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’ятий корабель-су путник 
і прокладає шлях людині в космос 

ПОВІДОМЛЕННЯ ТАРС
Відповідно до плану робіт по дослідженню космічного простору 25 березня 1961 

року в Радянському Союзі на орбіту навколо ’Землі виведено п’ятий корабель-супутник. і
Основною метою запуску є дальше опрацювання конструкцій корабля-супутника ( 

і встановлених на ньому систем, призначених для забезпечення життєдіяльності лю
дини при польоті її в космічному просторі і поверненні на Землю.

Корабель-супутник рухався по орбіті, близькій до розрахованої. — період обер
тання 88,42 хвилини, висота перигею 178,1 кілометра, висота апогею 247 кілометрів 
від поверхні Землі і нахилення орбіти до площини екватора 64 градуси 54 мінути.

Вага корабля-супутника 4.695 кілограмів без урахування ваги останнього ступе
ня ракети-носія.

На кораблі-супутнику було встановлено кабіну з піддослідною твариною —.соба
кою «Звездочка» та іншими біологічними об’єктами, а також телеметричну і телевізійну 
системи, радіосистему для траєкторних вимірювань і апаратуру радіозв’язку.

Бортова апаратура корабля працювала в польоті нормально.
Після виконання наміченої програми досліджень корабель-супутник того ж дня 

за командою зробив успішний спуск з орбіти навколо Землі і приземлився з заданому 
районі.

Попереднє обслідування корабля-супутника, який приземлився, показало, що 
піддослідна тварина почуває себе нормально.

В результаті проведеного запуску п’ятого радянського корабля-супутника і ус
пішного^ спуску його з орбіти одержано велику кількість цінних даних як про роботу 
конструкції корабля та його систем, так і щодо характеру впливу умов польоту на 
живі організми.

Тепер провадяться вивчення і обробка цих даних.
Вад біологічними об’єктами, які зробили політ, встановлено нагляд.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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ДО ВСІХ БРИГАД КОМУНІСТИЧНОЇ ПРАЦІ, БРИГАД, ЩО БОРЮТЬСЯ 
ЗА ЗВАННЯ КОМУНІСТИЧНИХ, ДО ВСІХ КОМСОМОЛЬСЬКО- 

МОЛОДІЖНИХ БРИГАД

ЗВЕРНЕННЯ

І
Це чудово!
<П К ЧУДОВО жити в 

країні Рад, країні, де 
кожний день, кожна година 
приносить щось нове 
людини. Ще кілька 
тому ми 
зруйновані війною 
фабрики, будинки, 
годні золоті руки 
людей запустили 
штучний супутник 
Ми пишаємося досягнен
нями радянської науки і 
техніки.

В. КОЧЕРЖЕНКО, 
слюсар цеху механіза
ції верстатобудування 
заводу «Червона зір
ка».

для 
років 

відбудовували 
заводи, 

à сьо- 
наших 
п’ятий 
Землі.
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ЦІННЕ починання водіїв 
Кіровоградського авто

парку наслідують шофери 
Ульяновської автоколони. 
У вихідний день на зеко
номленому пальному вони 
вивезли на поля колгоспу 
імені Богдана Хмельниць
кого двісті тонн перегною.

Л. ТЕРЕНЮК.
*: Ж

ГррАКТОРНІ бригади
Анатолія Пономарен- 

ка і Миколи Курніцова з 
колгоспу імені Кірова Но-

во-Українського району за 
6 годин закрили вологу на 
1100 гектарах. Зараз вони 
провадять культивацію 
грунту під посіви соняшни
ка.

З перших днів польових 
робіт у числі передових 

.ідуть молоді трактористи 
Іван Щеголков, Валентин 
Гончаренко, Григорій Дра
ган.

М. ГАЛУШКО, 
обліковець.

бригади комуністичної праці свердлувальниць 3-го механо
складального цеху заводу «Червона зірка», очолюваної 

Кравцовою,
роблений особистий план підвищення 
продуктивності праці. Продумано кож
ну операцію, роботу кожного верстата« 
Кожен член бригади навчиться викону
вати всі операції на нашій дільниці. Бу
демо відмінно навчатись у вечірніх 
школах, технікумах, на підготовчих 
курсах, закінчимо інститут передового 
досвіду.

Працювати будемо за одним нарядом, 
своїм чесним ставленням до виконання 
обов’язків доможемося права працюва
ти без табельщика.

Наша бригада стане заспівувачем ба
гатьох хороших справ у цеху і на за
воді. Ми зберемо 5 тонн металолому, 
відкриємо і будемо обслуговувати 
кіоск по розповсюдженню літерату
ри, подамо 4 рацпропозиції, відпра
цюємо у підшефному колгоспі 200 нор- 
мо-годин, беремо шефство над одним 
класом підшефної школи, щоб готувати 
учнів до комуністичної праці на фабри
ках й заводах.

Беручи на себе ці зобов’язання, ми 
хочемо бути кращими з кращих колек
тивів і домогтися права 
«Бригадою комуністичної праці 
XXII з’їзду КПРС».

Товариші комсомольці! Юнакн 
чата! Хай яскравіше спалахне 
творчості і ініціативи в усіх комуністич
них колективах! Нехай множаться ряди 
розвідників майбутнього — комуністич
них бригад! Бригада не може бути 
відстаючою, якщо 
комсомолець.

Завоюємо право 
дою комуністичної 
з’їзду КПРС»!.

Альбіною
Товариші комсомольці! Юнаки і дів

чата! Дорогі друзі! Велике щастя випа
ло на нашу долю —-своєю працею при
скорювати хід історії, власними руками 
зводити світлу споруду комунізму. Для 
кожного з нас ясним дороговказом є 
мудрі Накреслення Комуністичної пар
тії. З

Декілька днів тому ЦК КП України 
прийняв постанову про ініціативу групи 
керівників колективів і ударників кому
ністичної праці, спрямовану на дальший 
ріст рядів учасників змагання.

Ініціатори славного почину прийняли 
на себе зобов’язання до дня відкриття 
XXII з’їзду партії допомогти завоюва
ти почесне звання бригад і ударників 
комуністичної праці сусіднім бригадам, 
товаришам по верстату, цеху, ланці.

Ми гаряче підтримуємо це починання 
і беремо шефство над двома бригадами 
свердлувальниць нашої дільниці з тим, 
шоб до дня відкриття роботи XXII з’їзду 
КПРС і вони стали комуністичними.

Наша бригада переглянула всі свої 
зобов’язання і дає слово план 10 міся
ців виконати до 1 жовтня, норми виро
бітку щозмінно виконувати не менш, як 
на 130 процентів, змінні завдання вико
нувати за 6 годин, випускати продукцію 
лише відмінної якості, працювати без 
контролера.

називатись 
імені

ІИІУПЛМТИ кожної иДрг/ШДП І її первинної організації і
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ГГрИШУ райкомівського кабінету порушив телефон- 
ний дзвінок. Трубку взяв тоді ще інструктор 

(нині другий секретар) Олександр УсатенкО.
— Це з Івангорода, — почулося на другому кінці 

проводу. — Думаємо створити ударну комсомоль
сько-молодіжну бригаду по силосуванню. Є дуже ба
гато бажаючих, і хлопців, і дівчат. А от як краще 
організувати роботу такої бригади не знаємо. -Та й 
правління навряд чи погодиться виділити нам багато 
машин.

Олександр не став давати якихось інструкцій по 
телефону, бо знав, що в колгоспі «Україна» секретар 
первинної організації ще недосвідчений, та й не на
стирливий.

— Виїжджаю! — коротко відповів О. Усатенко.
Справді по-ударному було організовано минулого 

року силосування в колгоспі «Україна» Олександрів- 
ського району. Силами юнаків і дівчат було закладе
но 11 тисяч тонн соковитого корму.

Підтримка ініціативи райкомом ЛКСМУ принесла 
чудові плоди. Комсомольці повірили у свої сили. Хо
роші починання народжуються тут дуже часто. Пер
шими в області юнаки і дівчата цієї артілі створили 
комсомольські пости по нагляду за раціональним 
використанням кормів. Вони ж виступили ініціато
рами змагання за гідну зустріч січневого Пленуму 
ЦК КПРС і звернулись з відкритим листом до всіх 
комсомольців області, закликаючи включитись у це 
змагання. Свої зобов’язання вони з честю виконали.

І знову неспокійні серцем, завзяті в праці, вони 
шукають нові резерви. Ось недавно вожак комсо
мольців Іван Краєвський запропонував посіяти ку
курудзу в с. Стремівці на наносній землі. Поруч ді
лянки — гноярка. Пропозицію схвально зустріли 
члени правління.

Працівники райкомів, міськкомів комсомолу і во
жаки первинних організацій роблять спільну, важли
ву справу. Саме товариські, дружні відносини, які 
встановилися у І. Краєвського з працівниками рай
кому ЛКСМУ, і допомагають в успішній роботі сек
ретареві комсомольської організації колгоспу.

Йодібних прикладів можна навести чимало. Тісні 
зв’язки з первинними комсомольськими організація
ми підтримують працівники Ново-Українського, 
Олександрійського райкомів, Кіровоградського міськ
кому комсомолу та інших. Працівники згаданих ко
мітетів ЛКСМУ щодня бувають серед молоді, добре 
знають її запити, інтереси, обізнані з труднощами, 
які заважають юнакам і дівчатам в організації нор

мальної праці і змістовного відпочинку.
Вміло мобілізувати і правильно спрямувати енер

гію і трудову активність молоді, по-діловому наці
лити юнаків і дівчат на успішне втілення в

життя рішень січневих Пленумів ЦК КПРС і ЦК КП І 
України неможливе без встановлення тісного зв’язку | 
райкомів комсомолу з первинними організаціями. А : 
між тим деякі райкоми комсомолу ніяк не спромо- І 
жуться дійти до окремих організацій, глибоко розі- і 
братися в причинах незадовільної внутріспілкової ро- ; 
боти, пасивності окремих членів ВЛКСМ, не займаю- І 
ться організацією змагання молодих виробничників.

Працівники Ново-Архангельського, Ново-Мирго- , 
родського, Компаніївського і деяких інших райкомів 
комсомолу рідко бувають в окремих організаціях 
(особливо віддалених від райцентрів), не знають 
стану справ у них, погано вивчають практику роботи 
первинних організацій, проявляють мало турботи 
про виховання і навчання активістів, слабо узагаль
нюють і поширюють передовий досвід.

В колгоспі імені Шевченка Компаніївського райо
ну кілька місяців тому обрано секретарем агронома- 
плановика т. Мамренка. Роботу первинної організації 
він довів до занепаду. Комсомольці проходять повз 
кричущі непорядки, недоліки. Колгосп не підготовле
ний до весни — не всі сільгоспмашини відремонтова
ні, мало вивезено гною. Та комсомольці не б’ють на 
сполох. Не чутно тут про роботу бригад по вивезен
ню добрив, про комсомольські гектари, не створені 
пости по нагляду за раціональним використанням 
кормів, не видно рейдових бригад. 1 це в колгоспі, 
де понад ПО членів ВЛКСМ.

Що ж зробив Компаніївський райком ЛКСМУ, щоб 
поліпшити становище? Нічого. Всі в районі говорять, 
що такого терпіти далі не можна, а комсомольські 
керівники не роблять з цього практичних висновків.

Часто працівники ряду райкомів комсомолу не зна
ють справжнього стану справ у багатьох організа
ціях, що приводить до верхоглядства, до загальних 
розмов. Це стосується, насамперед, Вільшансьдого 
райкогму ЛКСМУ. А тому в ряді колгоспів району 
не створено комсомольських груп, не працює школа 
комсомольського активу, мають місце недоліки в ор
ганізації політнавчання, повільно ростуть ряди 
ВЛКСМ, не все гаразд зі сплатою членських внесків, 
зменшилось у порівнянні з 1959 
дивів і окремих виробничників, 
гання за комуністичну працю.

Критерієм в оцінці діяльності 
стан виховної, всієї« організаторської роботи безпосе
редньо в первинних організаціях. Тому працівники 
райкомів, міськкомів ЛКСМУ зобов’язані доходити 
до кожної первинної організації, спрямовувати ен
тузіазм молоді в потрібне русло. Тільки за цієї умо
ви вони стануть боєздатною силою в розв’язанні 
завдань господарського і культурного будівництва.

роком число колек- 
які вступили у зма-

комітетів ЛКСМУ є

І

Нові зобов’я
зання поклада
ють на бригаду 
велику відпо
відальність. До
ведеться до
класти багато 
зусиль, енергії, 
винахідливості, 
щоб їх вико
нати. Та дещо 
вже зроблено.

У бригаді е 
детально роз-

й дів- 
вогонь

там є хоча б один

називатись «Брига- 
лраці імені XXII

Звернення обговорено й прийнято 
на комсомольських зборах третього ме- 
хано-складального цеху заводу «Черво
на зірка».

ПОНАД 10 років минуло відтоді, як він. Тоді іцс п’яти
класник, доглядав колгоспних телят під час літніх 

канікул. Полюбилися хлопчаку тварини. І коли закін
чив семирічку, без вагань став скотарем, В артілі імені 
Щорса Онуфріївського району відразу ж помітили ста
ранність Анатолія: він і корми своєчасно підвозив, і 
встигав дояркам допомагати.

А нещодавно вирішив хлопець самостійно доглядати 
корів. Узяв він 20 первісток і зобов’язався надоїти від 
кожної -в них по 2 тисячі літрів молока. А пізніше пере
глянув своє зобов’язання і прийшов до висновку: може 
він теж- набагато більше зробити. Рівнятися па Марію 
Савченко — таке завдання поставив він перед собою. 
Тепер Анатолій у своїй групі має ЗО корів. Ті, що роз
телилися, радують свою господаря високими- надоями. 
І Анатолій впевнений: він обов’язково додерхіить свого 
слова.

На знімку: Анатолій БАЛАКАЛО роздає корми 
худобі. <юТо В. КОВПАКА.

і



ПОЧИН, народжений
КОМУ Н їсти *1 ни И ЗМ А ГА ПНЯ М

в-
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ЮНКОРИ КУТОЧОК АТЕЇСТА

Мірах/ерно, що в наш час 
кожне славне починання, 
будь-який новаторський рух 
народжуються на фоні єди
ного могутнього руху за ко
муністичний труд.

Коли зібралися на зліт 
молоді червонозорівці — 
учасники патріотичного руху 
*7 за 6»; їх розмова вийшла 
За межі цього питання, вони 
новели її широко, відповід
но до проблем і нових віянь 
комуністичного змагання. 
Адже ініціаторами виконан
ня семигодинних завдань за 
6 годин і їх послідовниками 
стали члени бригад і удар
ники комуністичної праці.

Застрільники нового зма
гання — ливарники з брига
ди Олександра Шеєва. ра
портували на зльоті про 
своє видатне трудове досяг
нення: семигодинні завдан
ня тут виконуються уже за 
5 годин. 1 що найголов
ніше — не за рахунок пере
напруження, мускульної си
ли. Кожен працює згідно 
власного плану підвищення 
продуктивності праці. Раціо
налізаторство й механіза
ція — перші помічники но
ваторів.

Правильним курсом ідуть 
у змаганні'члени комсомоль
сько-молодіжної бригади 
Опанаса Картузова, яка за
раз тримає першість серед 
комуністичних бригад за
воду. Тут вся увага зосеред
жена на тому, щоб високі 
кількісні показники ні в яко
му разі не погіршили якості. 
Бригаді довірено особисте 
клеймо і вона дорожить 
цим. . Браку стає дедалі 
менше.

Праця без контролерів, на 
один наряд, з повною вза- 
ємозаміною — такі риси но
вого змагання. Вони міцно 
увійшли в трудові будні пе
редових колективів заводу— 
бригад тт. Шеєва, Санжари, 
Ткалич, Картузова, Мари- 
куци, Коваленко й інших.

Але справжньої масовості назавжди присвоюється во- 
це ще не набуло. Не всі 
учасники змагання навча
ються, недостатньо працю
ють над підвищенням своїх 
технічних знань, професійної 
майстерності. А без навчан
ня, без оволодіння суміж
ними професіями неможли
во забезпечити у бригаді 
повну взаємозаміну. Комітет 
комсомолу, повинен активні
ше залучати до роботи мо
лодих спеціалістів, які очо
лять навчання. робітників. 
Заводська рада молодих 
спеціалістів мусить керувати 
цим.

Хороше питання підняв 
делегат зльоту, секретар 
комітету комсомолу 2-го 
механоскладального цеху 
тов. Островий — про ви
робничу співдружність ко
муністичних колективів різ
них цехів. Адже бувають та
кі випадки: цех порушує 
графік з вини інших, які 
своєчасно не постачають 
його доброякісними матері
алами, інструментами. От і 
потрібно, щоб контроль над 
цим взяли передові бригади, 
які б налагоджували плано
мірну роботу на кожній ді
лянці.

За таку конкретну, ділову 
форму зв'язку між кому
ністичними колективами ви
словився й інший делегат 
зльоту — начальник інстру
ментального цеху тов. Піді- 
пригора.

— Нам потрібно, — ска
зав він, — глибше знайоми
тись із колективами інших 
підприємств. При чому ро
бити це не у формі парадних 
зустрічей.

Понад половину робітни
ків заводу включились у ко
муністичне змагання і при
родно, що їх цікавить ряд 
проблем. Виникають питан
ня: скільки часу може три
вати боротьба за почесне 
звання? Коли настає мо
мент його присвоєння? Чи

но? І Т. д.
Делегати наводили такі 

прикрі факти: звання удар
ника іноді присвоюється бу
денно, без належної урочи
стості. Завком профспілки 
і комітет комсомолу повинні 
вносити більше конкретності 
в керівництво 
надавати йому більше глас
ності.

На' заводі, 
комсомольсько-молодіжних 

колективах є чудові прикла
ди нового ставлення до пра
ці, приклади великої вихов
ної сили колективу, які по
трібно всіляко популяризу
вати. Бригада Опанаса Кар
ту зова з початку семирічки 
виконала 5 річних норм. Ко
лектив бригади Володимира 
Костенка бореться за кожну 
людину. Леонід Понома- 
рьов, який раніше схибив з 
вірного шляху й відбував 
покарання у тюрмі, потра
пивши в бригаду, став 
справжньою людиною, вибо
ров звання ударника кому
ністичної праці.

Рух учасників змагання 
«7 за 6» — один з чудових 
прикладів трудової доблесті. 
Він яскравою сторінкою 
увійде в літопис славних 
справ червонозорівців.

змаганням,

особливо у

пишуть
Рада старшокласників при 

Будинку культури сели
ща Димитрово вирішила ви
пускати щомісячно усний жур
нал «Хочу все знати». Уже ви
йшов перший номер його. Слу
хачі прослухали бесіди 
мрії — до 
ду — до 
формування 
чок».
учень середньої школи № 14. 
Олександрійський район.

їлу- 
«ВІд

досвіду, від досві- 
дійсності», і «Про 

культурних

к. КОЛІСНИК,

на ви-

В роботі І на відпочинку 
доярки колгоспу імені Боженка 
Кіровоградського району Міла 
Басиста І Євгенія Таран зав
жди разом. Вони — передові 
трудівниці артілі, 
роботу на фермі і 
участь в громадському 
колгоспу молодь села Федорів
ни обрала М. Басисту своїм 
комсомольським вожаком.

П. ШГІАЧ£НКО.
Кіровоградський район.

За хорошу 
активну 

житті

Молочнотоварна ферма 
колгоспу імені Кірова Олексан
дрійського району, де працює 
Олександра Ковтун. механізо
вана. Тут застосовується елек
тродоїння. В минулому місяці 
О. Ковтун домоглася найви
щих показників в роботі і за
воювала перехідний Червоний 
вимпел.

І. ПУЧКОВ.
Олександрійський район.

Євдокія Чорна і Валенти* 
Гриценко працюють санітар-,,а . .

нами в Онуфріївській райлікар- 
ні. Лише одні подяки в книзі 
скарг і побажань можна 
ЧИТАТИ Про !»«••• »х« •.
хвалою 
санітарок 
мольської 
ні Василь

і про- 
комсомолок. З по

говорить про дівчат- 
I секретар комсо- 

організації райлікар- 
Сорока.

Т. ЗІНЧЕНКО.
Онуфріївський раіїоц,

І ПРАВДА РОЗВІЮЄ*
МОРОК ТРИ ДЕСЯТКИ років 

■ віддав Єфрем НйкифіОІДДао к**ц>рсм ПИКИфО- 
ревич Ступаченко улюбленій професій механізатора. Він 
вже так знає техніку, що по гуркоту заведеного двигу
на може вловити: чи все справно, чи не потрібно щось 
підрегулювати. Зараз Єфрем Никифорович на пенсії. 
В селі його поважають, а- зустрівши, вітаються ша
нобливо. А як же, честь по труду!

— А все могло ж бути інакше, — обмовився якось
і він.
■ Мене відразу зацікавило: «Чому?». Тоді-то старий і 
" розповів про своє життя, про зустрічі з пресвітером
■ Олексієм Живодером.
■ _ Було це в 1922 році. В молодості я до праці, при-
■ знатися, був беручкий. А що вже поспівати — заво- 
“ діяка. Добрий голос мав. Тільки не подумайте, що
■ хвастаюсь. Ні. Саме тоді й почали мене «обробляти»
■ баптисти, і незабаром-таки опинився я серед «братів».
■ Минуло небагато часу і Єфремові доручають керу-
■ вати хором у секті, бучно найменували його регентом,
■ оточили «наймолодшого брата» удаваною турботою, 
в Після прийняття хрещення дозволили йому залишатися
■ на закритій частині зборів. Після кількох таких відві

дин юнак зрозумів: «Пресвітер не туди гне». О. Живо
дер, наприклад, твердив, що влада більшовиків — це 
«влада диявола», що її прибічників бог «покарає страш
ним судом». Слухгв юнак оті бредні, і все більше брз- 
ли його сумніви, бо на власні очі бачив, що в селі все 
змінюється на краще. - у

Приїжджали робітники з міста — посланці ленінської 
партії. Вони переконливо доводили, що для селян, 
особливо бідних і середняків, настають нові, кращі ча
си. Адже землю поміщицьку поділили? Поділили. Тре
ба об’єднуватись, так краще господарювати.

Створився в селі комсомольський осередок, до якого
■ увійшли друзі Єфрема. Пожвавилась робота в хаті-чи-
■ тальні, вечорами там залунали бадьорі пісні. А йому
■ у секті доводилось наспівувати тужливих.
■

■ збір. Не прийшов і наступного разу. В секті
■ «братом» стало менше. А незабаром Є. Ст^-------
■ призвали в Червону Армію. Повернувся, коли вже ор*
з - """’Ці ’ ■■
® Ник. І у НПО па IX у рч-Гі іі}7игі і иу {IV і и |лхжпі?і«д

■ бригадиром тракторної бригади. Отак і будував своє
■ життя без допомоги «отців».
З 1941-й. Прийшли у Владиславку гітлерівці. Єфрем 
а Никифорович через тяжку хворобу не зміг піти на 
" фронт, залишився вдома. Якось одного вечора хтось по- 
а стукав до нього. Відкрив двері і одразу впізнав: Жи- 
а водер. «Збирай, брате, праведних, — бубонів незваний 
а гість, — треба визволителям допомагати».
■ Хотілося стукнути чимось важким по оцій хитрій,
■ слащавій пиці. Але ж лиха наживеш. Відповів лишеї

«Хворію я дуже». Живодер пішов, пообіцяв навідатись 
пізніше. А незабаром село було звільнене радянський 
ми військами.. _ . &

І ще раз пресвітер нагадав про себе, втрете іфийшоз 
до Ступаченка. Тепер він умовляв, улещував: «Тя ж 
приймав начертания господнє, давав клятву. Чому 
вдаєш з себе атеїста? За це господь покарає». Єфрем 
Никифорович прогнав дурисвіта, порадив ніколи біль
ше не переступати поріг його будинку.

Так і не вдалося Живодеру затягнути людину в свої 
тенета, хоч яких зусиль не докладав він. Саме життя 
не дало Є. Ступаченку стати на хибний шлях. Не захо
тів він легкого хліба їсти, мозолистими руками за
робляв його. За це й поважають старого у с. Влади- 
славці, ггривітио вітаються^

> ї. КОТОВСЬКИЙ,
наш позаштатний кореспондент.

Вільшанськпй район.
^»■■■■■■■■■■■■яяяваввяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя»
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У ЦК ЛКСМУ

Одного вечора молодий керівник хору не з’явився Нй
_■ ____ . , “ і одним

менше. А незабаром Є. Ступаченка

гавізувались машинно-тракторні станції. Без вагань 
поступив на курси трактористів, став першим в районі

Центральний Ком іт е т 
ЛКСМ України підбив 
перші підсумки ударного 
комсомольсько - молодіжно
го місячника по заготівлі і 
вивезенню місцевих та міне
ральних добрив на поля 
колгоспів і радгоспів за пе
ріод з 1 по 15 березня 1961 
року. За два тижні березня 
при активній участі комсо
мольців і молоді вивезено 
10395.5 тисяч тонн органіч
них добрив. Зокрема добре 
проходить місячник в За
карпатській області, в бага
тьох районах 
П о лт а вської, 
Тернопільської, 
ської областей.

ЦК ЛКСМУ 
що в Херсонській, Микола
ївській, Кіровоградській об
ластях ще _ незадовільно 
проходить ударний місяч-

------------------------»МНФ

Кримської, 
Ровенської, 

Чернігів-

відзначає,

ник по заготівлі добрив.
У своїй постанові ЦК 

Л КС МУ звертає увагу 
обкомів, райкомів комсомо
лу, первинних комсомоль
ських організацій на необ
хідність широкої мобілізації 
молоді на заготівлю і виве
зення місцевих та міне
ральних добрив на поля.

UK ЛКСМУ визнав пере
можцями змагання по заго
тівлі і вивезенню місцевих 
і мінеральних добрив на 
поля колгоспів і радгоспів 
за період з 1 по 15 березня 
1961 року 25 районних ком
сомольських організацій 
республіки і преміював 
кожну з них грошовою пре
мією в розмірі 100 карбо
ванців. Серед відзначених— 
Ново-Українська районна 
комсомольська організація 
нашої області.

З 1 КВІТНЯ
ЛГІ СУ А САДУ

Щоб успішно провести весняні закладки садів, ягід
ників, виноградників, посадку лісів, лісосмуг у колгос
пах і радгоспах та озеленення шляхів, міст і сіл області, 
бюро обкому КП України І виконком обласної Ради де
путатів трудящих вирішили провести місячник лісу й 
саду з 1 квітня по 1 травня 1961 року.

Обласні управління сільського господарства, радгос
пів, автомобільного транспорту і шосейних шляхів, обл- 
комунгосп, міськкоми і райкоми партії, міськвиконкоми 
і райвиконкоми зобов’язано широко розгорнути роботи 
по посадці й ремонту садів, ягідників, виноградників, лі
сів, лісосмуг, парків, скверів, озелененню міст, сіл, шо
сейних шляхів і залізниць, добитися виконання вста
новлених завдань.

Звернути увагу на озеленення присадибних ділянок 
колгоспників, робітників та службовців. Повсюдно ор
ганізувати боротьбу з шкідниками і хворобами багато
річних насаджень.

На успішне проведення

МІСЯЧНИК
СТЕПАНЕНКО.

Фото О. ШАРИКОВА.

Комсомолку Олену Степаненко, токаря Кіровоградсько
го заводу «СІльгоспдеталь» вже не вперше висувають 
кандидатом у депутати міської Ради депутатів трудя
щих. Це довір’я їй було виявлено і під час минулих ви
борів. Ставши народним обранцем, Олена веде велику 
організаційну роботу. Сама ж вона — передовик вироб
ництва, щоденно на 145—150 процентів виконує змінні 
завдання. їй присвоєно 
праці.

На знімку: Олена

звания ударника комуністичної

А ЗМІН НЕ СТАЛОСЯ

ТТ'ГГТТУТТТТТТТТТТТТТОТТТУТІ

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
29 березня 1961 р., 2 стор.

місячника лісу й саду мобі
лізувати широкі маси тру
дящих міста і села, зокре
ма молодь, піонерів і 
школярів.

БАГАТО, дуже багато різ- 
нцх обіцянок давав 

комсомольцям секретар пер
винної організації Володи
мир Сторчиус, запевняв, що 
відразу ж після звітно-ви
борних зборів з душею візь
меться за роботу. Думали 
ми: ото вже забуяє комсо
мольська ініціатива, ціка
вим, змістовним стане жит
тя нашої організації.

Та не так сталося, як га
далося. Минали тижні, мі
сяці, І все залишалося без 
змін. Не народилось ніякої 
ініціативи, не стали колгосп
ні комсомольці заспівувача
ми цікавих, захоплюючих 
справ. Члени комітету ніби 
й працюють трохи, та тол-

ку не видно з їх роботи. 
Відірвались, по суті, вони 
від молоді.

Після звітно-виборних 
зборів двічі збиралися чле
ни комітету, засідали, вирі
шували питання про культу
ру І поведінку молоді села, 
про розгортання спортивно
го руху, про вивозку пере
гною та про вирощування 
кролів і птиці. Понаприйма- 
ли рішень, виконання яких 
провалюють. Чому? Та тому, 
що члени комітету не зібра
ли після звіту ще жодних 
зборів, не поговорили з ком
сомольцями, як і що пови
нен робити кожен з них, 

не подумали колективно, як 
виконати рішення комітету.

Час іде, а збори відкладаю
ться з дня на день.

А між тим, у нас назріло 
ряд питань, які потребують 
негайного розгляду на збо
рах. У більшості юнаків і 
дівчат викликає справедли
ве обурення поведінка ком
сомолки Катерини Старчен- 
ко, яка- вчинила бійку з 
жінкою похилого віку. 1 це 
пройшло повз увагу комсо
мольських вожаків. Секре

тар партійної 
організа ц 1 ї 
М. П. КучаЙ 
теж зам’яв цю 
справу. Гнів 
викликає те, 

що К. Старченко має своїх 
однодумців, що крім неї 
є ще нетактовні і некуль
турні дівчата. Доярці Зіні 
Іващенко нічого не варто 
облаяти будь-яку жінку. Ро
били їй зауваження, а вона 
погрожує:

— Мовчи... А то голову 
розіб’ю...

•Скучно у нас в клубі. Тіль
ки кіно в ньому й буває. 
Гуртки художньої само
діяльності не працюють, бо 
ніхто з комсомольських во
жаків не береться за органі
зацію розумного і культур
ного дозвілля.

І в господарстві юнаки і 
дівчата могли б зробити на
багато більше, ніж роб-

лять. Взяти хоча б вивезен
ня добрив. За всю зиму у 
нас відбувся один неділь
ник. А чому б, наприклад, 
не наслідувати приклад тик 
первинних організацій, які _ 
визначили для себе зобов’я-*^ 
зання по вирощуванню ку
курудзи 1 зараз ведуть 
вперту боротьбу за одер
жання високого врожаю на 
комсомольських гектарах.

Можна було б наших то
варишів і вожатими в иік'З* 
лу послати. Можна було б... 
Багато чого можна...

Юнаки і дівчата у нас 
справді-таки бойові, про ба
гато хороших справ між со
бою говорять. Та вся біда 
в тому, що наші комсомоль 
ські вожаки ніяк не спромо
жуться організувати молодь 
і повести ‘її на хороші діла. 
Не допомагають їм і стар
ші товариші. Не цікавлять
ся нашим життям також і 
працівники Бобринецького 
райкому комсомолу. Рідкі 
гості вони у колгоспі Імені 
Щорса. їм байдуже до того. 
Що члени комітету на чолі 
з В. Сторчнусом розвалила 
внутріспілкову роботу.

Валентина ХОРОШКО, 
телятниця.

Колгосп імені Щорса, 
Бобринецького району.



ТОЇ У тільки не передумав Петро, ле- 
• жачи на лікарняному ліжки..
•УллДЭСЛ /ЗлЛЛ л« . а» л__  *• «-Г.Нелегка доля випала йому. Війна за

брала в нього рідних, позбавила щастя 
відчути материнську доброту, батьків
ську ласку. х *

Та як добре, що в тебе є вірні, надій
ні друзі, які навпіл з тобою поділять і 
радість, і печаль. Тоді не відчуваєш се
бе самотнім. І 
бентежним по
чуттям напов
нюється твоя 
душа, коли ба
чиш, що ти і 
твоя праця по
трібні людям, 
що ти стано
виш невід'єм
ну частку колективу.

Саме так відчув себе Петро серед 
щирих словом і серцем трудівників кол
госпу імені Фрунзе Устимівського райо
ну, коли приїхав до них на жнива. 
Сподобалися юнакові привільні кол
госпні степи, здружився з молоддю, та й 
залишився тут. І де б не працював він, 
яке б завдання не виконував — завжди 
діло горіло в його руках. Добра думка 
склалася в односельчан про Петра Пско
ва. І тому рішення правління колгоспу 
про направлення його в {тульське учи
лище механізації сільського господар
ства сприйняли односельчани з великим 
задоволенням.

Час ішов. Петро все більше й більше 
пізнавав таємниці механізмів сільсько
господарських машин. І тут він відзна
чався своєю наполегливістю, дисциплі
нованістю.

З якою радістю їхав тепер у рідний 
колгосп на виробничу практику! Куку
рудза вродила рясно, тож яку неоцінен
ну допомогу подасть він на збиранні 
Своїм хорошим друзям!

Все йшло спочатку гаразд, а потім... 
Петро працював на силосному комбай
ні «СК-2,6». Порушивши техніку безпе
ки. хлопець став очищати комбайн від 
решток бадилля. Тракторист Олександр 
Пдхитайло, не думаючи до чого призве
де його жарт, включив вал відбору по
тужності трактора, мовляв, щоб наляка
ти ще недосвідченого машиніста. Зару
хався транспортер, закрутився барабан 

. з ножами. Тракторист виключив вал 
відбору потужності, та було вже пізно:

Д Р У З ІЗАВЖДИ ПОРУЧ І

ПОДВИГ
різними
* зустрічі.
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--.......................т бувають
Одні — ви

падкові' короткочасні,— 
майже не запам’ятову- 
ються. Інші — задушев
ні, безпосередні — на
довго залишаються в 
пам'яті і про них згаду
ють з теплотою і вдяч
ністю. Такою і була моя 
зустріч на Кавказі з ко
лишньою гвардії Ря&о~ 
вою Радянської Армії, 
славною дочкою україн
ського народу Світла
ною Борисівною Т ока
ревс ькою.

Зовсім недавно наша 
країна дізналась про 
безприкладний героїзм 
відважної розвідниці. 
Юній семикласниці Світ
лані було всього 13 ро- 
ків^коли вона, повертаю
чись від свого батька 
офіцера Радянської Ар
мії, з . Новоград-Волин- 
ська в Київ, потрапила 
в бурхливий вир фронто
вих подій.

Різнобічно обізнана, 
одна із кращих спорт- 
________  м:,..п„гтпіс сеоед

, иколярів Укра,Ни:.?.‘.Т.'.____________ ___________ .гаг...., ; .
^■вввввяявявави«вяяваиЯ

Петрова нога була в барабані. Він ле
жав без пам яті...

Петрові ампутували ногу. Лежачи на 
лікарняному ліжку, юнак з сумом думав. 
Що тепер він уже нікому непотрібний, 
Що назавжди, втратив надію водити по 
неозорих просторах степові кораблі. Та 
чи не найбільш думав про Валю... Від
ганяв від себе ті настирливі, мов мухи, 

__________ __ ____ ________ ~думки і не міг 
г-л.---------

вали, підбадьорювали
* * *

Т1ЕВД0ВЗІ Петро виписався з лікар
ні. Він, як і раніїие, був таким же 

веселим, жартівливим, але, видно бу
ло, що йому все ж важко. Друзі допо
магали юнакові чим могли, утверджу
вали в Петрові думку, щоб він закін
чував навчання і буде, неодмінно буде 
механізатором.

Валя з Петром вирішили одружити
ся. Щоб допомогти Петрові і в навчан
ні, і в житті, Валя Самусенко перевела
ся з стаціонарного на заочне відділен
ня Кіровоградського педагогічного ін
ституту імені Пушкіна і влаштувалась 
працювати в сільській бібліотеці.

Коли здоров'я Петра покращало, він 
повернувся в наше училище. Весь ко
лектив — викладачі і учні оточили ува
гою юнака, допомогли в навчанні. Біль
шість підсумкових екзаменів Петро 
склав на «5» і «4». А державний екза
мен — на «4».

В юнацьких очах заблищали сльози, 
коли зачитували протокол кваліфікацій
ної комісії про те, що йому, Петру 
Михайловичу Пскову, присвоюється 
звання тракториста-машиніста широко
го профілю. То були сльози радості за 
друзів, з якими пліч-о-пліч крокув 
Петро по шляхах прекрасного життя.

М. КАРПЕНКО, 
секретар комсомольської організа
ції Інгульського училища механіза
ції сільського господарства.

УстимівСький район.

лана не розгубилась. Не- 
дивлячись на те, що її 
хотіли відправити в ди
тячий будинок і евакую
вати далеко в глиб краї
ни, дівчина стояла на 
своєму, I її залишили у 
військовій частині, яка 
формувалась на одній із 
залізничних станцій, де 
Світлану застала війна.

Минали дні. Неспокій
на доля військового 
життя кидала її із од
нієї події в іншу. І ось 
наказ: полк, в якому 
знаходилась Світлана і 
ще дві дівчини, Зіна і 
Мата, відправлявся на 
Волгу.

юного
Тут, під Сталінгра- 

дом, гвардії рядову 
Світлану Т окаревс ьку 
прийняли в члени ком
сомолу. Перебуваючи в 
одній із розвідувальних 
груп, дівчина мала вже 
на своєму рахунку де
кілька вдало проведених 
операцій, завдяки яким 
радянське командування 

відігнати. І со
лодко було від 
них, і боляче. 
«Хіба потрібен 
я їй, каліка?».

Спасибі дру
зям, не давали 
впадати в роз
пач, 
день 
щирим День у 

від від у - 
словом.

одержало дуже цінні по
відомлення.

В одну Із холодних 
зимових ночей 1942 ро
ку в розвідку послали 
більше 20 чоловік. Серед 
них були і три дівчи- 
ни-подруги — Світлана, 
Маша і Зіна. Від того, 
як буде виконане зав
дання, залежав резуль
тат наступу на одній із 
ділянок сталінградсько- 
го фронту.

Під час розвідки Світ
лана, Зіна і Маша по
мічали все, наносили на 
карту орієнтири, біля 
яких були розташовані 
ворожі укріплення, ку
леметні гнізда... Без
страшних радянських 
розвідниць помітили фа
шисти і відкрили по них 
вогонь. На «нічиїй» те
риторії ^Світлану було 
тяжко поранено в руку 
і стегно, а осколки сна- 
життя

ряда, який розірвався 
поруч, впилися в її но
ги. Поранена була І Зі
на. Автоматними черга-

дитячої книш

сс сс<хозсо<ххг*зосоосюзооооахххххгого:осососа,о:г.
Мій вихідний день

> І

І_1ЕРІДКО після неділі в школі можна почути таку 
• * розмову між учнями:

— Ну як, Петько, провів свій вихідний?
Петько спершу скривиться, позіхне, а потім нудно 

відповість:
— Спав майже до обіду. Тоді пішов у кіно, а потім 

знову ліг спати.
Що й говорити: не в кожного учня вихідний заповне

ний цікавими справами. Часто дехто цілісінський день 
байдикує, не знаходячи для себе діла.

Мені хочеться коротенько розповісти про те, як я про
воджу свій вихідний день. Дуже люблю я радіотехніку. 
Спочатку мені й не вірилося, що можна самому скон
струювати радіоприймач. Але після того, як став чле
ном шкільного радіогуртка, зрозумів: були б тільки 
знання, бажання і все можна зробити.

Звичайно, в дні навчання на все часу невистачає. 
Отже, кілька годин вихідного дня я і віддаю улюбле
ному заняттю — радіотехніці. Я кажу — кілька годин,— 
бо хочеться ще почитати цікаву книгу, подивитися кі
нофільм та й матері треба допомогти. Працює вона в 
колгоспі імені Сталіна дояркою, а старший брат — на 
Маловисківському цукрозаводі. До їхнього приходу я 
завжди прагну в хаті прибрати, груби натопити. .

Дуже приємно тоді прочитати на обличчі рідних ніж
ну, вдячну посмішку, відчути, що ти зробив щось хоро
ше ДЛЯ НИХ. ’ •

Отак і не скучаю ніколи я у вихідні дні, і дивно стає, 
коли чую від своїх друзів протилежне.

Василь БІГУН, 
учень 9 класу Маловисківської серед
ньої школи № 3.

ми вона прикривала 
Мату, яка тягнула на 
"Собі Світлану. Ось і 
своя територія. Завдан
ня виконане...

Близько восьми років 
пролежала Світлана на 
госпітальному ліжку, 
їй ампутували обидві 
ноги, зробили 12 хірур
гічних операцій. Потріб
но було мати велику 
силу волі, твердий ха
рактер, щоб перенести 
все це і разом з тим ні 
на хвилину не вагатися 
в своєму майбутньому. 
В лікарні Світлана за
кінчила 10 класів, а по
тім заочно інститут.

Зараз вона — лектор 
Товариства по поширен
ню наукових і політич
них знань. Працює в міс
ті Києві.

Майже 17 років ніхто 
не знав про подвиги, 
які звершила юна роз
відниця Світлана Тока- 
ревська. Та Батьківщи
на не забула про бойові 
діла української дівчи
ни. Указом Президії 
Верховної Ради СРСР 
гвардії рядова Світлана 
Борисівна Токаревська 
в березні 1959 року бу
ла нагороджена орде
ном Вітчизняної війни 
першого ступеня і ме
далями «За оборону 
Сталинграда» і «За 
победу над Германией».

...Затишна, скромно 
прибрана квартира на 
вулиці Димитрова в 
місті Києві. Сюди в гос
ті до Світлани Борисів
ни і її чоловіка, офіце
ра Радянської Армії, 
часто приходять молоді 
робітники, школярі, вої
ни, запрошують її до се
бе в гості.

Подвиг військових ро
ків української дівчини 
С. Б. Токаревської слу
жить для молоді при
кладом вірного служін
ня' рідній Батьківщині, 
своєму народові.

О. ЧЕРНЕЦЬКИЙ.

ГОСПОДАРЯМИ пло- | 
V їді імені Кірова ми- ? 

нулої неділі стали гомін- с 
ливі школярі. Поспішали £ 
сюди учні з усіх ШКІЛ Е 
Кіровограда і юні при- с 
їжджі гості; почався Е 
тиждень дитячої книги. Е 

Учням 7—10 класів Кі- Е 
ровоградської середньої с 
школи № 6 під керівни- Е 
цтвом старшої піонерво- Е 
жатої Марії Папкової С 
працівники торгівлі дові- Е 

Й рили продавати і реко- С 
й мендувати книги юним Я 
§ покупцям. С

8 На знімку: продаж ди- Е 
8 тячої літератури на Е 
Я площі імені Кірова. Пра- Е 
8 поруч за прилавком Е 
З восьмикласниця Зоя Сі- с 
8 ненко. Е
р Фото В. Ковпака. ЯСооосхх<хсгосососссогосо:оссг.аооо5
ЛЮБОВ

сердець окрилених
Політ орла сталевого, 
Шовки колосся стиглого, 
Вбрання густих дібров 
Візьму, щоб в пісні вилити 
Комуністичній партії 
Немеркнучу любов.
Буттям заводів-велетнів 
І з космосу сигналами, 
Громаддям творчих днів 
Лунає над планетою 
Про тебе, рідна партіє, 
Епохи дужий спів.
З тобою до прекрасного 
Життя комуністичного 
Невпинно ми йдемо, 
Свої дерзання сміливі, 
Любов сердець

окрилених — 
Тобі віддаємо.

Анатолій КАЙДАШ,
с. Новгородка.

В листопаді минулого року в «Молодому комунарі» | 
з критичним листом виступили молоді доярки з колгоспу І 
«Путь Ильича» Знам’янського району. Люба Мележик, ? 
Надія Токар та Галина Кордиш скаржилися, на безлад- | 
дя, яке панувало на фермі. Кормів невистачало, надої ♦ 
були мізерними. Не дбали в колгоспі і про полегшення І 
праці тваринників: усе доводилося робити вручну.

* І
Здавалося б, у колгоспі повинні відразу вдарити на ♦ 

сполох. Та й райкому комсомолу слід було поцікави- | 
тись, як же пішли справи на фермі після виступу га- ; 
зети. _ і
' Та, на жаль, цього не трапилося. Райком комсомолу і 

зайняв позицію невтручання. А між тим, безладдя, про ♦ 
яке йшлося в листі, тривало. Лише після повторного | 
втручання редакції, працівники райкому зацікавились ♦ 
станом справ у цьому колгоспі. Днями секретар райко- І 
му т. Гребенюк надіслав, нарешті, відповідь. Він визнав, ; 
що факти, наведені в листі «Ми стурбовані відставай- » 
ням», повністю підтвердились.

10 січня на засіданні партійного бюро колгоспу було ♦ 
заслухано звіт завідуючого фермою т. Вакуленка про ; 
стан справ на фермі.

Бюро прийняло ряд конкретних рішень по ліквіда- | 
ції недоліків, а т. Вакуленка попередило.

21 лютого завідуючий фермою звітував на засіданні ♦ 
бюро партійної організації колгоспу про проведену ним | 
роботу. За невиконання прийнятих раніше рішень бюро » 
звільнило т. Вакуленка з посади завідуючого і на його І 
місце призначило т. Матухнова.

Останнім часом умови праці тваринників поліпшили- ? 
ся. Колгосп придбав доїльну установку, і її введено в | 
дію. Корми тепер подрібнюються і запалюються. Надої ♦ 
молока зросли. |

Ліквідовані й інші недоліки. Доярки забезпечені від- І 
рами, халатами.. Вирішено питання і про вихідні дні ♦ 
тваринників, почалося обладнання червоного куточка. ;

* * * ♦

Комсомольці Ново-Миргородського керамічного заво
ду вирішили допомогти підшефному колгоспу імені XXI 
з’їзду КПРС у вивезенні добрив на поля. Голова кол
госпу І. М. Удальцов безпідставно відмовився від допо
моги, хоч стан з заготівлею добрив в артілі був пога
ний. Про це йшла мова у фейлетоні «Пустомелі», опуб
лікованому в газеті «Молодий комунар» за 26 люто
го ц. р.

Начальник Ново-Миргородської інспекції по сільсько
му господарству т. Швець повідомив редакцію, що фей
летон «Пустомелі» обговорено на відкритих партійних 
зборах колгоспу. М. Удаль- ' 
нову зауважено і зобов’я
зано вжити заходів до усу
нення вказаних недоліків.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
29 березня 1961 р., З стор.



ЯК ЗВЕТЬСЯ •
О КОСЬ в автобусі один з нас став ви

падковим свідком розмови між дво- 
■ ма молодими людьми.
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— Завтра у мене день народження, 
запрошую і теб^, в гості, — говорила 
дівчина.

— Дякую, Лідо, тільки ти, здається, 
переселилася тепер на іншу квартиру?

Дівчина зашарілася і зніяковіло від
повіла:

— Я живу по... Костопальній.
По всьому було видно, що Ліді не ду- 

же-то приємно називати свою адресу. 
Та й кому хочеться жити на вулиці, 
саме найменування якої викликає по
чуття бридкості, ображає гідність люди- 
нн-трудівника!

Нам не раз доводилося бувати на 
Костопальній — зеленій, мальовничій 
вулиці. І тим більше стає незрозумілим, 
чому товаришам з міськвиконкому при
йшло в голову приліпити їй таке незро
зуміле найменування? Чи не тому, бу- 
ва, що у свій час тут знаходився ското
могильник?

Кожен з нас пишається своєю вули
цею, зберігає згадку про неї все життя. 
Саме на цій вулиці пройшло наше ди
тинство, юність, з нею пов’язані най
кращі спогади. Трудящі люблять свої 
вулиці — дбайливо впорядковують, озе
ленюють їх, слідкують за чистотою біля 
подвір’їв. Назва вулиці є необхідним 
доповненням до її зовнішнього вигляду, 
своєрідною візитною карткою. 1 як не
приємно стає кожному з нас, коли ми 
зустрічаємо застарілі, надумані, а іноді 
просто безглузді найменування. Кому 
буде приємно признатися, що твоя, ска
жімо, кохана живе на Колінчастому чи 
Водосточному провулках, або що ти пе
реселився на Вигінну чи Тракторну ву
лицю.

У свій час в Кіровограді в районі Ба- 
лашовкн була шахта. Тепер її і сліду 
не залишилося, зате існує ціла низка 
назв вулиць з шахтарським «колори
том»: Маркшейдерська, Ствольна, Бри
кетна, Шахтарська, Відбійний провулок 
і т. д. і т. п.

Ще десь у XVIII сторіччі в колишній 
- Єлисаветград прибув полк карабінерів.

І з того часу чудова вулиця носить не 
кожному зрозуміле, застаріле і зараз 
непотрібне найменування — Карабі
нерна.

Ніхто не стане заперечувати значення 
техніки у народному господарстві. Але 
ж навіщо спотворювати вулиці такими 
найменуваннями: Транспортна, Ливар
на, Кузні(?!), Тракторна...

Шкода, Що у працівників міськвикон
кому невистачає вміння знайти хоро-

ВІД РЕДАКЦІЇ: Читачі- нашої

ших, естетично насичених назв, і їм до
водиться оперувати різними «ливарни
ми» і «тракторними» словами.

А яких тільки провулків немає у на
шому місті! Можете піти Пішим про
вулком, Вузьким, Прямим, Косокутним, 
Об’їзним, Колінчастим, Обривним, Глу
хим, Ламаним, Овражним, Спускним, 
Гористим, Ярмарковим.

Ще водовоз у відомому фільмі гово
рив, що: «Без води — і не туди, і не 
сюди». А коли так, то побільше її, та 
різної: морської, річкової, колодязьної. 
Будь ласка! Провулки Водяний, Річко
вий, Приморський, Прирічковий, Водо- 
сточний, Колодязьний, вулиці Водозбір
на, Водогінна, Колодязна, а так, як во
да має деяке відношення до лазні, то й 
назвали провулок Банний. Є й Біанська 
набережна, що поросла дерезою. Шко
да, що керівники міськвиконкому чо
мусь забули про океани. А то у Кірово
граді ще невистачає Океанської вулиці. 
Наводнювати — так вже до кінця!

По простоті 
не підозрювали, 
провулок (а як бути холостякам?). А 
втім, можна сподіватися, що товариші 
з виконкому у своїй винахідливості пі
дуть далі. І тоді ми, чого доброго, бу
демо свідками народження Дитячої, 
Холостяцької вулиць, а то й провулка 
Розлучених.

Або які емоції можуть у вас виклика
ти такі назви: Грузова, Товарна, Кару
сельна, Г* 
ку на
Балка, . _____ ___ж
Межовий, Шосейний та інші.

Можна скласти довжелезний список 
вулиць з назвами-нісенітницями. Ну ось 
хоч би ще: провулки Млинарський, Ра
діо, Луговий, Кар’єрний, вулиці Глиня
на, Верхня П’ятихатська, Підгородня.

Легше розгадати найскладнішу шара
ду, ніж пояснити походження назви 
Кріпосної вулиці. Чи то мається на ува
зі фортеця, чи кріпосне право?

Назви вулиць і провулків, про які 
йшлося вище, давно вже самі себе зжи
ли. Настав час замінити їх новими, су
часними найменуваннями, які повністю 
відповідають нашій чудовій дійсності 
ще

душевній ми зовсім 
що у місті е Сімейний

Межовий Бульвар (хоч і натя- 
бульвар там немає!), Солодка 
Піщана, провулки Радіальний,

більш прекрасному майбутньому.

А. ЧАЛИЙ — робітник облас
ної друкарні, В. ГРЕБЕНЮК — 
учень 10 класу школи № 7, 
В. ЧАБАНЕНКО — студент пед
інституту, В. ПОЛОНСЬКИИ — 
робітник заводу «Динамік».
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Добро пожалувати, шпаки!
Фотоетюд В. Ковпака,
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• ■ - -- газети порушили дуже назріле питання.
Справді, в містах і селах області є багато площ, вулиць, парків культури і від
починку, які носять незрозумілі, нічим не виправдані назви. В той же час, ба
гатьом вулицям присвоєні імена видатних діячів Комуністичної партії і Радян
ської держави, діячів науки і культури, героїв Великої Жовтневої соціалістич
ної революції, громадянської та Великої Вітчизняної воєн. Але не все місцеве 
населення знає про їх життя та діяльність.

Редакція газети «Молодий комунар» вважає, шо було б доцільно встанови
ти поруч з назвами площ і вулиць довідкових табличок з короткими розповідя
ми про видатних діячів та героїв, іменами яких названі ці площі і вулиці. Ба
жано також влаштувати на площах міст і районних центрів, в багатолюдних 
місцях, вітрини з історії цих міст з фотознімками визначних історнко-культурннх 
місць і пам'ятників.

СПІВЕЦЬ
ІДЕАЛІВ НАРОДНИХ

Загартовуйте
СВІЙ ОРГАНІЗМ

ґУДНИМ з найбільш простих і доступних 
засобів зміцнення здоров’я і підви

щення життєдіяльності є загартовування 
організму. . . .

Заняття спортом на свіжому повітрі, яке. 
супроводжується енергійними рухами м’я
зів глибоким диханням знімає почуття вто
ми підтримує життєдіяльність і працездат
ність організму, підвищує його стійкість до 
захворювань.

Про це яскраво свідчить хоч би такни 
факт: з загального числа студентів факуль
тету фізичного виховання в минулому на
вчальному році хворіло лише 21 чоловік, 
тобто ІЗ,5 проц., і то в переважній більшос
ті першокурсники. Студенти ж, які більшу 
частину часу проводять в закритих примі
щеннях і мало рухаються, значно частіше 
хворіють, і не дивно, що з загального чис
ла студентів філологічного і фізико-матема- 
тичного факультетів 330 чоловік, тобто май
же половина, хворіли в минулому навчаль
ному році тільки простудними захворюван
нями. -

Щоб менш простуджуватися, треба загар
товувати свій організм. Що для цього треба 
робити? Одним з простих і загальнодоступ
них засобів загартовування є щоденне об
мивання ніг водою з поступовим зниже
ним її температури; полоскання горла хо
лодною водою, обливання і обтирання до 
пояса, провітрювання кімнати перед сном 
і після сну, заняття ранковою гімнастикою.

В результаті загартовування підвищує
ться стійкість організму в умовах змін тем
ператури, атмосферного тиску, вологості і 
інших несприятливих факторів зовнішнього 
оточення.

Загартовування — не самоціль, а лише 
засіб для зміцнення організму людини.

В. ЯЗЛОВЕЦЬКИЙ, 
студент Кіровоградського педінсти
туту імені О. С. Пушкіна,

. П І
ЛІТЕРАТУРНОГО КОНКУРСУ

кінці листопада минулого року ре-

ВОДНОМУ з Петербур
зьких військових гос- 
питалів, на Виборзькій сто

роні, коротали нудні годи
ни два молодих офіцери: 
двадцятитрьохрічний орди
натор госпиталю, військо
вий лікар, і 17-річний юнак.

Хто ж ці молоді люди, 
що зустрілись- десь в 50-х 
роках XIX століття?

Військовий лікар — О. П. 
Бородіи. юнак — М. П. Му
соргський, 80-річчя з дня 
смерті якого відмічають на
роди нащої країни.

Один з найвидатніших 
російських композиторів, 
гуманіст і новатор, Модест 
Петрович Мусоргський на
родився 9 березня 1839 р. в 
с. Кареві Псковської губер
нії. Тут провів він перші 10 
років свого життя, тут впер
ше відчув красу рідної при
роди, побачив селянське 
життя, почув народну мову 
і пісні.

Дуже рано проявились 
виключно музикальні здіб
ності Мусоргського. Він ще 
не брав жодного уроку му-

Дмитру Дрозденку (друга премія за 
нарис «Вчителька») — ЗО карбованців.

Миколі Стояну (третя премія за опо
відання «Гуцулка Ксеня») — 20 карбо
ванців.

Кирилу Кліщу (третя премія за нарис 
«Честь робітнича») — 20 карбованців.

Івану Кононову (третя премія за опо
відання «Незвичайний екзамен») — 20 
карбованців.

За кращі поетичні твори:
Георгію Щербині (перша премія за 

добірку поезій «Уклін земний, трудівни
ки!») — 35 карбованців.

Борису Чамлаю (друга премія за вір
ші «Матері» та «Живий навіки») — 25 
карбованців.

Анатолію Чалому, (друга премія 
вірші «Щастя» та «Над листом») — 
карбованців.

Георгію Шевченку (третя премія 
вірші «Безсмертя» та уривки
«Поет України») — 15 карбованців.

Миколі Пироженку (третя премія 
поезії «Ліричне», «Бузковий вечір» 
інші) — 15 карбованців.

Клавдії Башликовій (третя премія

;; дакція газети «Молодий комунар» разом 
з облпрофрадою та обкомом .ЛКСМУ 

о оголосили літературний конкурс, при- 
свячений пам’яті Т. Г. Шевченка, на 

і кращий нарис, оповідання, вірш.
Редакційна пошта щоденно приносила 

десятки листів з прозовими і поетичний 
ми творами. В них відчувалося дихання 
нашого часу, владний ритм праці в ко
муністичних бригадах.

Читачам, безумовно, сподобалося опо
відання Миколи Стояна «Гуцулка Ксе
ня», нарис Дмитра Дрозденка «Вчитель
ка», оповідання Василя Гошуляка «Єди- 

. на сім’я». З хвилюванням читалися і 
ліричні вірші Георгія Щербини, Анато
лія Чалого, Бориса Чамлая, Леоніда На- 

. родового та багатьох інших молодих 
; поетів Кіровоградіцини.

Не всі твори з поміткою «На конкурс» 
. були використані. Але і їх не можна чп- 
; тати без хвилювання. Адже за рядками 

оповідань, нарисів і віршів — стоять ге- 
> рої наших днів із фабрик, заводів, кол- 
; госпів і радгоспів.

Минулої неділі жюрі конкурсу РОЗГЛЯ- 
; нуло літературні твори і розподілило 

премії так:
За нариси і оповідання:
Василю Гошуляку (друга премія за 

оповідання «Єдина сім’я») — ЗО карбо
ванців.
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(До 80-річчя з дня смерті 
М. П. Мусоргського) 

0
зики, а вже сідав за рояль лаьірєв. Тут він 

знайомиться з творцем «Іва
на Сусаніна» та «Руслана 
і Людмили» М. І. Глінкою, 
з О. С. Даргомижськнм.

Саме Балакірєв стає 
центром групи молоди» му
зикантів, яку ми називаємо 
«могутньою кучкою». Спо
чатку сюди входили лише 
напівлюбителі музики, а 
згодом навколо Балакірєва 
об’єднались професіонали — 
офінер Мусоргський, мор-, 
ський офіцер Римський-Кор
саков, інженер Кюї, доктор 
медицини і хімік Бородін, 
мистецтвознавець і публі
цист Стасов.

У 1858 р. Мусоргський 
виходить у відставку і всьо
го себе віддає музиці... Сю
жетом для майбутньої опе
ри він обирає трагедію Со
фокла «Цар Едіп». Були 
написані увертюра, хорова 
сцена, але композитор ки-

і імпровізував. В 7 ро
ків Модест вже грав не
великі твори Ліста, а в 9 — 
великий концерт Фільда.

В 1849 р. сім’я переїха
ла до Петербургу. Хлопчи
ка віддали вчитись у Петро- 
павлівську школу. Модест 
вчиться легко, багато чи
тає, вивчає мови, займаєть
ся музикою. Через 3 роки 
він вступає до школи гвар
дійських підпрапорщиків. 
Військова муштра займає 
багато часу й гнітить ^іум- 
ки, але й тут майбутній 
композитор у рідкі вільні 
хвилини вивчає філософію, 
історію, намагається на
віть самостійно писати му
зику (його полька «Під
прапорщик» написана у 
1852 р.).

В середині 50-х років в 
Петербург приїхав з Каза
ні молодий музикант М. Ва

швидко
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за 4 (
з поеми <■

за <, 
вірші «У задумі яблука червоні», «На-’; 
шо біля хати...» та інші) — 15 карбо
ванців. 4 >

Володимира Короля, Леоніда Народо- ;; 
вого та Володимира Чабаненка відзна
чено заохочувальними преміями. п
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дає цей сюжет. Він створює 
романси, сонати, скерцо. В 
цей час написаний всесвіт- 
ньовідомий романс «Листья 
шумели уныло».

В 1868 р. Мусоргський 
звертається до" російського 
сюжету — «Женитьби» Го
голя. Та і на цей раз кидає 
замисел: невистачає сил 
створити справді реалістич
ну оперу народного харак
теру. Модест Петрович в 
1869 році закінчує першу 
редакцію опери «Борис Го
дунов», сюжет якої підска- 
зав йому його друг профе
сор В. Нікольський. В. В. 
Стасов писав тоді: «Борис 
Годунов» — один з най
більших творів не тільки ро
сійського, але й усього єв
ропейського мистецтва». В 
цей час починається роз
вал «могутньої кучки»: від
ходить Балакірєв, захоп
люється педагогічною діяль
ністю Римський-Корсаков, 
віддаляється Кюї. Мусорг
ський все це важко пережи
ває. Моральний стан його

важкий, відчувається самот
ність, втома, нервозність. 
До, того ж вмирає любима 
жінка — Надія Петрівна 
Опочиніна.

В 1872 р_ Мусоргський 
починає писати нову оперу 
«Хованщина». Твір весь про- 
никнутий духом епохи, хоч 
і сюжет його історичний — 
петрівські часи.

В 1886 р. опера була 
поставлена в приватному 
театрі, а в 1911 р.—на сце
ні Марийського театру.

В 1875 р. Мусоргський 
приступає до нової опери — 
«Сорочинський ярмарок». 
В останні роки життя ком
позитор створює «Картинки 
з виставки» (1874 р.).

Народжуються нові чудо
ві плани і задуми. Але їм 
не судилось здійснитись. 
Стан здоров’я дуже погір
шився. У 1881 році друзі 
влаштували його у Петер
бурзький військовий лаза
рет, де 28 березня компози
тор помер.

А. ГОРДІЄНКО.

Редактор П; МАРЧЕНКО.

КІНОТЕАТР ІМ. ДЗЕРЖИН- 
СЬКОГО. «Граф Мокте-Крісто». 
(І серія). Початок о 9 год. 30 хв. 
ранку, 4 год. 40 хв., 8 год. 20 хв. 
вечора, (II серія) об 11 год. 20 
хв. ранку, 3 год., 6 год. 20 хв., 
10 год. вечора.

КІНОТЕАТР «МИР». «Таємни
ця затонулого корабля». Поча
ток о 10 год. ранку. «Хмари над 
Борськом». Початок о 12 год. 
дня, 2 год., 4 год., 5 год. ЗО 
хв., 7 год. 40 хв., 9 год. ЗО хв. 
вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». «Зо
лотий ключик». Початок о 10 
год., 11 год. 45 хв. ранку, 1 год. 
30 хв. дня. Хронікально-доку
ментальні фільми: «Розповіді 
моря», «Новини дня № 10/61», 
«Радянський спорт № 2/61» — з 
З год. до 9 год. вечора. Худож
ній фільм «Зхо». Початок о 9 
год. 30 хв. вечора.

КІНОТЕАТР «Сивашець». «Лі
таючий корабль». Початок о 9 
год. 40 хв. ранку, 11 год. 10 хв. 
ранку, 12 год. 40 хв., З год. 40 
хв., 5 год. 10 хв. «Літак відхо
дить о 9-Ій». Початок о 7 год, 
40 хв., 9 год. 40 хв. вечора.

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