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МОЛОДИЙ ДРУЖЕ! Тепер ти уважно вивчаєш 
рішення січневих Пленумів Центрального Ко

мітету КПРС і ЦК Комуністичної партії Украївн. 
З великою увагою перечитуєш ти промови М. С. 
Хрущова. І в його яскравій промові на січневих 
Пленумах ЦК КПРС і ЦК КП України та на нара
дах передовиків сільського господарства знайшов 
слова, які стосуються тебе.

«Комсомол, молодь багато можуть зробити... Без 
активної участі молоді немислиме успішне розв’я
зання завдань господарського будівництва». Так ви
соко оцінила партія роль нашого молодого поколін
ня. Та це не тільки визнання твоїх великих заслуг. 
Це — заклик до нових перемог, до нових сміливих 
дерзань в ім’я наближення нашої світлої мети — 
комунізму.

Комсомольці, вся радянська молодь сприйняла цей 
заклик партії усім своїм гарячим серцем. Це пере
конливо показали пленуми Центрального Комітету 
ВЛКСМ та Центрального Комітету ЛКСМ України.

Що і як зробити, як швидше перетворити в життя 
накреслення партії по дальшому розвитку сільського 
господарства — про це пристрасно, по-діловому гово
рили у своїх виступах на пленумах ланкові і тва
ринники, механізатори і зоотехніки, агрономи і ком
сомольські працівники, активісти, учні шкіл і студен
ти сільськогосподарських вузів.

Розширений пленум ЦК ЛКСМУ продемонстру
вав відданість і любов нашої молоді до Комуністич
ної партії. У прийнятому рішенні намічені конкретні 
діла юнаків і дівчат України на третій рік семирічки.

Успіх виконання намічених заходів буде вирішува
ти копітка повсякденна організаторська робота в 
ланці, на фермах, в тракторній бригаді.

При обговоренні документів пленуму треба ще раз 
все підрахувати, продумати: за рахунок яких резер
вів будуть здійснені взяті соціалістичні зобов’я
зання.

Торік жодна районна комсомольська організація 
не виконала своїх соціалістичних зобов’язань по ви
рощуванню високих врожаїв кукурудзи. За це упу
щення кіровоградську обласну комсомольську орга
нізацію дуже різко, але справедливо критикував на 
пленумі ЦК ЛКСМУ перший секретар Центрального 
Комітету ВЛКСМ тов. С. П. Павлов.

Молодий трудівник села! Ти, напевне, уже визна
чив свій рубіж на третій рік семирічки. Отже, пам’я
тай, юний друже, щоб успішно виконати зобов’язан
ня, яке ти взяв перед усім радянським народом, кож
ний з нас повинен працювати самовіддано, творчо, 
постійно вчитися, сміливо й наполегливо впроваджу
вати досвід передовиків і досягнення науки.

Працівники райкомів, міськкомів ЛКСМУ! Ком
сомольські активісти! Давайте з новими силами роз
горнемо соціалістичне змагання, зробимо його ще 
більш масовим і дійовим, щоб вогонь цього змаган
ня яскраво палав у кожній ланці, бригаді, на фер
мі. Ще ширше розгорнемо рух молоді Кіровоградщи- 
нн під девізом: «Станемо врівень з героями!» Хай 
зростають лави бригад і ударників комуністичної 
праці!

За пропозицією Микити Сергійовича Хрущова в 
нашій країні буде заснована «Золота книга». Вона 
буде створена славними трудовими ділами радян
ських людей — натхненних будівників комунізму.

Для кожного передовика, ім’я якого буде занесено 
до «Золотої книги» і якому буде видане свідоцтво 
або диплом, це буде великою пам’яттю, та н не тіль
ки для нього, а й для його дітей та онуків.

Немає сумніву, що тисячі юнаків і дівчат нашої 
області не пошкодують своїх зусиль, кипучої енер
гії, молодечого завзяття і зроблять все, щоб вико
нати своє зобов’язання, попрацюють так, щоб пар
тія, Вітчизна сказали щире спасибі.

і;

ЩОБ РЯСНІЛИ 
комсомольські гектари
ДО 70 ЦЕНТНЕРІВ кача

нистої зібрати на кож
ному з 10 гектарів — таке 
зобов’язання комсомольців 
сільгоспартілі «Серп і мо
лот» Новопразького району. 
З цією метою юнаки й дів
чата вирішили внести на 
кожний гектар не менше, 
як по 15 тонн перегною. 
За два недільники молодь 
вже вивезла на поле 125 
тонн добрив. Найбільше 
відзначилися Володимир і 
Микола Люлькови, Володи
мир Просяник, Андрій Ка- 
люта, Петро Неживенко та 
інші.

В. КОНОПЛЯНКО, 
секретар колгоспної 
комсомольської орга
нізації.* *

темпами відзначилися ком
сомольці першої бригади, 
де секретарем Люба Дядю- 

ра. Вони за день вивезли 
на комсомольські гектари 
63 тонни перегною. По 
45—50 тонн добрив відтран
спортувала на поля молодь 
шостої, четвертої і третьої 
бригад.

М. П И РОЖЕН КО.
* ♦ ♦

МЕХАНІЗАТОРИ другої 
тракторної бригади до- 

бровеличківської артілі 
імені Сталіна день у день 
множать свій рахунок: по 
200—250 тонн перегною ви
возять вони на поля. Особ
ливо старанно працюють 
трактористи Іван Мельник, 
Микола Ковалюк, Анатолій 
Антонов, Василь Хиценко 
і інші.

*
ЧНІВСЬКЛ виробнича 

■ & бригада Павлівської 
середньої школи Ново-Ге
оргіївського району, як і 
тисячі ентузіастів-комсо- 
мольців області, вирощува
тимуть королеву полів. За
раз члени бригади виво
зять на свою ділянку пере
гній, збирають інші орга
нічні добрива. На минуло
му недільнику особливо 
відзначилися учні 9 класу, 
які вивезли у поле 40 тонн 
перегною.

Г. ОРЕЛ.
* * *

КЗ ІЛЬШЕ 90 юнаків і дів- 
И чат колгоспу імені 
Жданова Рівнянського ра
йону взяли участь у не
дільнику по заготівлі доб
рив. Найбільш ударними

В.

ж

КОПЄИКІН, 
юнкор.

* *
ПИ РОСТИТИ по 60 цент- 
•** перів качанистої з кож
ного гектара посіву на пло
щі 150 гектарів — завдан
ня не з легких. «Дай землі, 
то й вона сторицею віддя
чить». Цю народну муд
рість добре знають з влас
ного досвіду дівчата ланки 
Юлії Кучерук з колгоспу 
імені Калініна 
ського району, 
вони енергійно трудяться, 
щоб удобрити землю: виво
зять перегній, збирають по- ■ 
піл, пташиний послід.

М. ШЕВЧУК, 
юнкор.

Ульянов-
Тож зараз

ПОЛЕ КЛН'ІЕ!
МИКОЛА прокинувся ра

ніше всіх. Сам собі 
знайшов сніданок, не варто 

ж в таку рань турбувати 
матір. Тихо зачинив двері, 
і подався на колгоспне по
двір’я. Ось і тваринницькі 
приміщення.

— Куди так рано зібрав
ся? — гукали доярки, які 
розносили корм худобі.

— Поспішаю, дівчата. 
Поле кличе! — веселою 
усмішкою відповідав меха
нізатор...

Біля саней, вщерть на
повнених гноєм, на тракто
риста вже чекали хлопці.

— Щось забарився ти, 
Миколо. Вчора ж домов
лялись; сьогодні зробити 
не сім, а десять ходок, —• 
сказав Віктор Безпека.

Швидко завів трактора і 
крізь гул мотора крикнув:

— Буде по 10, хлопці! 
Мій «ДТ-54» не підведе!

Комсомольці другої ком
плексної бригади, яку очо
лює Надія Дубова, гаряче 
відгукнулися на Звернення 
пленуму ЦК ЛКСМУ. В 
цьому році вони вирішили 
виростити на кожному з ЗО 
гектарів не менше, 
75 центнерів зерна 
рудзи.

А щоб вибороти 
урожай королеви 
треба закласти міцну осно
ву. Разом з трактористом 
Миколою Криворотом чле
ни бригади по вивозці

перегною Віктор Безпека, 
Анатолій Марченко, Мико
ла Крнвінський, Вячеслав 
Мошак, Іван Михайленко 
Та інші щодня доставляють 
у поле по 70—80 тонн міс
цевих добрив.

І. НАЗАРАТІИ, 
позаштатний корес
пондент.

Колгосп імені Горького 
Кіровоградського району.

як по 
куку-

такий 
полів,

БУДЕ 
щедрий у рожай!
ДО 50 ЦЕНТНЕРІВ зернової кукурудзи з гектара— 

не фантазія, а реальність. Ми переконалися на 
власному досвіді. В минулому році наша комсомоль

сько-молодіжна ланка вирощувала королеву полів 
на площі 90 гектарів. Ділянку щедро удобрили — 
внесли по 12 тонн перегною, вдосталь мінеральних 
добрив. Висіяли насіння в прогрітий грунг. Друж
ними були сходи. А квадрати — рівні, чіткі. Ліолод- 
ці наші механізатори, постарались. А ми прагнули 
не поступитись перед ними, не осоромитись. Встано
вили дбайливий догляд за посівами. Справді-таки 
ксролевські почесті віддавали кукурудзі. Двічі під
живлення зробили, двічі пропололи, в кожному гніз
ді залишили по дві рослини.

Можливо, і не зуміли б ми, як слід, доглянути всі 
90 гектарів кукурудзи, якби не така дружна наша 
ланка. Не раз бувало скрутнувато. Пригадую, захво
ріла я. Двадцять днів довелося лежати в лікарні. Не
покоїлась, що дівчата не справляться. Та помили
лась. Члени ланки не тільки встигали все зробити 
вчасно, а й про мене не забували, навідувались. 
Добре, коли з тобою поруч трудяться справжні по
други, такі як Галя і Тамара Довгі, Ніна Перевер
зева, Клава Залєвська, Галя Сахарова і інші.

1 порадувала ж нас восени чудесниця. Високою і 
качанистою вигналася вона. Із збиранням ми не за
барились. Ш,едро віддячила нас королева за турботи 
про неї: по 50 центнерів одержали з гектара. А дея
кі площі ще більш урожайними були — по 70 цент
нерів з гектара видали.

З добрим настроєм, з хорошими сподіваннями по
чали ми боротьбу за високий урожай кукурудзи у 
1961 році. «55 і не менше» — так вирішила наша 
ланка. А якшо вже таке слово дали наші дівчата, 
то так воно н буде. Бо слово у нас завжди ділом 
підкріплюється. Зараз, наприклад, заготовлюємо по
піл, курячий послід, возимо на свою ділянку перегній. 
1 насіння у нас добірне буде. Зараз якраз йде сушін
ня й калібровка його.

Тож бути високому врожаєві, бо все необхідне 
для його одержання у нас є. А головне — це бажан
ня всіх вісімнадцяти членів ланки одержати з гекта
ра не менше 55 центнерів кукурудзи в зерні. І ком
сомольський агрегат Анатолія Іщенка та Григорія 
Чепурова, який працюватиме разом з нами, теж за 55.

У наступ за високий врожай кукурудзи ми 
шили вже сьогодні.
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Галина МАЛЬОВАНА, 
ланкова комсомольсько-молодіжної ланки кол
госпу імені Леніна Новопразького району.
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Про електрифікацію сільського 
господарства СРСР у 1961—1965 роках
МОСКВА, 22 лютого. (ТАРС). Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР 

розглянули питання про електрифікацію сільського господарства СРСР у 1961—1965 
роках. У прийнятій постанові відзначається, що за останні роки зросли темпи електри» 
фікації сільського господарства. . •’

Надаючи цій справі важливого державного значення, Центральний Комітет КПРС 
і Рада Міністрів СРСР визнали за потрібне значно збільшити на 1961—1965 роки обсяг 
державних капітальних вкладень для електрифікації сільського господарства. З метою 
забезпечення колгоспів, радгоспів та інших сільських споживачів електроенергією від 
державних енергосистем, промислових, комунальних і сільських електростанцій за
тверджено план будівництва ліній електропередачі для електрифікації сільського гос
подарства.

ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР доручили ЦК Компартій і Радам Міністрів союз-< 
них республік розробити заходи по впровадженню електроенергії в сільськогосподарч 
ське виробництво з тим, щоб не пізніше 1965 року перевести на електроенергію в кол
госпах і радгоспах устаткування для водопостачання тваринницьких ферм, доїльні ма
шини, агрегати для стрижки овець, машини для приготування кормів, очистки і сушін
ня зерна, первинної переробки сільськогосподарських продуктів, устаткування кол« 
госпних і радгоспних майстерень, а також інші стаціонарні машини й устаткування.

Радам Міністрів РРФСР, Української PCP, Вірменської PCP і Міністерству бу« 
дівництва електростанцій доручено забезпечити розробку, виготовлення дослідних зраз
ків і організацію серійного виробництва нових видів електроустаткування, електроапа
ратури, матеріалів і кабельних виробів, необхідних для електрифікації сільського гос« 
подарства.



Перевіряємо хід виконання взятих зобов'язань

Хорошу славу загубили
ДВАНАДЦЯТА година 

дня. Доярки сходяться 
на ферму, починають пора
тись біля корів. Кожна з 
мішком чи корзиною поспі
шає до підводи, яка стоїть 
метрів за сорок 
щення. То скотарі силос для 
худоби привезли. Поки роз
даси його, дві години мине.

— Коли вже в нас механі
зація буде? — скаржаться 
тваринники. — Он у сусід
ньому колгоспі імені Ди
митрова доярки навіть по 
25 корів доглядають. А у 
нас?

Картина в артілі «Комін
терн» справді невтішна. У 
групі кожної доярки всьо
го по 14—15 корів, та й від 
тих молока, як кіт напла
кав. І з кожним днем надої 
катастрофічно падають. У 
групі Тіни Мірошниченко, 
наприклад, за декаду вони 
знизились на 25 літрів.

— Від самого силосу мо
локо не прибавиться, — го
ворить Тіна.

А більше ж худобі нічо
го не дають. Січки й дертї 
немає, соломи ледве виста
чає телятам на підстилку.

Доярки (переважна біль
шість їх — молодь) серйоз-

но стурбовані таким станом 
справ. Адже в минулі роки 
їх ферма була в числі пер
ших не тільки в районі, а і 
в області. Вже другий рік 
пішов, як колективу бу- 

від примі- ло присвоєно звання кому
ністичного. І він це звання 
завжди високо ніс. Так, в 
минулому році кожна дояр
ка одержала від корови по 
2.500 літрів молока.

За свою самовіддану пра
цю дівчата нагороджені гра
мотою ЦК ЛКСМУ, одер
жали чимало цінних пода
рунків.

Та тепер все це — лише 
приємні спогади, які ятрять 
душу. Боляче дояркам, що 
їх колектив тепер задніх па
се. Та, власне, він, той ко
лектив, про який.йце не так 
давно хороша слава йшла, 
розпався. Лише Світлана 
Кімерле та Раїса Смоквина 
залишились.

І все ж ті, хто став на 
місце колишніх передовиків, 
з дорогою душею включи
лися б у боротьбу за пер
шість. Змогли б вони теж 
звання колективу кому
ністичної праці завоювати. 
Та, на жаль, цим ніхто в 
артілі не цікавиться. Не за-

>

ПІД час зимових студентських канікул всі школи за 
"давньою традицією урочисто зустрічають своїх колиш

ніх вихованців.
В один з таких вечорів. 12 лютого, в Кіровоградську 

школу робітничої молоді № 3 почали сходитись досить 
поважні гості: інженер, слюсар, лікар, суддя... Та це 
була не просто данина традиції. Школа святкувала свій 
10-річннй ювілей

Наш позаштатний фотокореспондент В. Штейнберг на 
цьому вечорі зробив декілька знімків, які ми вміщуємо 
на цій і наступних сторінках.

ПРИЄМНО зайти у «свій» клас, пригадати «діла дав
но минулих літ», пожартувати з вчителями, як із 

добрими, старими друзями.
На знімку: стоять викладач російської мови А. П. Бі- 

лоус, директор школи Г. П. Саленко;, сидять випускнії, 
кн школи робітник заводу «Червона зірка» В. Гутва- 
рев працівник аеропорту В. Зеленев, завідуючий міськ- 
ЗАГС’ом М. Щеголяєв, заступник директора міськкар- 
чоторгу Б. Катеринчук.

ДЕСЯТЬ років — строк не дуже великий, та педаго
гічним колективом школи за цей час зроблено ба

гато Це підтверджують і дружні оплески з залу, коли 
директор школи Г. п. Саленко відмічає, що за час іс- 
нувания школи атестати зрілості одержали 517 вихо
ванців.

ЯК закінчував семирічку, 
вирішив: залишуся в

думувались над таким важ- ■ 
ливим питанням і працівни- ■ 
ки райкому комсомолу. А ■ 
втім доярки чекають вас, ■ 
товариші райкомівці, споді- ■ 
каються на вашу допомогу. ■

Л. ЛИПА, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».

Бобринецький район.
^■■■ппз^яппеааеиаопиалвиивз

2. Турбота у них така...
АДИ РОЗГОВОРИЛИСЯ з 
■*" секретарем комсомоль
ської організації Анатолієм 
Гашпоренком про зростан
ня колгоспу, його трудівни
ків.

— Не ті нині наші се
ла, — з гордістю говорить 
Анатолій. — Не 
їх. 1 люди в них тепер не 
ті. Ростемо...

Період' бурхливого роз
витку, швидкого зростання 
переживає зараз 
артіль «Україна», 
минулому році 
одержав доходу більше 11 
мільйонів карбованців (в 
старих грошах). Торік кол
госп збудував двоповерхо
ве приміщення контори, ма
газин, клуб — у восьмій 
бригаді, школу — у дру
гій, 4 корівники, 2 свинар
ники. З’явилося багато й 
інших новобудов.

На піднесенні перебува
ють зараз всі галузі артіль
ного виробництва, а особ
ливо тваринництво. Над 
цією галуззю шефствують 
комсомольці і молодь. Мо
лодечий 
комсомольська 
будь-які 
нощі 
йдуть 
ферм до 
перемог. Це і їх 
тому, що V минулому році 
було вироблено на 100 гек 
тарів сільськогосподар
ських угідь по 45 центнеоів 
м’яса і 336,3 центнера мо
лока або по 2349 літрів на 
кожну фуражну корову. 
Ще вищі рубежі належить 
взяти тепер. 65 центнеоів 
м’яса, 410 центнерів моло
ка на 100 гектарів сіль
ськогосподарських угідь — 
такі зобов’язання на 1961 
рік. Будь-що виконати їх— 
Цим прагненням сповнені 
всі доярки, свинарки, до
глядачі телят, кормовози.

За роботою тваринників, 
. Організацією змагання між 

ними пильно слідкують бю
ро бригадних комсомоль
ських організацій. Напри- 

дещо 
фермі 
впали 

при-

листи з однієї 
комсомольської 

ОРГАНІЗАЦІЇ

впізнати

сільгосп- 
Лише в 
колгосп

запал, невичерпна 
е н е р г і.я 

перешкоди, труд- 
долає 
молоді

нових

Невпинно 
господарі 
трудових 

заслуга в

Кінці минулого року 
погіршали справи на 
(третьої бригади 
надої, низьким 
ріст живої ваги 
му? Це питання 
і активістів ( 
колгоспу, 
скликані 
збори бригади.

став
телят. По
хвилювало 
керівників

Незабаром були 
комсомольські 

Юнаки і
•■ааооапяваеоеисд-.алаввиоавогоаввспі 
•МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
2*3 лютого 1961 р., 2 стор.

дівчата вирішили детально, 
до найменших подробиць 
вияснити 
вання.

Почали 
вдосталь, 
не завжди 
мовози не 
розпорядок 
привозять 
ненцям, а часом дехто мо
же і зовсім не привезти їх. 
Виходить, хлопці забули 
про дисципліну, несерйозно 
ставляться до своїх обо
в’язків. Дуже-таки покри
тикували їх тоді доярки і 
телятниці. А декому так і 
заявили: не хочеш як слід 
трудитись на фермі, іди 
звідси; попрацюй на іншій 
роботі, добре попрацюй, 
зарекомендуй себе хоро
ше — тоді знову' приймемо 
тебе у сім’ю тваринників. І 
тут же, на зборах, було ви
рішено, що корми достав
лятимуть випускники деся
тирічки Володя Мельни
ченко і Дмитро Герасимен
ко, Володя Сідільов та ін
ші. Хлопці на зборах пообі
цяли, що вони дбайливо 
працюватимуть і виправда
ють сподівання комсомоль
ців.

Далі говорили про до
гляд за худобою. Вияви
лось. що не всі з однако
вою старанністю трудять
ся. В одному телятнику 
працюють, наприклад, Рая 
Магар і двоє хлопців. У 
Раї завжди тварини чисті, 
нагодовані, добре догля- 

* .путі. А у хлопців... жах, що 
робиться: гній рідко коли 
вичищається, багато корму 
розтрушується, пропадає 
марно.

І серед доярок були 
недбайливі. А тому' рішен
ня зборів було таке: зміц
нити кадри тваринників, 
послати на ферми ще кіль
ка чоловік з числа ентузіас
тів. які по-комсомольсько- 
му вболіватимуть за свою 
роботу.

Після тих пам’ятних збо
рів стала телятницею Рая 
Сідільова. Влітку вона пра
цювала в ланці. На со
вість трудилась. І земля 
щедро віддячила за це: по 
300 центнерів цукрових бу
ряків і по 41 центнеру ку
курудзи в зерні з кожного 
гектара одержала її ланка. 
«Зібрав урожай — святкуй 
та відпочивай», — гово
риться у прислів’ї. Та, пев
но, не для молодих воно.

причини відста-

з кормів. їх е 
але з доставкою 

гаразд — кор- 
і зважають на 

роботи, часто 
корми з запіз-

Не відпочивала Рая після 
збирання урожаю, а знову 
пішла туди, де потрібні її 
дужі руки. Більше двох 
місяців доглядає вона те
лиць. І теж напрочуд хо
роше справляється з робо
тою. Задоволена дівчина: 
адже і її вклад є в тому, 
що відставання ферми вже 
ліквідовано.

Що ж спонукало дівчину 
піти на ферму?

— Комсомольська со
вість, — коротко відпові
дає Рая,— а ще — бажання, 
щоб краще людям жилося.

Щоб краще людям жило
ся!.. Цим бажанням спов
нені комсомольці колгоспу 
«Україна», вирушаючи у 
великий і відповідальний 
похід за одержання висо
ких врожаїв кукурудзи. 
Колгосп у нинішньому році 
боротиметься за одержан
ня 50-центнерного врожаю 
кукурудзи на кожному з 
1000 гектарів. Половина 
цієї площі займуть комсо
мольські гектари. Зараз 
юнаки і дівчата активно 
включилися у місячник по 
вивезенню добрив. Перші 
сотні тонн перегною — уже 
в полі. Все необхідне зроб
лять молоді та завзяті, 
щоб щедрим був урожай 
королеви полів. І він буде, 
бо у наступ за нього вихо
дять кращі трактористи 
колгоспу і району Юрій 
Роєцький, Василь Могилев- 
ський, Василь Хомич та ін
ші. Заодно з ними і члени 
ланок. А якщо вже вони 
взялись за діло, то від 
слова свого не відступлять, 
не пошкодують заради цьо
го ні сил, ні часу.

Щоб краще людям жи
лося!.. Цим бажанням бу
ли сповнені калниболот- 
ські хлопці і дівчата, коли 
закладали парк напроти ■ 
контори, коли споруджу
вали свій стадіон, коли са- . 
дили фруктові дерева. І 
справді, культурніше, кра
сивіше тепер у Калииболо- 
тах.

... До жовтневих свят у 
третій бригаді підготували 
хороший концерт. Запроси
ли колгоспників. Через дві 
години має початися вечір, 
а в бригадному клубі не
має... сцени. Що робити? 
Виручила кмітливість. На
швидку зробили помост І 
на імпровізованій сцені 
влаштували тоді концерт.

А наступного дня зібрав
ся актив і вирішив: влас
ними силами обладнати 
сцену. Гаряче взялися за 
цю справу Дмитро Гераси-

Вечірній школі

В ПРАЦІ -
КРАСИВИЙ

10 років

колгоспі працювати. Тоді й 
пішов на ферму. Був і ко
ло телят, і корми підвозив, 
і інші роботи викопував. І 
не було ще такого діла, 
від якого відмовився б 
Георгій Хоменко: дуже вже 
старанний він хлопець.

Зараз 
працює, 
го року 
робив.

В артілі «Шлях до кому
нізму» всі шанують ком
сомольця. Бо він з честю 
виправдовує це високе 
звання.

на різних роботах 
Протягом минуло- 
500 трудоднів ви-

Б. МІЗЮК.
с. Липовеньке, 
Головаківського району.

-е-

Де ж відпочити?
у КОЛГОСПІ «Победа» 
** Хмелівського району, 

клуби, 
не схо- 
заклад 
шибок,

є чотири бригадних 
Однак жоден з них 
жий на справжній 
культури. Вікна без 
стеля у дощову погоду про
тікає. Наприклад, в селі Ми
хайлівні клуб взагалі неза
баром завалиться.

Невже правління колгоспу 
«Победа» не може налаго
дити роботу своїх культ
освітніх закладів?

М. ДЕМЧЕНКО.

менко, Іван Карсти, Клава 
Шаповал, Люба Магар. І 
хорошу сцену зробили.

«Увагою людину обда
руй» — цей девіз став за
коном у роботі комсомоль
ської організації. Знають 
активісти, що юнак чи дів
чина завжди йтимуть ту
ди, де потрібні їх дужі 
руки, коли друзі постійно 
оточуватимуть їх увагою, 
зігріватимуть теплом влас
ної душі. Не забувають 
тут комсомольці поздоро
вити свого товариша чи 
подругу з одруженням, з 
народженням дитини чи 
іншою подією в особисто
му житті. Славні весілля 
часто бувають тут.

Багато й інших хороших, 
цікавих і корисних справ 
на рахунку комсомольців. 
Розповідь про них ми про
довжимо у нашому тре
тьому листі.

В. МАЛ И НОВСЬКИ И, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Колгосп «Україна» 
Ново-Архангельського 
району.

З редакційної пошти

Клубом завідує... грубіян
ЩЕ ПРАЦЮЮЧИ у відді

лі постачання палива в 
будівельному управлінні 
Балахівського вуглерозрізу 
Петрівського району Іван 
Красюк товаришував з го
рілкою. Та більше пиячити 
почав він, коли очолив се
лищний клуб. Свій робочий 
кабінет новий завідуючий 
перетворив у закусочну.

І. Красюк грубо стави
ться до своїх підлеглих, ви
магає могоричі від кіноме
ханіка В, Олексієва, обзи
ває нецензурними словами 
завідуючу бібліотекою 
В. Скрипник.

Ось один з багатьох при
кладів грубості І. Красюка. 
17 січня 1961 року секретар 
партійної організації сели
ща О. Жиритієв, 
ступник О. Мисюра і я 
йшли в клуб для того.

його за- 
при- 
щоб

Коли ж

обладнати приміщення для 
виборчої дільниці Краскж 
зустрів нас відбірною лан« 
кою і не дозволив розмісти 
ти виборчу дільницю у кл,* 
бі. Іншого разу завідуючий 
в присутності двохсот чоло« 
вік образив начальника по« 
жежної охорони с. Бала« 
хівки І. Уманця.

Ми, молодь селища, зади« 
туємо: чи може далі пра* 
цювати в культосвітньому 
закладі такий грубіян?

П. ЛАВЕЦЬКИЯ, 
секретар комсомоль
ської організації се
лища Балахівки.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Друку»’’« 
листа тов. Лавецького, 

редакція сподівається, що 
відповідь на нього дадуть 
партійна організація селища 

І райком профспілки ву" 
тільників Олександрії.

ми побачимо
В дні святкування 

роковин Великого Жовтня 
жителі села Спаського 
Хмелівського району одер
жали новий Будинок куль
тури. А ось подивитися в 
цьому хорошому примі
щенні кінокартину колгосп
ники не мають змоги. 
Справа в тому, що вихід з 
кінобудки зроблено в фойє.

Коли споруджувався Бу
динок культури, село жод
ного разу не відвідали ні 
працівники з районного від
ділу культури, ні інспектор 
по протипожежній охороні 
т. Шаров, які не підказали,

43-х КІН
як потрібно будувати і & 
розмістити кінобудку. А з»* 
раз вони на всі письмо»1- 
скарги трудящих відповіла« 
ють: «Дозволити демонстру« 
вання кінофільмів не мож«4 
мо. Це — порушення правил 
протипожежної безпеки».

А хіба не е порушенн^ 
всіх правил, коли трудяг* 
села вже майже три МІСЯ' 
Ці не мають змоги ДЯ8К" 
тися кінофільми?

І. ЧЕТВЕРИК, 
вчитель Спаської 8ОС‘Г 
мирічної школи.

..МОЛОДИЙ НОМУЦДР“

ковай^Рї?оНмерНіЦза 18 сі?н^°цМЄНІ ГЦЄЙ клопіт?’’ н*5 
роботу сскретаоя ішм;™“’ Ц' р” було піддано крн"\ 
Леніна НовгорочківськогпУ *°МС°М0Лу колгоспу 

л . «Родківського району М Токаря 
хове кеарїїицтвСоТакомНЯ Д° СВ0ЇХ обов’язків та по^ 
каря суворо попереджеОно°ЛЬСЬКОГО організа^его М' Т°*

0РГаИІЗаЦІЯХ
ня ЇХ Діяльності. обговорено питання поліпи-



ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ СМБРТІ ^ааоасіаоааааааааснм
Т. Г. ШЕВЧЕНКА ~ |

Історія
одного листа

Всеволод ПАРХІТЬКО.

ЛЮДНО в ці дні в чи
тальному залі обласної 

бібліотеки Імені Крупської. 
Тут відкрито книжково-ілю
стративну виставку «Т. Г. 
Шевченко — великий ук
раїнський поет, революціо- 
нер-демократ». Щонеділі 
проводяться шевченківські 
читання. Відвідувачі про
слухають бібліографічні ог
ляди з різних тем про жит
тєвий та творчий шлях 
поета-демократа.

Готується літературний 
вечір на тему: «Великий 
Кобзар».

Народ

О. РИМАР, 
завідуюча читальним 
залом.

м. Кіровоград.
♦ ж ж

БІБЛІОТЕЦІ Попель- 
Ел настівської середньої 
школи Олександрійського 
району створена картотека, 
в яку ввійшли твори вели
кого українського Кобзаря 
Т. Г. Шевченка. Зараз шко
лярі готують літературний 
вечір, присвячений шевчен
ківським дням.

А. СІНЯГ ^ВвЬКИИ. 
юнкор.*

і
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ЛІТЕРАТУРНО -МУЗИЧ- І
НИИ концерт «Реве та 

стогне Дніпр широкий...» 
готують до шевченківсько
го ювілею учні Ганно-Леон- 
товичівської восьмирічної 
школи Устимівського райо
ну.

В ці дні старшокласники 
Люда Сафронова, Сергій 
Пугач, Сергій Бованов чи
тають колгоспникам «Коб
зар» Т. Г. Шевченка.

Незабаром в школі буде 
проведений конкурс на кра
ще виконання творів вели
кого Кобзаря.

В. БУРЛАЧЕНКО, 
інструктор Устимівсько
го райкому ЛКСМУ.

Жандарми з лютістю 
душили 

Про волю думи. 
Ні, не міг 

Народ скоритися, 
повстав, 

З'єднав свої могутні 
сили, 

І, зброю взявши, переміг. 
Збулося, Батьку! 

Ми о сім'ї 
Великій, вольній 

розквітаєм, 
І лине пісня понад 

краєм 
Про щастя, працю. 

Золотить 
Серця людські «Кобзар» 

правдивий, 
А внуки гордії твої 
В світ комунізму 

йдуть щасливий.

Анатолій КАИДАШ.

і_|ЕСТЬ і хвала
' вміє бути передовиком 

не лише на виробництві, а 
й у навчанні! Знімок відо
бражає момент вручення 
Десятикласниці Мирославі 
Колот Почесної ’ грамоти 
міськкому комсомолу.

Вечірній школі —10 років ІІЛМ‘ЯТІ ПОЕТА
В Знам’янському технічному училищі № 2 відбув

ся вечір, присвячений 100-річчю з дня смерті Т. Г. 
Шевченка.

З доповіддю про життя, літературну і революцій
ну діяльність поета-демократа виступила правнука 
Тараса Григоровича О. Е. Красницька.

З великою увагою присутні слухали розповідь про 
тяжкий шлях поета, про його ненависть до кріпосни
ків і царизму, яку він виразив в своїх полум’яних, 
революційних творах.

Наприкінці вечора гургківці училища виконали 
кілька творів поета.

М. КОВАЛЕНКО.
—

ДЕНЬ народження шко
ли — своєї вимогливої 

наставниці — робітники аг
регатного заводу, що вчать
ся тут, вирішили відзначи
ти за всіма правилами. На 
знімку: заступник секретаря 
комітету комсомолу Олексій 
Ладан вручає директору 
школи подарунок — набір 
слюсарних інструментів.

комсомольських 
зборах Хрущов- 

ської середньої школи 
№ І виникла думка про 
створення шкільної кар
тинної галереї. Кожен 
вносив свої пропозиції, 
поради.

За короткий час було 
зібрано 68 репродукцій 
з картин класиків віт
чизняного

Та згодом ентузіасти 
живопису 
бажанням 
вати картини за твор
чістю окремих художни
ків. З цією метою напи
сали лист у Московське 
видавництво «Советский 
художник». Невдовзі на 
адресу школи з Москви 
надійшла посилка. В ній 
було 64 репродукції з

живопису.

загорілися 
систематизуй

В обласному архіві м. Чернігова зберігається рід
кісний документ, зв'язаний з ім’ям великого україн
ського поета, художника, революційного демократа 
Т. Г. Шевченка. Це його лист чернігівському губер
натору. Він був відісланий з Петербурга на Україну 
117 років тому і знайдений порівняно недавно.

В листі висловлено безмежну любов великого Коб
заря до своєї батьківщини. У 1843 році він побував 
на Київщині, Чернігівщині, Полтавщині. Повернув
шись на береги Неви, Тарас Григорович вирішив 
випустити серію малюнків під назвою «Мальовнича 
Україна». Популярне видання повинно було відобра
зити героїчне минуле і сучасне життя та побут ук
раїнського народу. Про випуск малюнків повідомля
лось в пресі. Т. Г. Шевченко порушив клопотання 
також перед деякими сановниками про розповсюд- 
..... — “ послано

ЕПРПВИ"

ження «Мальовничої України». Так було 
листа і в Чернігів.

В листі говориться, що Україна «вражає кожного 
своїми подіями і напівказковими героями, 
надзвичайно оригінальний, земля прекрасна. І все це 
до цього часу ніким не представлено перед очі осві
ченого світу...» Поет обурюється з приводу тих, хто 
забуває свою культуру, свій народ і схиляється перед 
Заходом. З запалом справжнього патріота він пи
ше: «Чим вони захопились, забувши своє рідне, не 
знаю. Мені здається, коли б батьківщина моя була 
найбіднішою, найнезначнішою на землі — І тоді б 
вона мені здавалася кращою від Швейцарії і всієї 
Італії. Ті, хто бачив хоч раз нашу Україну, говорять, 
що бажали б жити і вмерти на її чудових полях. 
Що ж нам сказати, її дітям? Треба любити І пиша
тися своєю найпрекраснішою матір’ю».

Фотокопії листа, рядки якого написані рукою 
Шевченка, розмножуються для виставок, які відкри
ваються в області до сторіччя з дня смерті народного 
поета і художника.

КОБЗАРЕВІ
Сказав ти: «вигострить 

сокиру — 
Та й заходиться вже 

будить 
Хиренну волю»...

Батьку славнийі 
Слова ці гнівнії твої 
Святою карою упали 
На коронованих катів, 
На лихоліття капіталу 
З його сатрапами.

А гнів — 
Народ черпав з твоїх 

віршів. 
Він в серці гордому 

своєму 
Завжди носив твій 

Заповіт — 
За волю битись.

А поеми —
Бунтарства праведного 

плід —
Вогнем помсти серця 

палили.

ШІСТНАДЦЯТЬ 
МІСЯЦІВ 

у колишньому 
королівському 

ПАЛАЦІ

» ІНСТИТУТ Петро при- 
їхав надвечір. Це було 

велике похмуре приміщен
ня, колишній королівський 
палац. Але королева в ньо
му вже да%но не жила, і 
приміщення віддали під 
учбовий заклад.

Зустрів Петра манірний 
секретар.

— Мене звуть Хондіус,— 
суворо сказав він.

Так, вони чекають росій
ського студента. Уже все 
готове, будь ласка, про
ходьте. Пан Хондіус пока
зав Петрові палац.

На першому поверсі роз
містились офіційні примі
щення. На другому — клас
ні кімнати, квартира лекто
ра, кімната відпочинку, де 
стояли піаніно і радіола, а 
поверхом вище — гурто
житок.

Секретар на ходу розпо
відав про порядки, знайо
мив із студентами, а далі 
провів у кімнату, де Петро 
буде жити.

Зайшов сусід — індієць, 
потім інший — югослав. 
Розпитували про його краї
ну, про нього, розповідали 
про інститут, про себе. Ба
гато хто з студентів впер
ше бачив росіянина, люди
ну з Радянського Союзу. 
Так в розмовах пройшов 
перший вечір.

А потім почалось нове 
для Петра студентське 
життя. Вставали по Дзвін
ку, по дзвінку йшли сніда
ти, по дзвінку — обідати, 
по дзвінку — вечеряти. А 
ось на заняття дзвінка не 
було. Лекції і семінари 
проходили суворо за інсти
тутськими годинами.

В деканаті панували су
ворі, поліцейські порядки. 
Асистент декана відмічав 
кожен крок будь-якого сту
дента: о котрій годині пі-

(Продовження. Початок 
див. в №№ 19, 21).

шов, куди, коли повернув
ся. За всіма студентами 
був встановлений ретель
ний нагляд. Слідкував не 
лише асистент, слідкували 
коменданти і чергові. Крім 
того, асистент перевіряв 
також підготовку занять 
вів облік успішності І Від. 
відування лекцій і семіна
рів, давав рекомендації про 
атестацію студента вченій 
раді. Словом, це був напів- 
казармений режим.

Порядки установлював 
Ректор, сухорлява, підтяг
нута, з військовою виправ
кою людина. Звали його 
де Фріс, Жив він тут же 
при інституті. Довгий час 
служив в Індонезії, а після 
вигнання голландців при
був звідти в Гаагу і очо
лив інститут. В Індонезії 
на колоніальній службі 
встигли побувати і прорек
тор Тайссе, і декан, і на
віть матрона місіс Сміт 
своєрідна сестра-хазяйка І 
одночасно наглядачка.

Раз на тиждень по інсти
туту неслось протяжне за
вивання сирени. Вона нага
дувала про те, що Голлан
дія — член НАТО. В уста
новлені дні і години сирени 
вили ,у всіх державних ус
тановах Голландії.

Всі студенти розбивались 
на три різних курси: дво
річний^ основний — з со
ціології; шестимісячний _
тут вивчали «політику і 
благоустрій слаборозвине- 
них країн» — і ще один 
шестимісячний — курс пла- 

> кування. На основному 
курсі навчались, як прави
ло, студенти з «цивілізова
них» країн, на двох ін
ших — з слаборозвинених. 

, Всі три курси не були Зв’я- 
[ зані між собою, і адміні- 

страція з усієї сили нама
галась ще більше роз’єдна
ти студентів...

Петро вчився на основ- 
1 йому курсі і потроху почав 

розуміти, що головна мета 
, інституту полягає в тому, 

щоб виховувати антикому- 
ністів, щоб готувати з чис- 

‘ ла виходців із слаборозви
нених країн слухняних ад
міністраторів у колоніях. 
Нін меті підкорявся весь 
курс навчання.

На лекціях, які найчас
тіше читали американці, 
викладалась ’«теорія», різні 
погляди, причому панували 
антимарксистські думки. 
Потім за пройденою темою 
проводилась дискусія і, 
нарешті, писалась контроль
на робота. Кожний студент 
до семінарських занять го
тував доповідь, а потім ви
ступав у дискуси.

Петро якось підготував 
доповідь про економічну 
теорію Маркса і показав в

Шкільна «третяковка»
картин Перова, Рєпіна, 
Сурікова, Левітана та 
інших і їх портрети з 
коротким описом твор
чості.

І ось на третьому по
версі школи вас уже 
зустрічає вивіска 
«Шкільна картинна гале
рея».

Тепер у школі працює 
секція образотворчого 
мистецтва. До її складу 
входить 14 учнів. Під 
керівництвом вчительки 
історії 0. С. Коваленко 
вони вивчають творчість 
дореволюційних та су
часних вітчизняних ху
дожників. З числа гурт- 
ківців підготовлено ек
скурсоводів* для шкіль
ної галереї.
М. венцковськии. 

ній суть імперіалізму в су
часних умовах. Голланд
ський професор Ціммерман 
зустрів висновки радян
ського студента в штики. 
«При чому тут монополії І 
концерни?» — картинно пи
тав він і потім виголошу
вав довгу тираду, нама
гаючись послабити вра
ження від доповіді. На то
му ж семінарському занят
ті з’ясувалося, що ніхто з 
студентів ніколи не читав 
Маркса.

Петро увійшов у різно
ликий і різномовний колек
тив студентів. Потроху він 
узнавав своїх однокурсни
ків, бував з ними на вечо
рах, разом редагував сту
дентський журнал «Ско- 
лас», гуляв на вулицях ве
чірньої Гааги, сидів у кафе 
за чаркою терпкого індоне
зійського вина.

ОДНИМ з перших його 
знайомих був америка

нець. Стефан Кристофер, 
той самий студент, якого 
пан Хондіус відрекоменду
вав першого ж дня як віце- 
президента студентської ра
ди «Сколоса». Стефан приї
хав у Голландію із штату 
Вашінгтон, де вивчав еко
номіку, соціологію і норвезь
ку мову, в Гаазі вій про
довжував спеціалізуватися 
по Норвегії, їздив туди, на
писав працю на основі ма
теріалу, зібраного в рибаль
ському селищі. Він часто 
розмовляв з Петром про 
політику. Ні, він не співчу
вав комунізмові, він просто 
хотів зрозуміти життя. Для 
нього було незвичайно роз
мовляти з людиною із-за 
«залізної завіси*.- Петро 
розповів йому про Москву, 
про свою країну. Америка
нець часто не розумів його, 
багато що в радянському 
житті його дивувало, але до 
розповідей Петра ставився 
з повагою.

Найближчим Петрові був 
Євген Рахлєвський, студент 
з народної Польщі. Він вже 
бував за кордоном і весь 
час порівнював порядки За
ходу і своєї країни.

— Гріш ціна всьому цьо
му лосковії — казав він 
Петрові під час прогулянок 
по Гаазі, коли вони диви
лись на святкові вітрини 1 
вилизані мостові. — Ми вже 
знаємо, що наш народ жи
ве спокійніше, впевненіше у 
завтрашньому дні, ніж во
ни тут.

Узнав Петро і інших сту
дентів. Доля звела тут лю
дей прямо протилежних до
лей. Ось шотландець Мак- 
дермент. Він був офіцером 
англійської армії і довгий 
час служив в Індонезії. А 
індієць Селіш Гхош двічі 
сидів у в’язниці за боротьбу 
проти англійців. Мучились 

І довго в англійських в’язни
цях три брати і батько Гхо
ша.

Бельгієць Віиді з пропо
відями об’їздив немало 
країн Азії. Місіонера Вінді 
в останні роки бачили на 

ІБхілайському металургійно
му комбінаті в Індії, а піс
ля цього він прибув удоско
налюватися в науках. Поряд 
з ним сидів сорокарічний 
філіппінець Гонсалес, пред
ки якого вважали за краще 
вмерти, але не здаватися на 
милість католицької церкви. 

І Вчились разом з Петром мо- 
: лодий ліванець Атала і 
$ п’ятдесятирічний югослав 
♦ Мілко, поривчастий індієць 
X Какаті і повільний англієць 
! Кокс, китаєць з Індонезії 
ІЧжоу і японець Когане.

(Продовження на 4-й стор.)

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
* 24 лютого, 1961 р., З стор.
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Виховання в 
умовах Захо
ду, методи ви- 
кла давня в 
бур ж у а з в і й 
школі і вузі по
значилися на 
цих людях. На 
заняттях вони 
відсто ю в а л н 
реакційні бур
жуазні теорії—
так званий «народний ка
піталізм», «неомальтузіан
ство», доводячи 
кладі Голландії, що 
обхідно вжити заходів 
обмеження народжуваності, 
захищали «цивілізаторську» 
місію Заходу по відношен
ню до колоніальних країн. 
А коли залишались одні, в 
гуртожитку, найчастіше за
ходила мова про жінок і 
про проституток...

Декілька разів інститут 
влаштовував для студентів 
екскурсії по країні. Петро 
познайомився з Голландією.

Є в цій країні весела по
товії ка, яка дуже точно ві
дображає становище справ: 
«Бог створив землю, а гол
ландці — Голландію». І це 
правда, поскількн майже 
половину території всієї 
держави люди взяли з бо
єм, відвоювали у впертому 
.бою з морем.

Він бачив
Польдери — землі, відвойо
вані у моря трудолюбивим 
народом. Скільки легенд, 
скільки історій зв’язано в 
Голландії з дамбами, рі
вень моря за якими вищий, 
Яіж поверхня землі. Голлан
дія по праву гордиться 
Польдерами.

За межами міст невід'єм
на частина голландського 
пейзажу — патріархальний 
вітряний млин. Головне 
призначення величезних віт
ряків — перекачувати воду 
з землі, з підгрунтових ша
рів, у великі і малі канали, 
які порізали всю країну.

«Так ось вона яка, — 
думав Псгро, — ця малень
ка країна!»

Петро сильно нудьгував 
за домівкою, за своїми. 
Прийшов до ректора.

— Хочу привезім на май
бутній рік дружину і дити
ну. Можна?

— Будь ласка, — відпо
вів де Фріс. — Тільки жи
ти у нас, в гуртожитку, вже 
не можна буде. Тут сімей
ним знаходитися забороне
но. Зніміть кімнату де-не
будь у місті.

Це навіть обрадувало. 
Значить, не буде проклятих

на при- 
не- 
до

нідерландські

(Продовження).

дзвінків, постійного нагля
ду, значить, вечорами він * 
зможе відпочивати у колі 
своїх близьких.

Приїхала Тоня. Смнрнови 
оселилися в маленькій ман
сарді. Хазяйка здавала весь 
будинок, і в них було бага
то сусідів. Поряд жив піа
ніст, який кожного дня при
ходив додому удосвіта: він 
грав в нічному барі, •— а 
вдень його дружина учиня
ла скандали з-за грошей. 
На кухні однією плитою з 
Тонею користувались моло
дий голландець — дрібний 
клерк якоїсь установи — і 
індонезійка - машині с т к а, 
завжди стомлена, із запале
ними, червоними від нічної 
роботи очима. В будинку 
проживали студенти, крама
рі, ще якісь люди, що боз
на-чим займались.

Життя потекло своїм зви
чаєм, Петро ходив иа занят
тя, а вечорами і в неділю 
гуляв з Валериком і Тонею.

В інституті відношення 
до нього було таким же. як 
і в минулому році: з боку 
офіціальної адміністрації — 
сухе, а студенти йому сим
патизували. Стефан Крісто- 
фер із захопленням розпові
дав, як багато говорять в 
Америці про візит М. С. 
Хрущова.

— Я повчився з тобою, 
подивився на Хрущова і 
змінив ставлення до людей 
з-за «залізної завіси», — ве
село сказав він. — Ви мені 
подобаєтесь.

Потім Смнрнови пере
їхали на нову квартиру — 
на Селебестраат. Хоч і жи
ли вони тепер на третьому 
поверсі і вибиралися додо
му крутими, вузькими схо
дами, ця квартира була 
ближчою до інституту, а 
будинок не густо заселе
ний. В сусідній кімнаті 
жив учитель, в другій — 
офіціант, в третій — спі
вак гаазького радіо. Якщо 
раніше через стінку чулися 
плач і лайка, то тепер Пет
ро прокидався від звуків 
веселої пісеньки. ’

Ф—Ф-О-Ф—Ф—>

Взимку, КО
ЛИ на вулиці 
була відлига і 
лив холодний 
дрібний дощ, 
Тонн об’явила 
Петрові, що в 
НИХ у вересні 
буде друга ди
тина.

— На то й 
час уже вдома 

будемо, — сказала Тоня.
Петрові теж не хотілося, 

щоб це трапилося в Гаазі...
А поки він продовжував 

знайомитися з життям в 
Голландії і зрозумів, що за 
зовнішнім лоском і показо
вим благополуччям прихо
вується нелегке життя на
роду. Робітники, як і в ін
ших країнах капіталістич
ного світу, наполегливо бо
ролися за свої права, але 
мало що могли змінити. 
Рівень зарплати, який в 
Голландії і б&з того був на 
15 процентів нижчий, ніж 
в інших країнах Європей
ського економічного това
риства, безперервно знижу
вався, зате прибутки мо
нополій нестримно росли. 
В той же час кожний день 
газети Голландії рясніли 
повідомленнями про * нові 
військові приготування: про 
ріст військових асигну
вань, про придбання на 
сотні мільйонів гульденів 
реактивних винищувачів, 
про модернізацію голланд
ської армії, про щоденні 
навчання на військовому 
полігоні Харде — артиле
рійські частини вчились по
водженню з американськи
ми ракетами «О и е с т 
Джон».

(Далі буде).
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Скрипка

ЧЕ ТВЕР ТИМ СЕЗОН,

Т ТА ПОЛЯХ біліє сніг, по- 
*1 переду ще немало мо
розних днів, а в серцях ба
гатомільйонної армії бо
лільників футбола вже дав
но весняні настрої. 8 квітня 
з репродукторів і прийма
чів полинуть знайомі звуки 
спортивного маршу, і на де
сятки стадіонів вибіжать 
футболісти. Цей жаданий 
день не за горами. А поки 
не піднято прапор сезону, 
любителі шкіряного м’яча 
не гають марно часу: заку
повують абонементи на всі 
змагання, придбали со
лом’яні капелюхи (від спе
ки), готують плащі і пара
сольки (на випадок дощу). 
Отже, болільники — у все
озброєнні. А футболісти?

Кореспондент «Молодого 
комунара» 
тренера 
команди
«Б» «Зірка» Г. В. РУДИН- 
СЬКОГО і попросив його 
відповісти на ряд запи
тань:

— Як ви розцінюєте ви
ступ вашого колективу в 
минулому сезоні?

—У своїй зоні «Зірка», як 
відомо, зайняла п’яте міс
це. Це досить високий ре
зультат, і тому він не мо
же не радувати команду 
та її багатьох прихильни
ків. Чи були у нас можли-

о
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звернувся до 
Кіровоградської 

майстрів класу

ЦІ КА ВО

ЗIIА ТИ

ПАГАНІНІ
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КЛАС
вості ввійти у призову трій
ку? Безумовно. Колектив 
не зовсім вдало провів пер
ше коло змагань. Ми тоді 
програли 6 ігор і набрали 
лише 19 очок. До того ж 
команда виступала нерівно: 
перемагала сильних і за
знавала прикрих поразок 
від слабких. Дала себе зна
ти і відсутність повноцін
ного запасу гравців. І все 
ж, якби не хуліганський 
вчинок одного з глядачів 
під час матчу «Зірка» — 
«СКА» (Львів), ми зайня
ли б, принаймні, четверте 
місце.

— Чи відбулись якісь 
зміни у складі? Кого з міс
цевих молодих гравців ми 
побачимо на полі?

— Так, відбулись. З 
команди пішов її старший 
тренер Є. Горянський. На 
посаду старшого тренера 
затверджено майстра спор
ту СРСР Г. 1. Дуганова, 
який раніше працював з 
командами майстрів класу 
«Б» Ростова, Полтави і 
Сталінграда. Що стосуєть
ся гравців, то всі вони за
лишилися в колективі. 
Можна з впевненістю ска
зати, що жодна команда 
на Україні не змогла пов
ністю зберегти свої кадри.

Крім того, до колективу 
включені вихованці місце
вої юнацької спортивної

-Ф-Ф-Ф-Ф~Ф^-
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школи А. В о л ч е н к о, 
М. Долгов, Б. Конфедерат, 
а також нападаючий 
Є. Черкасов, який у мину
лому році виступав за 
команду «Кременчукгесбу- 
ду». Будуть, мабуть, у 
«Зірці» і інші новачки, але. 
імена їх називати ще рано, 
бо кожному з них треба 
багато потрудитися, щоб 
завоювати право виступати 
в основному складі.

— Які ваші прогнози на 
новий сезон?

— З третього січня ко
лектив приступив до учбо
во-тренувальних занять. 
Щодня футболісти по дві— 
три години працюють над 
підвищенням загальнофі- 
зичної І технічної підготов
ки, вивчають тактику гри. 
Два дні на тиждень «Зір
ка» займається на відкри
тому повітрі. Наприкінці 
лююго команда у повному 
складі виїжджає на трену
вальні збори в місто Хуст. 
«Зірка» гратиме в класі 
«Б» у четвертий раз. В пер
шому році ми зайняли 13 
місце, наступного — 6. В 
минулому сезоні команда 
вийшла вже на 5 місце. 
Якщо по такій зростаючій 
лінії піде й далі, то в на
ступному сезоні колектив 
може... але краще промов
чу. Поле рівне, м’яч круг
лий. Побачимо!

ПОЗНАЙОМТЕСЬ: SAn*ocPT«
Юаеф ТОЛЧИНСЬКИЙ

„БУТИ ЗДОРОВИМ
За роки Радянської влади в 

нашій країні збудовано десят
ки тисяч стаціонарних ліку
вальних закладів і поліклінік з 
безкоштовним обслужуванням 
трудящих. Лікарі працюють у 
иайвіддален'ших селах. Лише 
в нашій області на кожні де
сять тисяч населення припадає 
десять лікарів і сорок вісім 
чоловік середнього медичною 
персоналу.

За великі заслуги в галузі 
Охорони здоров'я радянського 
народу і розвитку медичної 
науки Президія Верховної Ра
ди СРСР Указом від 1| люто
го 1961 року нагородила орде
нами і медалями СРСР велику 
групу медичних працівників на
шої країни, в тому числі 28 
чоловік по Кіровоградській об
ласті. Серед нагороджених ор
деном Леніна — головний хі
рург обласного відділу охорони 
здоров’я Г. Д. Назаров, орде
ном Трудового Червоного Пра- 
нора — М. X. Подворннй — го
ловний лікар обласної лікарні, 
В. Ф. Савченко — завідуючий 
відділенням обласної лікарні 
та інші.

Лікар) — люди найгуманнї- 
тої професії. Скільки люд
ських життів врятували вони! 
І той. Іто вчора і не мріяв про 
швидке видужання, сьогодні 
працює поряд зі своїми товари
шами, завдячує їм. лікарям.

Слова щирої подяки багатьом 
лікарям і молодшим медичним 
працівникам нашої області ви
словлюють читачі в листах до 
редакції. Ось лист Ніни Кожу- 
дівської з села Кам’яна Крини
ця Ульяновського району. Тяж
ко хворою, з нестерпним болем 
в суглобах ніг, була направле
на Ніна в районну поліклініку. 
Тут її по батьківськії зустріла 
лікар С. й Закс. Обслухала, 
встановила діагноз. Півтора мі
сяці пролежала в ліжку Н. Ко- 
жухівська. Коли ж після пов
ного видужання бадьорою і

життєрадісною поверталась з 
лікарні, від усього серця Ніна 
подякувала Сарі Йосипівні.

«Бути здороною — це безмір
на радість, — пише Н. Кожу- 
хівська. — Я ще і ще раз дякую 
завідуючій терапевтичним від
діленням С. Й. Закс і молод
шим медичним працівникам за 
чуйність І увагу до людини».чуйність

А ось Інший лист від учени- 
I 10-гоЦІ класу Кіровоградської

«Молодой коммунара — орган Кировоградского 
областного комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.
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Т1Н СТАЛОСЯ на бать- 
ківщині знаменито

го композитора і скри- 
пача-віртуоза Пікколо 
Паганіні.

Закінчуючи свої гаст
ролі по Італії, в Геную 
приїхав заслужений ко
лектив РРФСР — сим
фонічний оркестр Ле
нінградської філармонії. 
Після виступів муніци
палітет міста запросив 
на прийом велику групу 
радянських музикантів.

В'Одному із залів, за 
скляними, запечатаними 
великою червоною сур
гучною печаткою двери
ма, музиканти побачили 
скрипку роботи відомого 
представника сім’ї скри- 
пичних майстрів Джу
зеппе Анатоніо (Иоси
фа) Гварнері. На цьому 
інструменті грав 
НІНІ.

У присутності двох 
нотаріусів печатку з 
дверей було знято і вру
чено на згадку концерт- 
мейстру оркестру А. /. 
Шпільбергу. Йому дали 
скрипку, і ленінград
ський музикант зіграв 
на ній уривки з концер
ту Паганіні.

Почесне право грати 
на скрипці великого ма
естро було надано ра
дянському музиканту на 
знак загального визнан
ня чудової 'майстерності 
ленінградського симфо
нічного колективу, який 
з величезним успіхом 
виступав не тільки в Іта
лії, айв інших країнах.

Такої честі до цього 
часу були удостоєні 
тільки чотири скрипачі,

‘лага-
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серед яких — народний g 
артист СРСР Давид Ой- g 
страх. g

ЦЕ ВЕЛИКА РАДІСТЬ«
школи № 20 Алли Коліснн- 
ченко.

«Бабуся Ілена Кемільова, -• 
пише школярка, — записалась 
на консультацію до зубного лі
каря Кіровоградської обласної 
стоматологічної полікл і н і к и 
т. Берзер. Той закрив бабусі 
ватою ніс, наказав сидіти з 
відкритим ротом, а сам почав 
наспівувати вкийсь мотив. Чо
му про лікаря т. Лебедеву хво
рі відгукуються з вдячністю, а 
на т. Берзер лише скаржать
ся?»

Цей лист редакція надсилала 
иа розслідування головному лі- 
кареві-стоматологу т. Макареп- 
ку. але той відписався: «Лист 
обговорено на нараді лікарів. 
Вжиті заходи по покращенню 
роботи».

Невже т. Макаренка не х?и- 
лює та черствість і байдужість, 
з якою лікар т. Берзер ставить
ся до своїх пацієнтів? Та й ре
дакцію аж ніяк не можуть за
довольнити такі формальні від
писки.

Викликають занепокоєння лис
ти читачів з районів області. 
«Учень школи № 16 А. Яструб,— 
пише П. Цигульський з с. Пан- 
таївкн Новопразького району.— 
переламав на уроці фізкульту
ри ногу. Було дві години дня. 
Коли хлопчика привезли додо
му, мати подзвонила в Олек
сандрійську міську лікарню з

(Огляд листів) 
проханням прислати «Швид
ку допомогу». Там їй відмови
ли. Стурбована мати пішла в 
Лантаївську лікарню, але і там 
на дверях висів 
нок у хлопчика 
пература. Мати 
нила в лікарню,
мовили. Лише наступного 
майже через добу, «швидка до
помога» відвезла хворого в лі
карню».

Випадок, про який розповів 
у своєму листі П. Цигульський, 
викликав 
кості

замок. На рп- 
підкялась тем-
знову нодзво- 

I знову їй від-
дня,

обурення громадсь- 
с, Ііантаїпкн. Медичні

працівники, які так бездушно 
поставилися до тяжко хворого, 
не повинні залишитися безкар
ними.

Не краще становище з ме
дичним обслужуванням жителів 
віддалених населених пунктів І 
в Ново-Архангельському райо
ні. Хворих, які потребують тер
мінової медичної допомоги, до
водиться везти гужовим тран
спортом за 15—18 кілометрів.

Листи від читачів про черст
вість і байдужість окремих лі
карів заслуговують уваги. До 
них повинні прислухатись в об
ласному відділі охорони здо
ров'я.

ЦЕ БУЛО в грудні ми
нулого року.

Радісним 1 задоволеним 
повертався Юзеф Толчин
ський, студент факультету 
фізкультури Кіровоград
ського педінституту, із 
міста Києва,: де проходила 
особиста першість СРСР 
з спортивної гімнастики. ’

... Київський Палац спор
ту заповнений найейльиіши- 
ми гімнастами країни. Бо
лільники аплодують пере
можцям XVII Олімпій
ських ігор.

Та ось в боротьбу всту
пає нікому невідомий юнак 
з Кіровограда. Спокійно І 
впевнено виконує Юзеф 

-0-

вправи з програми майст- 
рів. Більша частина склад
них елементів вправ на 
гімнастичних снарядах 
викликає інтерес у гляда
чів, а спортсмену прино
сить дорогоцінні бали. Тут і 
збулася заповітна мрія 
юнака: він став майстром 
спорту СРСР з спортивної 
гімнастики.

Ю. Толчинський полюбив 
спорт ще в школі. Висту
пав на змаганнях з легкої 
атлетики, ходив на лижах, 
грав у футбол. По справж
ньому захопився гімнасти
кою лише в 1953 році. І 
вже в 1957 році почав ово
лодівати програмою майст
рів.

Завдяки досвідченому 
тренеру М. й. Гасману 
Юзеф за порівняно корот
кий час став у ряди майст
рів спорту СРСР.

Студент - випускник 
Ю. Толчинський веде сек
цію юних гімнастів при 
Кіровоградській дитячій 
спортивній школі. Все своє 
вміння, майстерність, лю
бов до спорту передає він 
учням шкіл міста.

В. ЯЗЛОВЕЦЬКИЙ, 
На знімку;-Ю. Толчинський.

ТВО редактора
В. КРАМАРЕНКО.

КІНОТЕАТР 
В ШКОЛІ

Запуск Французької 
ракети „Вероніка“

ПАРИЖ, 22. (ТАРС). Як 
повідомляє агентство 
Франс Пресс, з полігону 
Колон—Бешаре (Сахара) у 
верхні шари атмосфери бу-

ло запушено французьку 
ракету «Вероніка». В носо
вому конусі ракети, що по
вернулась на Землю, був 
щур.

УГОРОШИй подарунок 
одержали учні школи 

№ 6 м. Кіровограда. За 
допомогою працівників кі
нофікації міста тут створе
но кінотеатр. Обов’язки ди
ректора, кіномеханіка, конт
ролерів виконують самі уч
ні. З часом кінотеатр працю
ватиме без контролерів.

Після відкриття нового 
культурного закладу п шко
лі, яке відбулося цими дня
ми, демонструвався фільм 
«Адмірал Нахімов». Най
ближчим часом діти про
глянуть фільми «Живі ге
рої», «Друзі-товариші» та 
інші.

В кінотеатрах міста
КІНОТЕАТР 

ЖИНСЬКОГО. 
Початок о 10, 
ранку, 1 год. 20 'хв., .....
4 год. 40 хв. дня, 6 год. 20 хв.,
8 год., 9 год. 40 хв. вечора.

КІНОТЕАТР «МИР». «Опера
ція «Кобр*». Початок о 10 год, 
10 хв. ранку. 12 год., 2 год., 
4 год. дня та 6 год. 10 хв., 8 год, 
10 хв., 10 год. вечора.

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ», 
«Фортеця на колесах». Початок 
о 10 год., 11 год. 40 хв. ранку. 
1 год. 20 хв., З год., 4 год. 40 хв. 
дня та ,6 год. 20 хв., 8 год.,
9 год. 40 хв. вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». Хро
нікально-документальні філь
ми: «Нещасливе число», «Нови
ни дня» 6/61, «Іноземна хроні
ка» 2/61, «Пісня про ПІВНІЧ», 
Початок з 10 год. ранку до 
9 год. ЗО хв. вечора. Художній 
фільм «Золотий ешелон». По
чаток о 9 год. ЗО хв. вечора.

КІНОТЕАТР «СУПУТНИК». 
«Палаюча ріка». Початок о 4 
год., 6 год., 8 год. вечора.

ІМЕНІ ДЗЕР- 
« Грізні лочі», 
11 год. 40 хв.

, 3 год..
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