого 
баласту, згуртованішою, 
сильнішою стане організа
ція. Думалося, що її комі
тет та ранком ЛКСМУ по
дбають, щоб місце вибулих 
зайняли новоприйняті чле
ни ВЛКСМ з числа кращих 
представників неспілкової 
молоді. А такі юнаки й дів
чата є в артілі. На свино
фермі, наприклад, працює 
роботящий і скромний хло
пець Юра Каліновський, 
у корівнику — весела, мет
ка Галя Лабенко, у лан
ці—Ва'ля Деркач. Зміцні
ла б комсомольська сім’я 
колгоспу, прийнявши їх до 
себе. Але ж з неспілковою 
молоддю роботи не ведеть
ся тут ніякої.

«Ми тепер 
зація, багато 
спитаєш», — 
бе С. Тарковська. Та саме 
за це повинні й спитати у 
райкомі 
мала, коли 
росту?

Життям 
організації 
ні правління колгоспу, 
працівники райкому комсо
молу.

Колгоспним комсомоль
цям навіть ніде зібратися

райком
Разом з Любою 

завідуючою

разом, щоб свої питання 
вирішувати — ні клубу, ні 
червоного кутка. Якось під
готувала комсомолка Надя 
ДубчД'к цікаву бесіду про 
дружбу, а послухати її не
ма де. Зібрались у примі
щенні правління, в залі за
сідань, та голова П. А. Че- 
піль нагримав на молодь:

— Нічого грязюку нано
сити!

Все це 
сомольці 
новищі 
не рахуються.

А саме молоді
взяти ініціативу в боротьбі 
за врожай, за продуктив
ність ферм, за новий побут, 
чого якраз і не відчуваєть
ся в артілі імені Шевчен
ка. Це під силу боєздатній 
міцній організації. Коли ж 
вона такою бездіяльною 
буде, то й не ростиме. Бо 
чим зможе привернути до 
себе молодь, яким прикла
дом запалити, переконати?

Т. БОДНАР.

говорить, що ком- 
у колгоспі
пасинка,

на ста- 
з ними

повинні

ПОВІДОМЛЕННЯМИ про 
нові трудові перемоги 

різних колективів рясніють 
сторінки газет. Щоденно 
ми, лінотипісти обласної 
друкарні, відливаємо у ме
талеві рядки ці радісні 
звістки. І нас теж захопив 
розмах соціалістичного 
змагання, що розгорнулось 
на честь ХХП з’їзду КПРС. 
Ми вирішили на честь цієї 
знаменної події вибороти 
звання бригади комуніс
тичної праці.

В своїх 
записали 
який з'явився 
промислових і 
«7 за 6».

На протязі року ми зо
бов’язувалися 
два комплекти 
матриць.

Крім того, члени нашої 
бригади добиватимуться 
кращих успіхів у навчанні 
і підвищенні професійних 
знань, братимуть ще ак
тивнішу участь у громад
ському житті підприємства.

О. ШЕВЧЕНКО, 
лінотипіст обласної 
друкарні імені Г. М. 
Димитрова.

заповідях ми 
і новий девіз, 

і у молоді 
підприємств:

заощадити 
лінотипних

Веселі, неспокійні і життєрадісні юнаки и Д‘вч 
справжні друзі юних піонерів, зібралися нещода 
на обласний семінар вожатих-виробничників. он 
приїхали в Кіровоград, щоб обмінятися н У 
досвідом, поговорити про свої дальші плани і 
& На знімку: (зліва направо) бібліотекар села 
Свердлівки Бобринецького району Валентина 
ЧЕЛОВАН, слюсар-автоматник з м. Знам янки 
Євген КОВАЛЬОВ, швея побутово-виробничого 
комбінату м. Бобринця Людмила МАКСЮТА, сто
ляр Хирівського мебльового комбінату Валентин 
Гринько, обліковець Олексаидрівського цукрокомоі- 
нату Тетяна МАСЛЕН КО, старша піонервожата За- 
харівської середьої школи Рівнянського району Ніна 
КЛЮЙ, пожежник пожежного депо м. Бобринця 
Микола ЛЕБА і технік обласної дослідної станції 
Любов КРИВОШЕЯ.

міським
ПІОНЕРСЬКИЙ
ЗЛІТ

мала органі- 
з нас і не 

заспокоює се

комсомольської 
не цікавляться 

ні

комсомолу: чому 
є резерви для

Фото В. Ковпака.

ЗА «КОМПЛЕКС 101»

ПОКІНЧИМО •

кар'єр,

Високі трудові показники 
у молодого робітника агре
гатного заводу, довбальника 
Івана Плотнікова. Працюю- 

. чи одночасно на 4-х вер
статах він щоденно опра
цьовує 270 шестерень за
мість 234 по нормі.

На знімку: багатоверс
татник Іван ПЛОТНІКОВ.

Фото А. ДІБРОВНОГО.

І/УДИ Б ВИ не їхали, 
* де б не зупинилися, 
завжди знайдете серед 
супутників близьких чи 
далеких земляків. До
рогу на нову будову ще 
мало хто знає, і тому 
на вокзалі в Кременчу
ку мені було дуже при
ємно зустріти такого 
хлопця, який уже був 
там, знає, як туди доби
ратися.

З Віктором Бондарен
ком ми швидко позна
йомилися. Він родом із 
Бобринецького району, 
закінчив школу механі
зації, працював бульдо
зеристом на Кременчук- 
гссбуді. Там майже всі 
роботи уже закінчені, а 
він почув про будівни
цтво нового міста на 
Дніпрі І вирішив пере
братися туди, Віктор 
уже оформився у відді
лі кадрів на новій будо
ві і їхав на нове місце 
роботи.

— Ви знаєте, що таке 
КМА? — запитав Вік
тор.

1 тут же пояснив:
— Кременчуцька маг

нітна аномалія.
Я І сам уже прига

дав усе, що читав рані
ше про нове родовище 
залізної руди. Наші гео
логи відкрили на 
мі/ березі Дніпра 
нетовстим шаром 
ту великі поклади 
ної сировини. Добувати

ліво- 
під 

грун- 
цін-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
19 лютого 1901 р. 2 стор.

Л. Козаченко з Ново-Архангельського району просить 
розповісти про будівництво Комсомольська-ка-ДніпрІ, 
Задовольняємо цю просьбу.

Руду тут вигідно, вона 
обходитиметься порів
няно дешево, — це під
твердив начальник уп
равління інженер Олек
сандр Боєвич Пак, коли 
прибувши на будову, 
звернувся до нього, за 
поясненнями.

Недалеко від Дніпра 
буде відкрито 
руда добу
ватиметься 
відкритим 
способом.

Тут же, по
ряд, буду
ється гірни- 
чо-збагачу- 
вальний.

комбінат, 
який буде 
найбільших 
в країні, а 
ропі. Площа 
руд займатиме близько, 
чотирьох тисяч гектарів. 
На рік тут добувати
муть п'ятнадцять міль
йонів тонн руди, 
вироблятимуть 
вісім мільйонів 
концентрату.

Першу чергу комбіна
ту намічено 
дію в 1964 
того часу 
Дніпра повинні вирости 
не тільки промислові 
корпуси, а й нове місто. 
Комсомол України взяв 
шефство над будовою, І 
місто вирішено на
звати Комсомольськ-на- 
Дніпрі.

Уже зараз на будову 
з усіх кінців країни 
їдуть молоді ентузіасти.

одним із 
не тільки 
й в Єв- 
всіх спо-

МІЛЬ- 
з якої 
майже.

тонн

пустити в 
році. До 
на березі

Зараз їх там кілька сот 
чоловік, але роботи роз
гортатимуться дуже 
швидко. Уже в березні 
на будові буде більше 
тисячі робітників. Щоб 
розмістити всіх працюю
чих зараз, швидкими 
темпами будуються збір

ні будиночки. Та й вони

з непродуктивними втратами і
Г 7ОВИИ штаб виник кілька днів тому. Створити « 

його було вирішено на загальнозаводських ком- ? 
сомольських зборах. Більшість наших комсомольців і 
читали в «Комсомольской правде» статтю «Новим ? 
грошам — новий рахунок», в якій йдеться про те, як | 
комсомол Латвії повів боротьбу з витратами у про- і 
мисловості. І

У нас теж е ще непродуктивні витрати робочого | 
часу, матеріалів, електроенергії. З цим заводський * 
КОМСОМОЛ вирішив ПОКІНЧИТИ. Похід за економію ОЧО- І 
лить штаб по боротьбі з втратами, в який ми обра- 
ли 11 активних і авторитетних товаришів. Увійшли ♦ 
сюди директор підприємства т. Гринчук, технолог = 
т. Голембієвський, комсорги усіх цехів. і

Штаб організовує в кожному цеху свої патрулі, ? 
роботою яких він керуватиме. Такий патруль вже діє = 
в інструментальному цеху. Начальник його — Олег і 
Сан дул. і

Для членів патруля при штабі будуть організова- | 
ні семінари, на яких вони навчатимуться контролю- ♦ 
вати виробництво, виявляючи найменші втрати. По- ? 
мічником в роботі штабу стануть «Блискавки», які | 
регулярно випускатимуться. •

Завод наш зайнятий в ці дні справою державно? = 
ваги — випуском механізмів, що увійдуть в «комп- І 
лекс 101». І боротьба з непродуктивними промисло- • 
вими витратами, яку повів комсомол, буде ще однією * 
передумовою прискореного випуску продукції.

В. КРАШТАН, 
секретар комсомольської організації заводу 

«Сільгоспдеталь». 1
м. Кіровоград. і

□ а а а а □ а □ о о а □ а а □ а а а а 
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а а а о ст □ а а о

Відбувся зліт піонерсмам 
го активу м. Кіровограда.

Урочисто. під звуки фая< 
фар розпочав він свою робо-« 
ту. В цей день юні ленінці 
міста рапортували про свої 
успіхи.

Включившись у зіркову 
естафету «Ешелон за еше- 
лоном», школярі міста зі
брали 221 тонну металоло
му. Вони розповсюдили та« 
кож на 6 тисяч карбован
ців літератури. Піонери шес
ти середніх шкіл міста за« 
в’язали тісну дружбу з 
бригадами комуністичної 
праці. Про все це розпові
ла секретар міськкому ком
сомолу т. Івахненко.

Ось на трибуну піднялась 
піонерка 5 класу середньої 
школи № 26 Лена Вечір
ко. їхній загін провів ціка
вий збір «Піонер любить 
природу». Кожен член заго
ну посадив у парку імені 
П. Морозова дерево і дог« 
ля дає його. Тоді ж п’яти
класники організували зе« 
лений патруль.

Загін 4 класу середньої 
школи № 18, який бореть
ся за звання «супутник се
мирічки», приніс на зліт 
власні вироби: альбоми, ви
шивки, рамки. Піонери за
гону дали обіцянку до дня 
народження піонерської ор
ганізації завоювати звання 
«супутник семирічки».

Учасники зльоту надісла
ли телеграму Центральній 
раді піонерської організа
ції імені В. І. Леніна. В ній 
повідомляється, шо піоне
рі я міста на честь XXII з’їз
ду Комуністичної партії Ра
дянського Союзу зобов’я
зується зібрати 400 тонн ме
талолому, посадити 20 тисяч 
дерев і кущів, розповсюди
ти літератури на 4 тисячі 
карбованців. Зліт вирішив» 
щоб кожна піонерська дру
жина мала якнайбільше за
гонів - «супутників семи
річки», а кожен загін — ко
лективного вожатого — 
бригаду комуністичної пра
ці.

ся поки що 
штаб будо
ви, м е д- 
пункт, перу
карня. На 

І із 
будинків ви- 

«Ком- 
сомольський 
штаб». А 

поруч високий щит з на
писом «Тут буде побудо
ване нове місто Ксцясо- 
мольськ-на-Дніпрі». В 

комсомольському штабі 
завжди людно. Щодня 
тут підводять підсумки 
змагання.

Добра слава уже іде 
про молодих будівель
ників із бригад Анатолія 
Іванова та Євгенія Яко- 
венка.

В літописі нового міста 
уже записано немало 
трудових перемог, і во
ни множаться з кож
ним днем.

Коли закінчується ро
бочий день, будівельни
ки на машинах роз’їжд
жають в навколишні 
села. Понад старим 
Дніпром линуть веселі 
пісні, жарти, сміх.

— Ми знаємо, місто

двба Над
З 0 Ш Р ® Ш »5

ЦТщ СОМОАЬ
всіх вмістити не змо
жуть.

Роботи на будові по
чалися в перших числах 

■ грудня. І хоч тепер 
умови далеко не такі, як 
були в перші роки п'я
тирічки, коли комсо
мольці корчували рука
ми одвічні дерева в тай
зі, та все ж будівники 
нового міста переборю
ють немало труднощів.

Від станції Редити до 
будівельного майданчи
ка першу дорогу про
клав бульдозерист Іван 
Данилейко. Він розгор
тав піщані горби, кор
чував пні. Тепер по цій 
дорозі на будову щодня 
приходить нова техніка, 
нові машини, потужні 
самоскиди і тягачі.

Над кількома буди
ночками уже клубачить
ся дим. У них розмістив-

буде, — кажуть з гор
дістю ті, кого комсомол 
по своїх путівках по
слав на цю відповідаль
ну будову. Молодь всієї 
республіки підхоплює 
заклик комсомоли. Чу
дове місто-сад Ком- 
сомольськ-на-Дніпрі уже 
виростає на наших 
очах...

О. МОТОРНИЙ.
Комсомольск-на- 

Дніпрі.

К. ПРАВДА, 
голова міської ради 
піонерської організа
ції.

Л. ЧЕРНИШЕНКО. 
директор Кіровоград
ського Палацу піонє* , 
рів.

Ким бути?
взимку кожна шко- 

никами школи. ' Р старшокласників з внпуск-

ровоградаСТрі1знГппІЛаСЬ *• В середній школі № 5 м. Ю- 
сюди Слухають £? Р‘ЗН1 професії У та*, хто прийшов 

,х>.затамувавши подих, учні
сія вчит₽лМя0ВН0’ НаикРаща професія для мене - профе- 
Бульба Аче жкаЛавчителька-пенсіонерка К. Ф- 
лива кваса ппт^гД₽У31’ В кон;н’й професії є своя особ- 

УЬочисїа’часТи^Ой^ШЄ ЗНаЙТИ свое покликання, 
тикласниці Таїси Куліш^3 закінчилась виступом деся- 

спеціальнкть Р арматуріш^Т^3 зрілості> одержуємо 
любити труд і ир пппа нка"бетонника. Нас навчнлй 
сії. впевнено'йти в життяЖЄ НЗМ’ незалежно ВІД проФе‘ 

Вечір закінчився концертом.

А. ЧАЛИЙ.



поаарського виробництва. Щоб якнайбільше відго- 5
ЮГТ'Ггі «.ГГ? -..... Q

ЗЕРНОВЕ господарство — основа всього сільськогос-®
□ поварського виробництва. Щоб якнайбільше відго- °
□ овувати худоби, різко збільшити надої молока, вироб-
□ ництво .м яса, сала, яєць, шерсті та інших продуктів
□ тваринництва, необхідно мати достаток кормів, і, на-
□ самперед, зерна.
□ Січневий Пленум ЦК КПРС поставив всенародне
□ завдання — збільшити виробництво кукурудзи, підви-
□ щити врожайність всіх зернових культур, подолати від-
□ ставання у виробництві гречки і проса. «
□ Трудівники колгоспного села з потроєною енергією 
8 взялися тепер за розв'язання поставлених завдань, ви-

Листи з однієї

ко мео мольської о о і а ні з а ції

ЗЕМЛІ Тамара вже пильно слід
кує за раціоном.

Щоправда, перші успіхи 
зараз вже мало радують 
дівчину. Дивиться вона 
вперед, з новим мірилом 
підходить до оцінки своєї 
праці. Мріє про той неда
лекий вже час, коли ira 
допомогу прийде механіза
ція, коли вона доглядатиме 
ЗО і більше корів, а не ІЗ.

За працю старанну ша
нують в артілі і Тамарину 
сестру — Галю. Вона піс
ля закінчення десятирічки 
у 1958 році пішла працюва
ти свинаркою у четверту 
бригаду. Непоганих успі
хів добивається. Та ваблять 
її нові рубежі. Вирішила 
Галина доглядати 550 сви
ней і до дня відкриття XXII 
з’їзду КПРС здати держа
ві сотні центнерів високо
якісного м’яса. Це буде її 
подарунком рідній партії, 
народу нашому.

У Галі, теж є своя запо
вітна мрія. Пошвидше б 
перевести свиней у нове 
приміщення, механізувати 
б його як слід, та позмага
тися з Леонтієм Лукашев- 
ським...

Мріють дівчата і про 
сільськогосподарський ін
ститут. Заочно будуть вчи
тись, як їх брат Анатолій, 
як інші 14 юнаків і дівчат 
з їхнього колгоспу. Ферми 
ж не залишать. Збудуться 
всі їх мрії і бажання. У 
таких вони завжди здій
снюються...

Таких завзятих, працьо
витих, мрійливих, як сестри 
Гашпоренки, в сільгоспарті
лі «Україна» багато, дуже 
багато. Не шукають юнаки 
і дівчата легких шляхів у 
житті, не поспішають вони 
з рідного села в місто.

Ні, не і 
села цісля

29 січня ц. р. 
в нашій газеті бу
ло надруковано 
кореспонденцію: «Втечу, обов’язково втечу». В ній 
йшлося про те, що переважна частина молоді після 
закінчення навчання залишає рідний колгосп і йде 
працювати на промислові підприємства, що розта
шовані поблизу сільгоспартілі імені XXI з’їзду 
КПРС Ново-Миргородського району, або ж виїжд
жає зовсім.

Трапляється це тому, що тут не налагоджена як 
слід оплата праці, вкрай занедбана внутрікомсо- 
мольська робота, з молоддю, по суті, ніхто не пра
цює, ніхто не цікавиться її інтересами.

Але так не скрізь. Близько 50 випускників деся
тирічок працює у колгоспі «Україна» Ново-Архан
гельського району. Комсомольська організація арті
лі налічує понад 250 чолсвік. Юнаки і дівчата тут 
стали повноправними господарями.

Сьогодні редакція починає публікувати листи з 
цієї комсомольської організації.
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с игукують і приводять в дію величезні внутрішні резер- □ 
g ви збільшення виробництва сільськогосподарських про- □ 
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g eux зборів зерна е розширення посівів і підвищення ° 
g врожайності кукурудзи. □
g Виходячи з рішень січневих Пленумів ЦК КПРС 
gZ/К КП України, трудівники колгоспного села Кірово-° 
g градщини тепер розгорнули боротьбу за те, щоб уже □ 
% в нинішньому році одержати з площі 240 тисяч гекта- □ 
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g ділі буде надана трибуна спеціалістам сільського госпо- □ 
П ЧП ХЛ/Î» VҐІГ* Г! S'il î H'Jnnmvuùiui П ҐЛ ПП і 1 □

Сьогодні редакція публікує другу бесіду для друзів g
□ □— ... □

□ вклад у цю велику загальнонародну справу внесе і об- 
Нз/ісхюз/п'за „ -т власна комсомольська організація. МОЛОДІ КУКУРУ-частуяЬнп надали § Д30В0ДИ К1РОВОГРАДІДИНИ ПОСТАВИЛИ ПЕ-

* У ” 8 РЕД СОБОЮ МЕТУ — ВИРОСТИТИ ПО 50 ЦЕНТ-
4 ?врХЙ,оЖ‘-8 МЕРІВ■ КУКУРУДЗИ В ЗЕРНІ НА ПЛОЩ! 100 ТИ.

має перше місце серед зер-8 ' , , ..
нових культур. Тому її не° у похід «За 50 на ста тисячах» поряд з досвідченими 
випадково називають ще § майстрами високих врожаїв тепер вирушають нові і 
культурою невичерпних □ ноеі комсомольсько-молодіжні ланки. У членів багатьох, 
можливостей Кукурудза 8 Щ°йно створених, ланок ще немає достатнього досвіду, 
може давати справді бага- 8 бРакУв теоретичних знань, але є гаряче бажання вико- 
ті врожаї.

Ланки двічі Героя 
ціалістичної Праці Є. 
Долинюк, двічі Героя 
ціалістичної Праці Г.
Ладані, Героя СоціалІстич- ° лікувавши статтю майстра високих врожаїв, досвідче
ної Праці Ф. Я. Косянчука □ ного кукурудзовода Героя Соціалістичної Праці Ф. Я. 
торік виростили по 100 _ 8 Косянчука «Позмагаємось, молоді друзі!». В ній він

й розповів про деякі питання агротехніки вирощування 
КО центнерів зерна у у аКОрОлеви полів. («Молодий комунар». З лютого 1961 р.). 
рудзи з кожного гектара. 8 Мета університету — допомогти молодим куку- 

Яка ще культура може □ рудзоводам в їх практичній роботі. До участі в уні- 
дати такий урожай?! Іншої8 верситеті ми запрошуємо майстрів високих врожаїв, 

\ ’ 5 щоб вони розповіли про набитий досвід. У цьому роз-
подюної культури немає, *’----- -------

Але висока врожайність □ дарства, які дадуть молоді корисні агротехнічні поради. □ 
кукурудзи це ще не все. 8 С ---а - -
Науково-дослідні заклади 3 8- •НаНурожайкІша,.

, допомогою дослідів 
лізів визначили поживність 
всіх культур. Виявляється

своє-

Кукурудза, або як 
заслужено назва

□ ноти бойове завдання Комуністичної партії.
□ Останнім часом редакція одержує багато листів від 

со" □ молодих колгоспників і механізаторів, у яких вони про-
О. □ сять розповісти в газеті про культуру кукурудзи, агро- 

Со- ° техніку її вирощування. Йдучи назустріч цим поба- 
М с жанням, редакція «Молодого комунара» відкрила на 

’ □ своїх сторінках «Університет друзів чудесниці», опуб-

— і тут кукурудза е < 
рідною чемпіонкою.

Поживність кормів, 
відомо, вимірюється

гато вигідніше мати якнай
більше поживного куку
рудзяного силосу.

Зелена маса кукурудзи 
внаслідок великої цукрис
тості чудово силосується, а 
кукурудзяний силос охоче 
поїдається тваринами і є

НАИУРОЖАИНІША

як 
так 

званими кормовими одини
цями. Радянська кормова 
одиниця дорівнює одному 
кілограму вів
са середи ь о ї 
якості. А кіло
грам зерна ку
курудзи міс
тить 1,34 кор
мової одиниці. Як видно, У 
ньому відношенні вона сто
їть вище вівса. Немає у 
неї суперників і серед ін
ших зернових культур. Так, 
у кілограмі ячменю місти
ться 1,26 кормових одини
ці, в кілограмі проса — 
1,14, сорго — 1,19, жита— 
1,18 кормової одиниці. Це 
означає, що по ефективнос
ті годівлі 700 грамів куку
рудзяного зерна дорівню
ють кілограму вівса, 900 
грамам проса, 800 грамам 
ячменю і т. д.

За поживністю зеленої 
маси і соломи кукурудза 
також перевершує багато 
кормових культур. В 100 
кілограмах кукурудзяного 
силосу міститься 18—21 
кормова одиниця, тоді як в 
100 кілограмах соняшнико
вого силосу — тільки 16,2 
кормової одиниці. Ясно, що

< колгоспу чи радгоспу наба-

хорошим молокогінним кор* 
мом.

Можна навести безліч 
прикладів, коли після вво
ду до раціону кукурудзяно
го силосу колгоспи і рад
госпи почали одержувати у 
декілька разів більше м’я- 

про-са, молока та інших 
дуктів тваринництва. 

Далеко за межами 
ласті знають тепер 
славні діла 
ферм колгоспу імені Каліні- 
на Ульяновського району. 
Це завдяки розширенню 
площ посіву кукурудзи і за 
рахунок підвищення її вро
жайності тут у минулому 
році вироблено по 109 цент
нерів м’яса і по 504 цент
нери молока на 100 гекта
рів угідь. А хіба не пов
чальним є досвід колгоспу 
імені Сталіна Ново-Архан
гельського району? Зміц
нивши кормову базу за 
хунок кукурудзи,

НН---------------------------

100 гектарів угідь торік 
виробили по 58 центнерів 
м’яса і по 
молока.

З усього 
на зробити 
для того, щоб добитися ви
сокої продуктивності тва

ринництва, слід 
розширюв а т и 

площі посіву і 
підносити вро
жайність всіх 

культур — коренеплодів і 
багаторічних трав. Але про
відне місце серед цих куль
тур повинна займати куку
рудза — неперевершена 
чемпіонка серед концентро
ваних кормів І силосних 
культур.

337 центнерів

сказаного мож- 
такий висновок:

Т АМАРА посковзнулась, 
• впала. Підвелась, озир

нулась. На вулиці — ні ду
ші. Село ше спить під по
кровом ночі. Колючий пів
нічний вітер несамовито 
рве одяг, проймає до кіс
ток, перехоплює дух, сні
гом січе обличчя. Холодно, 
боляче.

йти важко. Зупинилась. 
Стала за вітром. Так кра
ще. Знову сильний порив 
вітру, він ніби жене назад, 
додому. Треба поспішати. 
А вітер ще дошкульніший, 
б’є в обличчя, валить з ніг... 
Може.« Повернутись... до
дому.

— Повернутись? — пере
питує сама себе дівчина. їй 
стає смішно від такої дум
ки. «Де ж твоя мужність, 
Тамаро Гашпоренко? Хіба 
не важко було комсомоль
цям у громадянську, в ро
ки перших радянських п’я
тирічок, у Вітчизняну вій
ну... Павка Корчагін, бу
дівники Комсомольська, 
молодогвардійці. Важко! А 
хіба мамі, було легко в мої 
роки? Та що це я...»

Роздуми ці, згадка про 
маму потроїли сили Тама
ри. Ширше, твердіше сту
пає вона по землі. Певно, 
таким же твердим кроком 
поспішала колись до свого 
сталевого коня Тамарина 
мама. Ганна Кузьмівна. В 
молоді роки своєю кмітли
вістю, працьовитістю вона 
не поступалась навіть пе
ред чоловіками. Ще будучи 
дівчиною, Ганна Лепетенко 
протягом 1936 року утри
мувала мандат кращої 
трактористки району. Вона 
здобула право на участь у 
Всесоюзній сільськогоспо
дарській виставці 1937 ро
ку.

А згодом, у 1958 році, 
Ганна Кузьмівна пораду
вала односельчан найви
щим у колгоспі урожаєм 
цукрових буряків. Вона бу
ла учасницею республікан
ської наради кращих буря- 
ководів.

Та найбільша цінність, 
яку принесла Ганна Кузь-

мівна людям, суспільству— 
це її славні дочки. Зрости
ла їх мати сильними та 
розумними, виховала у них 
повагу до людей-трударів, 
прищепила любов до пра
ці. І вдячні люди матері за 
це, шанують її, поважають, 
люблять.
хваляться: 
ні. 
важкої не

Три роки тому на молоч
но-товарну ферму п’ятої 
бригади прийшла Тамара 
Гашпоренко. Працювала 
обліковцем. Але хіба це 
робота для молодої, пов
ної сил і здоров’я дівчи
ни? Цифон, зведення... Ні
яких тобі труднощів, ніякої 
романтики. Саме тоді на 
фермі була група «важких» 
корів. Сім доярок поміня
лося, а віддачі ніякої — 
тварини лишались малопро
дуктивними.

«А що, коли я спробую 
взяти цю групу, — виник
ла думка. — Не справ
люсь? Мушу справитись. 
Хай це буде моїм екзаме
ном трудовим». Нелегко 
дався цей екзамен. Важче 
ніж у школі. Дорога до 
ферми далека — через яри 
та степ. Поки дійдеш — 
стомишся. Та й група ко
рів така, шо потребує особ
ливо старанного догляду. 
На фермі поки що немає 
ніякої механізації, все до
водиться робити вручну. 
Та дівчина ніби і втоми не 
відчуває, як тільки почи
нає поратися біля своїх 
улюблениць.

А між тим... могло бути 
легше. Майже поруч Тама- 
риної хати молочно-товар
на ферма третьої бригади. 
Та й завідуючий їй прохо
ду

Дочками не на- 
хороші, лагід- 

гарні дівчата. Праці 
цураються.

об- 
про 

працівників

Вивчаємо техніку
тих сільськогосподарських 
машин.

Одне тільки погано: не
має у нас потрібних плака
тів. Та сподіваємось, що в 
цьому нам допоможе міс
цева РТС.

Л. АНДРУЩЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу «Молода гвар
дія» Рівнянського ра
йону.

Охоче відгукнулися мо
лоді тваринники колгоспу 
«Молода гвардія» на за
клик Леонтія Лукашев- 
ського оволодівати техні
кою.

Зараз ми за програмою, 
розрахованою на дев’ять 
місяців, вивчаємо трактор. 
Після цього перейдемо до 
вивчення кормозапарників, 
доїльних апаратів та Ін-

£3 В минулому році передові механізатори Одеської облас-щ 
!тІ стали водити трактори на підвищених швидкостях. Парк 

машин залишився той самий, а продуктивність набагато 
зросла. Ініціатива механізаторів дістала високу оцінку 
товариша М. С. Хрущова па січневому Пленумі ЦК КПРС.

Тепер швидкісники Одеської області звернулися до всіх 
механізаторів України з закликом: кожному тракторові— 
підвищену швидкість!

На фото: один з зачинателів руху трактористів- 
швпдкісників, ланковий механізованої ланки колгоспу 
Імені Сталіна Саратського району комуніст Гедеон Іва
нович БОЧЕВАР (в центрі) з механізаторами Іваном 
Григоровичем КОСТОВИМ (зліва), Гаврилом Панасови
чем СТАНЧЕВИМ і Олександром Григоровичем КОЧМА- 

НОМ, які зобов'язалися в цьому році виростити по 60 
цонтиерів зерна кукурудзи з гектара.

ФоУо А. ФАТЄЄВА.

не дає:
- І що ти знайшла на 

тій фермі? — не раз вже 
питав він. — До нас пере
ходь, дамо добру групу 
корів. Близько буде, зруч
но. Тобі ж краще, легше... 
Не пошкодуєш, переходь...

Не розуміє завідуючий 
Тамару. Сміється вона:

— Легше... А навіщо ме
ні оте ваше «легше»? Мо
лодість труднощі любить, 
переборювати ж їх — це 
ж і є романтика...

Ні. не залишить Тамара 
своєї ферми, своєї групи 
корів. Адже тут вона одер
жала перше трудове хре
щення, пізнала ціну праці, 
полюбила людей. Тут все 
їй стало рідним. Зараз 
кожна корова її групи дає 
в середньому на добу по
над 10 літрів молока. Буде 
ще більше. Тварини одер
жують вдосталь кормів. А

втекли з рідного 
закінчення де

сятирічки Галя і Тамара 
Гашпоренки, Володя Мель- 
ниченко, Дмитро Гераси- 
менко, Василь Мартиненко, 
Микола Сіньков, Олек
сандр Туптун, Василь Мер- 
ческул і десятки інших. 
Вони влилися в трудову 
сім’ю колгоспників і стали 
її повноцінними членами. 
А які чудові діла вершать 
юнаки і дівчата, які' при
йшли в артіль після закін
чення семи класів. Ось ли
ше кілька прізвищ; Клава 
Мерзескул — краща телят
ниця колгоспу, Діда Зеле- 
невіч, Марія Коротич, Рая 
Віхліщук — кращі доярки.

Та хіба
молодих та енергійних, ко
ли в артілі понад 60 дів
чат працюють доярками, 
41 — телятницями, 14 — 
свинарками. Біля 50 моло
дих механізаторів тру
дяться на колгоспних ла
нах.

Постійно прописаними в 
колгоспі вважають себе 
комсомольці. Не тимчасові 
гості, а справжні господарі 
вони тут. Своєю працею, 
своїми власними 
вирощують високі 
виробляють молоко і м’я
со, створюють достаток, 
зводять нові будівлі. Вони 
прагнуть зробити все, щоб 
і їх села пошвидше на’ міс
та стали схожими. І вже 
багато зробили... Але про 
це — у наступному листі.

В. МАЛИНОВСЬКИЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Колгосп «Україна», 
Ново-Архангельського 
району.

перелічиш ВСІХ

руками 
врожаї,

Э

У НАСТУП ЗА ВРОЖАЙ!
Кажуть в народі: пісна 

земля не нагодує рослин, 
бо й сама їсти просить. А 
нам потрібно, щоб живила 
вона своїми соками буйно
листу кукурудзу на комсо
мольських гектарах.

Через .те й основна на
ша мета у ці дні — якомо
га більше добрив вивезти 
під посіви кукурудзи. Не
щодавно на своїх зборах 
ми затвердили 
комсомольсько 
них ланок по 
ню кукурудзи

склад трьох 
- молодіж- 
вйрощуван- 
і ланкових

призначили—Віктора Мель
ника, Олександра Крила, 
Володимира Кудрю. Тут 
же прийняли і таке рішен
ня; кожен комсомольський 
гектар повинен одержати 

тонн добрив.
Г. КУДРЯ, 

секретар комсомоль
ської організації кол
госпу ім. Сталіна 
Маловисківського ра
йону.
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Доки ЧЕТВЕРТАК
3IIJ ІЦАТІІМЕТЬСЯ НАД СІМ’ЄЮ?

Трирічна Галя ніяк не 
могла заснути. Плакала. 
Дівчину кидало в жар. ін
ші шестеро злякано диви
лись на сестричку і тули
лись до матері.

— Грицю, сходи до 
фельдшера, — в котрий раз 
благала Раїса чоловіка.

А він, Григорій Четвер
так, в забруднених чоботях 
лежав, вивернувшись на 
дивані. Сьогодні він знову 
прийшов пізно ввечері п’я
ним.
- Що, здихає!? — басив 

Григорій. — Я радий був 
би, якби ви всі повитяга
лись, погибелі на вас не
має...

І знову груба лайка, про
кляття, погрози... Раїса 
вже звикла до цього, мовч
ки слухала і благала по
кликати лікаря. Було зро
зуміло, що дитина серйозно 
хвора.

Нарешті Раїса наказала 
старшим доглядати малих, 
обгорнула краще Галю, 
яка не переставала плака
ти, накинула на плечі плащ 
і вийшла на подвір’я, йшов 
густий, холодний дощ. 
Раїса якусь мить постояла 
біля вікна. Григорій лежав 
під лякливими дитячими 
поглядами і щось бурмотів.

...Хай не думають чита
чі, що все це вигадка. Ні. 
Описана нами подія трапи
лась недавно в селі Ново- 
Миколаївці Новгородків- 
ського району. Григорій 
Четвертак — батько семи 
дітей, — працює завідую
чим сепараторним пунктом, 
Раїса — його дружина.

Завідуюча медпунктом

— Ты меня не жде-ешь 
давным—давно-о-о...
Не-ет к тебе... Чего нет?...
Не-ет к тебе путей — 

этих, значит, дорог...
Дмитро Федорович Хай

ло врешті-решт відірвався 
від електричного стовпа, 
який він ніжно обіймав, і 
почав виписувати по цент
ральній вулиці Олександрії 
карколомні кренделі. При 
цьому любитель «зеленого 
змію» на повний голос гор
ланив щось по
дібне до пісні. 
Слова її щед
ро пересипали
ся відбірною 
бру т а л ь н о ю 
лайкою. Зу
стрічні дівчата 
і жінки перелякано шара- 
хаються у бік, чоловіки об
ходять його стороною: «П’я
ний, мовляв, що ти йому 
скажеш».

Хто зна,. скільки про
довжувався б цей імпрові
зований «концерт», коли б 
«виконавця» раптом не обір
вали дівчина і хлопець з 
червоними пов’язками на 
руках.

— Громадянине, пройде
мо з нами!

— Що? Та я тобі як прой
дусь зараз поміж очей...
Відійдіть, а то... — Хайло 
замахнувся, але вдарити не 
встиг. Хлопець наче леща
тами стиснув руку хулігана.

А ввечері в «Журналі за
пису чергування дружин» 
м. Олександрії з’явився ла
конічний запис: «Затрима
ний п’яний громадянин Хай
ло Д. Ф. Доставлений в 
міське відділення міліції...»

Це лише один з багатьох 
прикладів роботи людей з 
червоними пов’язками. Чле
ни народної дружини міста 
Олександрії стали справж
ньою грозою для хуліганів, 
п’яниць, дармоїдів, спеку
лянтів. Показовий з цього 
приводу такий випадок. В 
одну з останніх неділь .на
родна дружина Олексан
дрійської ремонтно-буді
вельної дільниці (коман
дир маляр Петро Грубов) 
вирішила відвідати промто
варний ринок. О сьомій го
дині ранку 26 дружинників 

•Молодой воммунар» — орган Кировоградского 
областного комитета ЛКСМУ, г. Кировоград,
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Т. Ф. Кравченко розпові
дає, як серед ночі до неї 
приходила схвильована Раї
са. Потім вони вдвох 
прийшли до хати Четвер
таків. Тамара Федорівна 
встановила діагноз хворій 
Галннці, дала поради і по
тім знову з Раїсою пішла 
до аптеки по ліки.

Лише півтора року живе 
сім’я Четвертаків у Ново- 
Миколаївці, а скільки вже 
було сварок. 1 все через 
непробудне пияцтво Гри
горія. Раїса не раз писала 
про це його рідним, зверта
лася в Інгуло-Кам’янську 
сільраду. Але чи допомогло 
це? Керівники села дивлять
ся на сімейні справи, як на 
щось особисте, куди, мов
ляв, не варто втручатися.

Скільки вже пролила сліз 
Раїса? Залишити? Забу
тись? А діти, діти ж як? їх 
семеро. І всі одне одного 
менше, як же вони будуть 
без батька? Ця думка зав
жди примушувала Раїсу 
терпіти. Сподівалась, що 
Григорій набереться розу
му, в його душі прокинуть
ся батьківські почуття...

...Після однієї з чергових 
сварок діти вирішили напи-

<г -<> <> <

вийшли на завдання. Увагу 
охоронців порядку привер
нули продавці швейних ма
шинок і валянок.

— Тьотю, — підійшли до 
однієї з перекупниць каме
няр Григорій Лозовський і 
робітниця Валентина Миро
ненко. — Скільки просите 

і за валянки?
«Тьотя» назвала ціну, а 

і через кілька хвилин опини
лась у відділенні міліції. 
Крім неї, того дня було за
тримано ще багато спеку
лянтів.

Зараз в м. Олександрії 
діють 46 народних дружин, 
які об’єднують 3.400 чоло
вік. Керує всією роботою 
штаб на чолі з полковником 
у відставці М. І. Торубарою 
і його заступником П. П. 
Семілєткою. Кожного вечо
ра чергує інша дружина.

„ВСЕ СПОКІЙНО
Особливо добре працюють 
громадські охоронці поряд
ку Олександрійського так
сомоторного парку (коман
дир т. Джевалдиков), тех
нічного училища (командир 
т. Мельниченко) електроме
ханічного заводу (коман
дир т. Стукалов).

Є в Олександрії і спе
ціальна народна дружина 
пенсіонерів, діють юні дзер- 
жинці. Про ганебні вчинки 
порушника дисципліни по
відомляє «Блискавка», яку 
штаб надсилає по місцю 
роботи хулігана. Ось текст 
цієї друкованої листівки:

«Говорить штаб добро
вільної народної дружини. 
Повідомляємо Вас і проси
мо негайно вжити заходи 
громадського впливу до тов. 
(прізвище), який (розпові
дається, що саме вчинив за

Життя хворої врятовано
ї) И ПАДОК, про який ми 

хочемо розповісти, тра
пився кілька днів тому. В 
Онуфріївській райлікарні 

і задзвонив телефон.
— Потрібна термінова хі

рургічна допомога хво
рій, — повідомили з діль- 

I ничної лікарні с. Млинок.
Не гаючи часу, хірург 

1 Я. Клевцова і операційна 
сестра Т. Ковальська виїха
ли в село. Вже на місці вия
вилося, що хворій необхід- 

і не переливання крові. По- 

сатн листа до редакції. І 
ось переді мною листки з 
учнівського зошита, списа
ні великими літерами.

Наведу кілька рядків із 
листа шестикласника Воло
ді, четвертокласника Васі і 
третьокласника Г р и ш І : 
«...ми вчимося в школі, піо
нери, читаємо книги, диви
мося радянські фільми. 
Там все по-іншому, ніж у 
нашій сім’ї. Хіба ж ми не 
такі, як всі діти?..»

Хіба вони не такі, хіба 
вони не мають права на 
щастя?

Раїса Четвертак член 
батьківського комітету 
школи. А чи знають у шко
лі про умови, в яких жи
вуть школярі — діти Раїси? 
Знають. Та директор школи 
т. Бондаревська теж вва
жає, що це її не стосується.

Невже й справді на п’я- 
ницю-деспота Григорія Чет
вертака немає ніякої упра
ви?

В. ПРОЦЕНКО, 
позаштатний кореспон
дент «Молодого кому
нара».

Новгородківськпй район.

триманий). Про вжиті захо
ди просимо повідомити 
штаб добровільної народної 
дружини в триденний 
строк».

Працівник райеиергоул- 
равління Петренко, робітник 
цегельного заводу Солда- 
тов і майстер артілі «Швей
ник» Двоєнко кілька ра
зів робили крадіжку на 
своїх підприємствах. Зараз 
злочинці заарештовані. Ці 
люди перебували в колекти
вах, де є велика кількість 
дружинників. Коііи б члени 
народних дружин були 
уважнішими до тих, з ким 
пліч-о-пліч працюють, коли 
б вони більше цікавились 
особистим життям своїх то
варишів, були б нещадними 
до найменших проявів по
рушення трудової і громад
ської дисципліни, злочин 

міг би не ста
тися. На жаль, 
ці дружинники, 
мабуть, вико- 
нують свої 
функції лише 
під час чергу
вання.

Потрібно, ш.об кожна лю
дина з кумачевою пов’яз
кою присікала будь-які дії 
хуліганів і п’яниць не тіль
ки чергуючи, айв повсяк
денному спілкуванні.

... Дванадцята година но
чі. Один за одним поверта
ються в штаб групи дру
жинників. Вони доповіда
ють черговому про наспілий 
патрулювання.

— Ніяких порушень гро
мадського порядку не за
фіксовано...

— На вулицях все спо
кійно... 4

— В ресторані все спо
кійно...

Все спокійно! Дуже доб
ре! І

М. БАРСЬКИП.
м. Олександрія.

И

трібної групи в дільничній 
і районній лікарнях не вия
вилося. Не роздумуючи, ком
сомолка Тамара Коваль
ська, в якої була одна і та 
ж група крові, що і в хво
рої, віддала 500 мілілітрів 
своєї крові. Життя хворої 
було врятовано.

І. КУРЯТА, 
лікар.

В. СОРОКА, 
секретар комсомоль
ської орга н і з а ц і ї 
райлікарні.

ХРОНІКА

хороше!
Фотоетюд В. Штейнберга.

иряім ВЕСНЯНИХ СТАРТІВ
ІиША ВИРІШУЄ ЗИМА
«Немає одягу кращого в 

світі за свіжу шкіру і м’язи 
литі...» Ці крилаті слова ра
дянського поета В. Маяков- 
ського добре пам’ятають уч
ні Спасівської середньої 
школи . Новгородківського 
району.

Своїми силами ми спору
дили спортивний майданчик 
та виготовили у шкільній 
майстерні необхідний інвен
тар. Після цього почалися 
вперті тренування з легкої 
атлетики, волейбола, гімна
стики, баскетбола та інших 
видів спорту. Особливо 
проявили себе фізично за-

Перед футбольними баталіями

ЦЕНТРАЛЬНА рада спортивного товариства «Аван
гард» затвердила положення про весняні змагання 

футбольних команд майстрів товариства. Всі команди 
розподілені на п’ять зон по чотири у кожній. Спортсмени 
кіровоградської «Зірки» входять до складу третьої зо
ни, до якої ще введені — основний та дублюючий склад 
команди майстрів класу «А» — сталінський «Шахтар» 
та сумський «Авангард».

Першу зустріч кіровоградці проведуть 12 березня 
в місті Виноградово з дублюючим складом «Шахтаря». 
З сумським «Авангардом» «Зірка» гратиме у місті 
Хусті 15 березня. Останню зустріч зональної першості 
кіровоградці проведуть з основним складом «Шахтаря» 
в місті Виноградово 19 березня.

П’ять команд-переможниць зон зустрінуться у фіна- 
налі з 28 по ЗО березня на стадіонах Закарпаття.

В. ТВЕРДОСТУП.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ...
...ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ

В СВІТІ ЗА ОДНУ ХВИЛИНУ?

0 Поки секундна стрілка ва
шого годинника зробить 

один оборот, не менше 6 тисяч 
метеоритів врізається в земну 
атмосферу. За той же відрізок 
часу Земля переміщається на 
1750 кілометрів по своїй орбіті 
навколо Сонця. За одну хвили
ну над Землею проходить трид
цять бур, і на поверхню суші 
випадає 400 кубічних метрів 

опадів. За той же час ріки па- 

гартованими Анатолій Жук, 
Андрій Нестеренко, Юрій 
Остапов.

Кращою перевіркою на
шого спортивного росту є 
змагання на першість заго
ну, класу.

Добре пам’ятаючи про 
те, що успіхи весняних 
стартів вирішують зимові 
тренування, ми ходимо на 
лижах, катаємося на ков
занах. Не забуваємо і про 
ранкову зарядку на свіжо
му повітрі.

Григорій ПУЗИК, 
учень 10 класу.

шої планети виносять в моря 
і океани 35 тисяч тонн прісної 
води і мулу.

* ♦ ,*
О В середньому 108 чоловік 
. ,.вмирае КОЖНОЇ хвилини і 
114 нових громадян з’являється 
на світ, причому в шести ви
падках народжуються близня
та. За одну хвилину проходить 
280 тисяч телефонних розмов, 
викурюється 0 мільйонів цига
рок І купується 110 тисяч га-

Багато молоді Ново-Україн» 
ки захоплюється класичною 
боротьбою. Юнаків тренує май

стер спорту СРСР, неодноразо
вий учасник всесоюзних І між
народних змагань Федір Бои- 
ДУР-

Днями в гості до новоукра- 
їііців приїхали борці Бобрине- 
цького району Кіровоградської 
області та Чорнобаївського ра
йону Черкаської області. Міс
цеві спортсмени продемонстру
вали повну перевагу над своїми 
суперниками. Вони перемогли 
обидві команди з однаковим 
рахунком 7:1.

Зустріч між бобринчанамн і 
чорнобаївцями закінчилась з 
рахунком 4,5:3,5 на користь 
перших.

П. МИРОНЕНКО.
* . * *

ЖІНОЧА гандбольна команда 
Кіровоградського педагогіч
ного інституту була удостоєна 

високої честі взяти участь у 
матчевій зустрічі найснльнішнх 
колективів країни по спортив
ному товариству «Буревісника, 
Це право вона завоювала ус
пішним виступом на минулоріч
ній першості вищих навчальних 
закладів України, де зайняла 
друге місце.

Переможцями матчової зу
стрічі стали чемпіонки всесоюз
них студентських ігор 1960 ро
ку — гадболісткн черкаського 
педагогічного Інституту.

Наші землячки зайняли по
чесне четверте місце, випере
дивши спортсменок Мінського 
інституту фізкультури І Ленін
градського політехнічного інс
титуту.

М. ЛАВРОВ. •
* * *
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ЦЕНТРАЛЬНА рада ДСТ 
«Авангард» провела команд?

ну першість серед спеціальних 
учбових закладів України з на
стільного теніса. Змагання про
ходили в Палаці спорту Львів
ського політехнічного Інституту 
з участю 14 команд.

'В попередніх змаганнях на 
першість Черкаського раднар- 
госпу команда Кіровоградського 
будівельного технікуму домог
лася перемоги, завоювавши 
прпво на участь п першості 
республіки.

В результаті напруженої 
спортивної боротьби жіноча 
команда Кіровограда зайняла 
сьоме місце Центральної ряді*, 
чоловіки — дев’яте. Це — не 
зовсім втішні результати для 
наших спортсменів.

В. ЗВЕРЖХОВСЬКИИ.
* * #

ШІСТЬ днів тривав розиграш 
першості заводу «Червоне 
зірка» з настільного теніса. В 

змаганні взяло участь одинад
цять команд цехів та відділ ір- 

Чемпіоном заводу виявилася 
команда механоскладального 
цеху 74 1, друге місце посіли 
спортсмени другого механоскла
дального цеху. Тенісисти спе
ціального конструкторського бю
ро завоювали третє місце.

Без жодної поразки в пер
шості серед чоловіків вийшов 
другорозрядник Борис Глейзер, 
а серед жінок — третьорозряд
ниця Наталія Пуда.

Є. БЕСАРАБ.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

В кінотеатрах міста
КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕР- 

ЖИНСЬКОГО. Для Дітей — 
«Орлятко». Початок о 9 год. 
20 хв., 10 год. 50 хв. ранку. «Чо
тири дороги» (друга серія) —’ 
початок о 12 год. 20 хв., 2 год. 
20 хв., 4 год. 20 хв. дня та 6 год. 
20 хв., 10 год. 40 хв. вечора. - 
Перша серія — о 8 год. 20 хв. 
вечора. Додаткові фільми 
сиця, бобер та інші», 
вклад в семирічку». Початок о 
10 год. вечора.

КІНОТЕАТР «СИВАШЕНЬ». 
Для дітей — «Золотий клю
чик». Початок сеансів о 9 год. 
30 хв., 11 год. 10 хв. ранку та •, 
12 год. 50 хв. дня. «Перлина»» 
Початок о 2 год. ЗО хв., 4 год. 
20 хв. дня та 6 год. >0 хв,{
9 год. 10 хв. вечора. Додаткові 
фільми: «Розповідь про один 
дослід», «Живописці Свсрдлов- 
ська». Початок о 8 год. вечо
ра.
КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». Хро

нікально-доку ментальні філь
ми: «Справжні друзі», 
дянськнй спорт», «Незвнчай« 
ний лист». Художній фільм «Д,в 
воча весна». Початок о 9 год.»
10 год. 50 хв. вечора. _

КІНОТЕАТР «МИР». «Па» 
лаюча ріка». Початок о 9 год. 
ЗО хв., 11 год. 30 хв. ранку» 
1 год. ЗО хв., З год. ЗО хв.. 5 год. 
30 хв. дня та 7 год. ЗО хв.» 
10 год. 10 хв. вечора. Додатко
ві фільми: «В глиб льодовитого 
континенту», «Пам'ятайте Хіро* 
сіму». Початок о 9 год. 3° хВ‘ 
вечора.

КІНОТЕАТР «СУПУТНИК». 
Широкоекранний художні” „ 
фільм «Знедолені» (перша се
рія). Початок о 4, 6. 8 год. ве" 
чора.

Зам. № П24.


