
Під всеперемагаючим 
прапором ленінізму!

Урочисті засідання, присвячені 91-м 
роковинам з дня народження В. І. Леніна

МОСКВА

Радянський народ, все прогресивне людство 
\ Урочисто відзначають велику дату — день на

родження Володимира Ілліча Леніна.
22 квітня у Великому театрі Союзу PCP від

булось урочисте засідання партійних, радян
ських і громадських організацій міста Москви, 
присвячене 91-м роковинам з дня народження 
великого організатора і вождя Комуністичної 
партії, засновника Радянської держави, люби
мого вчителя і друга трудящих усього світу 
В. І. Леніна. .

Бурхливою, тривалою овацією зустріли при
сутні появу, в президії керівників Комуністич
ної партії і Радянського уряду.

Урочисте засідання відкрив член Президії 
НК КПРС, секретар ЦК КПРС М. А. Суслов.

З доповіддю виступив перший секретар 
ММК КПРС П, Н. Дьомічев.І

КИЇВ

бюро ЦК

більшовики,

Разом з усім радянським народом і прогре
сивним людством трудящі Радянської Украї
ни урочисто відзначили 91-і роковини з дня 
народження Володимира Ілліча Леніна.

Цій знаменній даті було присвячене урочис
те засідання партійних, радянських і громад
ських організацій Києва та представників 
Радянської Армії.

О 18 годині місця в президії займають ке
рівники Комуністичної партії і уряду Украї
ни М. С. Гречуха, О. І. Іващенко, І. П. Каза
нець, М. В. Підгорний, І. С. Сенін, В. В Щер- 
бнцький, М. Д. Бубновський, А. Д. Скаба, 
П. Ю. Шелест, члени бюро обкому і міськко
му партії, члени виконкомів обласної і міської 
Рад депутатів трудящих, члени бюро ЦК 
ЛКСМУ, президії Української республікан
ської ради профспілок, старі більшовики, 
знатні люди столиці України.

Під бурхливі, довго не стихаючі оплески 
присутні обирають до почесної президії засі
дання Президію Центрального Комітету 
КПРС на чолі з товаришем М. С. Хрущовим. 
& доповіддю «По ленінському шляху — до 
перемоги комунізму» виступив перший секре
тар Київського міськкому кп України В. І. 
Дрозденко.

Ім’я Леніна, говорить доповідач, безмежно 
близьке, дороге і рідне для мільйонних мас 
трудящих, його життя — це безприкладний 
подвиг заради щастя трудового народу, зара
ди повного торжества соціалізму і комунізму.

Тов. Дрозденко розповідає про чудові успі
хи, яких досягла наша країна і її невід’ємна, 
складова частина — Українська PCP під ке
рівництвом ленінської Комуністичної партії в 
створенні матеріально-технічної бази’ кому
нізму.

Доповідач відзначає велике політичне і тру
дове піднесення, з яким радянські люди ідуть 
назустріч XXII з’їздові КПРС.

Ленінізм, каже доповідач, осяює шлях всім 
трудящим ДО -СВІТЛОЇ мети — комунізму, він 
став найважливішим фактором суспільного 
прогресу. Сила і непереможність світового ко
муністичного руху в його вірності всеперема- 
іайочом.у вченню марксизму-ленінізму, в його 
непорушній єдності і згуртованості під прапо
ром Леніна.

Тов. Дрозденко відзначає величезну роботу 
Комуністичної партії і Радянського уряду на 
чолі з вірним ленінцем М. С. Хрущовим по 
збереженню миру на землі, в ім’я щастя всіх 
трудящих світу.

На закінчення урочистого засідання при
сутні стоячи виконали партійний гімн «Інтер
націонал».

КІРОВОГРАД

Вчора в приміщенні Палацу культури імені 
^Ковтня на урочисте засідання, присвячене 
91-м роковинам з дня народження вождя Ко
муністичної партії, засновника Радянської 
держави, любимого вчителя і друга трудящих 
усього світу В. І. Леніна, зібрались представ
ники партійних, радянських і громадських 
організацій Кіровограда.

Під бурхливі оплески присутні обирають до 
почесної президії засідання Президію Цен
трального Комітету КПРС на чолі з товари
шем М. С. Хрущовим.

3 доповіддю «91-і роковини з дня народжен
ня В. І- Леніна» виступив перший секретар 
обкому партії Ф. Г. Мартинов.
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ПЕРЕДОВИКИ ВІДСТАЮЧИМ
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 Весняний передсвятковий настрій у Валі Синько—то- > 
каря заводу «Сільгоспдеталь», ударниці комуністичної 5 
праці. Щоденно ця комсомолка виконує по півтори ЗМІН- > 
них норми, змагаючись за гідну зустріч XXII з’їзду > 
КПРС. 5

І в навчанні у Валентини успіхи хороші. Вона — сту- >
дентка вечірнього відділення Харківського політехнічно- ?
го інституту. >

На знімку: ВАЛЕНТИНА СИНЬКО. і
Фото О. ШАРИКОВА. 5

Конференція 
раціоналізаторів 
і винахідників

20 квітня відбулась друга 
обласна конференція Всесо
юзного товариства винахід
ників і раціоналізаторів, на 
яку зібрались кращі новато
ри підприємств області.

Цікаві факти наводив у 
своїй звітній доповіді голо
ва обласної ради В'ГВР т. 
Білан. Все ширші верстви 
трудівників, особливо моло
дих, вступають до товари
ства винахідливих. Зараз в 
області налічується 8 тисяч 
членів товариства. В раціо
налізаторський фонд семи
річки вже внесено 95 міль
йонів карбованців (у старих 
грошах).

Відчутних успіхів досяглії 
раціоналізатори заводу 
«Червона зірка», другого 
імені Петровського цукро- 
комбінату, Заваллівського 
графітового комбінату та ін.

Було відзначено, що неза
довільно ведеться ще раціо
налізаторська робота на 
дрібних підприємствах, в 
РТС та серед сільських ме
ханізаторів.

Конференція обрала но
вий склад обласної Ради то
вариства.

вогник
ТРИ нерозлучних ШКҐЛЬ-

■ них подруги прибули на 
будову. Але будови, як та
кої, тут ще не було. Серед 
розкішних степових трав 
кілька палаток, в яких роз
містились будівельники — 
оце й усе, що побачили дів
чата. Та Ніні, Ані й Каті 
це навіть сподобалось.

Але з настанням осені 
жити в палатках стало ду
же незручно. Не було по
рядної їдальні. Навіть воду 
доводилось возити з сусід
нього села у бочці.

Та новосели не впадали у 
розпач: «Ми — перші, тому 
нам важче», — казали вони. 
І незмінно вечорами виспі
вував дзвінкий баян, луна
ла бадьора пісня.

Минув рік. На пустирі ви
росли квартали нових будин
ків, чітко окреслились кон
тури майбутнього цукроза
воду. І люди теж виросли. 
Наші знайомі — Аня Ми
лова, Катя Будурова й Ні
на Заболотня стали штука
турами. Найвправнішій з 
них — Ані довірили брига
ду. І живуть дівчата вже 
не в палатці, а в кімнаті 
гуртожитку.

НВАДРАТИ НА ПОЛЯХ
ПЕТРОВЕ. Честь розпочати сівбу кукурудзи випала 

на долю вожака комсомольсько-молодіжної ланки кол
госпу імені XX з'їзду КПРС молодого комуніста Мико
ли Ігнатова.

За 6 років, відколи став Микола трактористом, він 
зарекомендував себе дисциплінованим, люблячим свою 
справу механізатором. Не помилились комсомольці, до
ручивши Миколі очолити похід за кукурудзу.

Очоливши ланку, Микола зразу ж взявся за діло. 
Юнаки й дівчата вивезли на закріплену за ними стогек
тарну площу 1200 тонн перегною, прагнучи виростити 
на круг по 60 центнерів качанистої.

Ланковий Микола Ігнатов за два дні засіяв перші 
40 гектарів кукурудзи.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся/

4!

1_1 А ЦЕЙ РАЗ краща в ливарному цеху сірого чавуну 
бригада формувальників востаннє зібралась у своє

му старому складі. 12 молодих робітників уважно слу
хали бригадира Володимира Костенка, який зачитував 
нове зобов’язання. І хоч над текстом його працювали 
всією бригадою, зараз кожне слово лунало якось уро
чисто.

Віднині престиж передової комуністичної бригади 
формувальників залежатиме від того, наскільки тверди
ми будуть перші кроки їх підшефних — новоствореної 
комсомольсько-молодіжної бригади. З новим колекти
вом тепер будуть пов’язані і трудові будні, і свята 
бригади В. Костенка. Тільки перебуваючи завжди і У 
всьому поруч, зможуть вони допомогти друзям підня
тись до свого рівня — вибороти почесне звання кому
ністичного колективу до дня відкриття XXII з’їзду 
КПРС.

Зріднила ці дві бригади Ше одна обставина: з колек
тиву Володимира Костенка перейшли у новостворений 
три кращих формувальники-комсомольці Борис Гапонов, 
Олександр Подурець, Іван Мітіг. До того ж, Іван Мітіг 
очолив новостворену бригаду.

Шефи і підшефні вирішили відзначити пам’ятну по
дію, обмінявшись подарунками. Олександру Кузнєцову, 
любителю музики, вручили придбаний вскладчину акор
деон.

На заводі з кожним днем все більше стає бригад-ше- 
фів, які підхопили почин свердлувальниць бригади 
Альбіни Кравцової. Бригада зварювальників Олександра 
Марикуци взяла шефство над всією зміною другого ме
ханоскладального цеху, в якій вона працює. Зміна бо
реться за звання комуністичної.

Кращі молодіжні колективи заводу — бригади Ніни 
Василенко, Олександра Санжари, Майї Мороз, Миколи 
Бранка та інших — всього 17 комсомольсько-молодіж
них бригад комуністичної праці взяли шефство над 28 
колективами, які борються за це звання. А це означає, 
що XXII з’їзд Комуністичної партії розвідники майбут
нього зустрінуть дальшим ростом своїх рядів.

М. МАЛЄТА, 
секретар комсомольської організації заводу 
«Червона зірка».

Та чи все на будові зміни
лось на краще? Ні, не все. 
Потухла комсомольська іні
ціатива, зникло завзяття 
перших днів. Немов і непо
гано працюють бригади 
Ганни Милової, Григорія 
Гнідого, Миколи Берегово
го, але далі виконання пла
ну їх поривання не сяга
ють. Скільки чудових почи
нань непокоїть молодь —

ЛЕДВЕ
боротьба за виконання вось
мигодинних завдань за 7 го
дин, оволодіння суміжними 
спеціальностями ’ Та жодне 
з них не підхоплено на ком
сомольській будові. На бу
дові немає жодної комсо
мольсько-молодіжної брига
ди комуністичної праці. 
Один цей факт говорить про 
те, наскільки інертним, не
поворотким став комсомоль
ський комітет і комсомоль
ський штаб. Він, цей штаб, 
перетворився, власне, у за
гін по боротьбі з розкра
данням матеріалів. Звичай
но, коли є ше таке огидне 
явище, коли навіть один з 
комсомольців — Анатолій 
Прокопенко, втративши со
ром і совість, вкрав 7 кіло
грамів цвяхів, то на бороть
бу з цим злом треба кину
ти великі сили. Цією силою 
могла б стати народна дру
жина. Але її не стало через 
те, що передавалась вона з 
рук в руки. Причому в не
надійні. Той же А. Проко
пенко очолював раніше дру
жину. Потім — безініціатив
ний Віктор Вільховий. За
раз комітет комсомолу до
ручив Петру Кліщову зано
во створити й очолити дру
жину. Як виконуються ці 
доручення, не знають ні 
секретар Вадим Недлін- 
ський, ні члени комітету.

Млявість, неоперативність 
комітету комсомолу дає се-

бе знати. З дня заснування 
будови питання про споруд
ження жител було найго
ловнішим. та тільки тепер, 
нарешті, зайшла мова про 
створення комсомольської 
бригади по спорудженню 
житлових об’єктів.

Інша невідкладна пробле
ма — нестача робочих рук. 
Як важливо в цих умовах 
володіти кількома будівель
ними спеціальностями, забез
печувати взаємозаміну в 
бригаді! Але суміжними спе
ціальностями оволоділи оди
ниці—Віра Луценко, Дмит
ро Жуйко, Іван Карпов

Другий рік триває будів
ництво розчинно-бетонного 
вузла, хоч потреба у розчи
ні з кожним днем зростає. 
Зараз, коли сюди прокладе
но колію й доставлено буд
матеріали, є всі умови ііля

ЖЕВРІЄ
розгортання робіт. А між 
тим, мулярі часто влашто
вують годинні «перекури», 
а то й у карти грають. Ро
бота стоїть, бо немає роз
чину.

Навіть художня самоді
яльність, якою колись, пла
вилась будова, тепер зав
мерла. «Немає керівника хо
рошого» — скаржаться ком
сомольські вожаки. Раніше 
його теж не було, але бу
ло інше — те, що ми звемо 
комсомольським вогником, 
йому б полум’ям загорі
тись, а він з вини комітету 
ЛКСМУ будови та Долнн- 
ського райкому комсомолу 
вже ледве жевріє. І в цьо
му — головна з причин не
виконання плану будівель
них робіт

Рейдова бригада:
А. ФЕДОРЕНКО, В. 
БОРТНОВСЬКИН — 
робітники, Т. БОД- 
НАР — спецкор «Мо
лодого комунара».
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ГПППЙНЇ-ЗАЦІКАВИТИ

ЦІНАПленум 
трудо- 
ти зу- 
Які ре-

і дівчат. В 
вигляді порядок 
пишеться і в

Н. Коваль відповідав секретар первинної 
комсомольської організації І. Краєвський

X ОРОШУ пропозицію ви
словила Ніна Коваль: 

обмінятися думками з при
воду того, як краще органі
зувати збори, щоб вони 
проходили цікаво і залиша
ли помітний слід в житті 
кожного юнака і дівчини, 
які питання слід виноси-, 
ти на обговорення і т. д. 
Коло питань тут дуже ве
лике.

Над всім цим я й раніше 
не раз замислювався. І зро
зуміло чому: після вдало 
проведених зборів пожвав
люється робота організації, 
народжуються нові почи
нання, ініціатива, кожен 
прагне внести щось своє, 
нове з тим, щоб яскравіше 
розгорявся комсомольський 
вогник.

Галина Темна у своїй 
відповіді Ніні Коваль пра
вильно твердить, що дуже 
важливо добре підготувати 
збори, вміло провести їх. Та 
я вважаю, що цього зама
ло. Велика попередня робота 
безпосередньо перед збора
ми, підготовка їх не дадуть 
бажаних наслідків, якщо 
питання, винесені на їх 
обговорення, не відобража
тимуть життєвих запитів 
врієї молоді, не задівати- 
муть, як кажуть, за живе. 
Тоді и виступаючі будуть, 
і говоритимуть багато, але 
говоритимуть заради фор
ми (збори ж готувались, 
їм пропонували виступи
ти!). В такому разі не 
вийде щирої, задушевної 
розмови.

В нашій комсомольській 
організації саме на темати
ку зборів, на порядок ден
ний звертається особлива 
увага. На засіданні коміте
ту ми завжди радимось, які 
саме питання слід винести 
на обговорення чергових 
зборів, враховуємо поба
жання, які висловлювались

всієї молоді, 
жваво, цікаво, 
чимало ділових

юнаками і дівчатами на по
передніх зборах. Коли вже 
визначені питання, думаємо 
над тим, як краще сформу
лювати порядок денний. 
Стараємось, щоб він сто
сувався кожного, щоб вже 
навіть цим викликати інте
рес у юнаків 
такому 
денний 
оголошенні. Ось один та
кий приклад: «Товариші 
комсомольці! 10 січня 
1961 року в Москві ^розпо
чинає свою роботу 
ЦК КПРС. Якими 
вими подарунками 
стрічаєш цю подію?
зерви можна використати 
для збільшення виробни
цтва молока, м’яса, зерна. 
Подумай над цим і поді
лись своїми міркуваннями 
на зборах...»

Звичайно, збори, коли 
на них обговорюються пи
тання, які виражають жит
тєві запити 
проходять 
викликають 
суперечок.

Запити й 
молоді різноманітні. А то
му, визначаючи тематику 
зборів, члени комітету 
завжди враховують їх, оби
рають для обговорення та
кі питання, які відповідають 
завданням виховання ко

муністичної свідомості, бла
городних прагнень.

Ми обговорюємо не лише 
питання, які ставлять пе
ред організацією вищестоя
щі комсомольські комітети, 
а й питання, які витікають 
із чергових завдань кол
госпу, із завдань підвищен
ня політичного і культур
ного зростання юнаків і 
дівчат, питання, які під
казує і вимагає саме жит
ія, будні нашої організації. 
Останнім часом на зборах 
мова йшла про участь
-------------------------------Я

інтереси нашої

мо-

депутат районної Ради

І

/“СВІТЛАНІ пішов лише
22-й рік. Зате справ хо

роших вона встигла зроби
ти немало: недарма ж кол
госпники артілі імені Карла 
Маркса обрали її своїм де
путатом до районної Ради.

Після закінчення Селіва- 
нівської семирічки дівчина 
залишилася в 
Прийняла разом з Людою 
Торгало отару 
стала за ними 
Про .молодих

всхвально 
артілі; до 
вовни довели вони настриг 
від кожної вівці в минуло
му році.

А настане вечір — Світ
лана Жук в клубі, серед 
молоді. Тут уже не втихає її 
дзвінкий голос: співає дів
чина, як справжня артистка.

В. БУРЛАЧЕНКО. 
наш позаштатний ко- 
респондент.

Устинівськпй район.

відгукуються 
трьох кілограмів

колгоспі.

валахів і 
доглядати^ 

чабанів

І

ИН8С ЛІИЮТОНІОША

За що скривдили дівчат?
Восени минулого року колишній голова правління кол

госпу імені Чапаева Голованівського району П. Тітієв- 
ськнй запросив у контору двох молодих колгоспниць — 
Ольгу Бабич і Ольгу Семенець.

—Знаєте, дівчата, — почав він, — зараз на фермі по
трібні доярки. То може ви підете туди працювати?

—У нас же буряки, — відповіли подруги. — Викопаємо 
їх, вивеземо на пункт, тоді з дорогою душею підемо на 
ферму. А поки що хочеться до кінця справу на планта
ції довести.

— Ну добре... — багатозначно сказав голова. — Будете 
ви мене пам’ятати...

І справді, надовго запам’ятали дівчата П. Тітієвського 
і цю розмову. Незабаром відбулося засідання правлін
ня, на якому колгоспниць за їх «непокору» оштрафува
ли на 90 трудоднів кожну.

Закінчилося збирання буряків, дівчата стали доярка
ми. Але штраф так і лишився за ними, хоч вони неодно
разово зверталися до правління з проханням скасувати 
ного.

Минуло чимало часу. Зараз колгосп очолив новий го
лова — В. І ерасимчук. Тепер уже до нього ходять
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скривджені дівчата. Але 
марно: на їх прохання тут 
уваги не звертають.

Юнкор Л. ПОЛІЩУК.

лоді у колгоспному вироб-□ 
ництві, про роботу ХУДОЖ-о 
ньої самодіяльності, зобо-° 
в’язання на 1961 рік і° 
підготовку трудових пода-° 
рунків XXII з’їзду КПРС,§ 
прийом до лав ВЛКСМ. та° 
інші. °

Деякі секретарі комсо-□ 
мольськнх орга н і з а ц і й□ 
скаржаться, що обговорен а 
ня господарських справ зав-а 
жди проходить мляво, не-□ 
цікаво. Думаю, що це пояс-а 
шоється невмінням пра-а 
вильно організувати збори, □ 
заволодіти серцями і дум-§ 
ками присутніх.‘У нас, на-§
приклад, завжди виїїика- □ іііііііііііііііаіаа*1жіііііі 

ють суперечки, дуже бага-§
то виступаючих. Це тому, □ Уважно перечитував я . 
що завжди вдається чимось § респонденцио В. Полон > 

а го «Зацікавлювати... А якг», зацікавити - чи то новиз-о^ < .
пою якогось питання, чи§ < зд 2? січня ц р, 
величністю перспективи, чи§й * 1 кОМСомольського
якимсь новим починанням,□’ хвиАЮЄ питання: 
новою пищативою. | як захоп'ти молодь, «винай-

Ось як проходили збори, атиі> цікаві і корисні справи. 
на яких затверджувались □ Безумовно, він має рацію у 
наші зобов’язання на 1961 °Тому, що без цього колектив 
рік. Спочатку надали сло- інертним, а окремі його
во учасниці пленуму ЦК □ ЧдЄни стають ’на шлях амо- 
ЛКСМУ свинарці Люді На-вчинків.
гірнін. Вона дуже цікаво, а двТор кореспонденції, на- 
схвильовано розповіла про о скільки можна зрозуміти з 
роботу форуму молоді рес- □ його листа, як член комітету 
публіки. Виникло багато пи- о комсомолу’ підприємства від
тань. Люда з захопленням повідає за культурно-масо- 
сказала, що вона не може§ві/ роботу, тому й наводить 
працювати по-старинці, шо^приклади з гуртків худож- 
вона бере на себе нові під- §Н6ОЇ самодіяльності. Ніхто 
виїдені зобов’язання. Схвн-°не заперечить, що у первин- 
льованість і
Л. Нагірної 
всім присутнім. Виступаю- □ 
чих було багато, всі праг-° 
пули запропонувати щось 
нове, думали, сперечались... 
Кожен висловив своє ба- § 
жання йти вперед, рівня- § 
тнсь иа маяки. Так і виник- ‘------
ла щпра ділова розмова. □ ? М. Юр'єв звернув-

-т- о ся до юнаків і дівчат з про-Тематика комсомольських о ; „„„„„„„ „ р0.
±й^.ДУ?.'.,:“Р7а' р,зн0'Зботр грртюа художньої са- 
маштна. Але яке б питання □ у. -хе . ■>
не вирішувалось, завжди ^діяльності.
слід пам’ятати, що його по* □ — Майте на увазц — по
трібно загострити так, по-оголошував Микола, — до 
ставити в такому аспекті, ат^°Р1в У місцеві^ Ради нам 
щоб зацікавити юнаків 
дівчат.

захоплення °них комсомольських органі- 
передались раціях, зокрема в колгосп- 
- ° них, ця ділянка роботи є оо-

°нієіо з найважливіших. Тому 
^зупинюся детальніше на при- 
°кладах з сільського клубу. 
т Ще взимку на відкритих 
о комсомольських зборах заві- 
пдуїочий Бежбайрацьким клу-

і

*

Іван КРАЄВСЬКИЙ, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу «Україна» Олек- 
сандрівського райо
ну.

□ обов’язково треба підготу-
□ вати концерт. А там буде 
а видно. Кому не сподобаєть-
□ ся ходити на репетиції, змо- 
а же залишити...
о Тут же він дістав з киїие- 
ані зошит і записав майже
□ всіх присутніх — десь чоло- 
авік сорок. Не забув повідо-

аВЕЛИКЕ ТЕПЛОЇ
МАЛЕНЬНИХ СЕРДЕЦЬ І
Давно відгриміли переможні салюти, зникли сліди ! 

війни, загубились серед стримких будов, приорались І 
в степу. Але тяжче заживають людські рани... /

На околиці міста Кіровограда розташований гос- і 
піталь інвалідів Вітчизняної війни. Люди, що зна- < 
ходиться тут, можливо, як ніхто, чутливі до турботи І 
і уваги. І тим, хто щедрий на тепло душі вони дя- і 
кують щирою, міцною дружбою. ’

Ось так і з’явились нові друзі у піонерів середньої ( 
школи № 27. Познайомились вони кілька років тому, і 
Початок знайомства дуже простий. Хтось подав ’ 
думку завітати у госпіталь — і всі погодились. (

Йдучи перший раз у гості, хвилювались. Чи раді і 
їм будуть? На знак своїх глибоко дружніх почуттів 
принесли тоді діти з собою безліч ігор, книги, баяни, ( 
патефони і навіть радіоприймача. 'і

З того часу зустрічі друзів не раз повторювались. . 
Дарма, що в законах піонера прямо не вказується: І 
зроби людям якомога більше приємного, радісного, 
Цьому, власне, присвячені всі піонерські діла. Кож- і 
ної весни на госпітальному подвір’ї закипає робоїа. ’ 
Шефи з 27-ї школи садять дерева, скопують клумби, / 
розчищають стежки. і

Особливо святково проходить день Радянської ' 
Армії. Заздалегідь школярі готують подарунки. По- ( 
тім влаштовують виставку своїх робіт, щоб переко- 1 
натись, який з загонів найкмітливіший. '

Тим часом в палатах у такі дні теж готуються до ( 
зустрічі. Коли ж після привітань закінчується уро- і 
чиста частина, гості зручно влаштовуються поряд . 
з бувалими воїнами, і починаються довгі, захоплюю- І 
чі розповіді про подвиги, про героїзм, про тяжкі ПО- 1 
ХОДИ. І

Нещодавно кілька хворих госпіталю побували в і 
школі. Урочистою лінійкою зустрічали їх піонери. ' 
«Ми ніколи не забудемо тих, хто завоював нам мир І 
і щастя!» — дають урочисту обіцянку юні ленінці. і

Ж. ЯЦЕНКО, 
старша піонервожата Кіровоградської серед- ’ 
ньої школи № 27. / с

мити, що особисто відбира
тиме тих, хто «на щось здат
ний», а решті порадить ке 
приходити більше на занят
тя гуртка. Треба думати, що 
не в одного при цих словах 
промайнула думка: «А що, 
як і мене визнає' «неталано-

кількох
▲ 111111111111111111А1ИАА1А1

витим», та й заявить про це 
перед усіма?»

Це були перші помилки 
М. Юр'єва. Безумовно, не 
варто орієнтувати молодь, 
що, мовляв, тільки до берез
ня походіть на репетиції. Та 
й не правильно ж це! Де це 
бачено, щоб учасники ху
дожньої самодіяльності ви
ступали з концертами лише 
кілька разів на рік, і то 
тільки на великі свята? Хіба 
в такому разі може йти мо
ва про якість підготовки но
мерів, про зацікавленість 
молоді? Це так виходить: 
відбув повинність і... відпо
чивай. Тим більше, не варто 
було заводити розмову про 
здібності і про те, що деко
го доведеться виключити з 
гуртків, як не здатного ні 
співати, ні читати гуморес
ки, вірші, ні танцювати.

Очевидно, внаслідок 
«роз' яснювальної» роботи 
т. Юр'єва не з'явилися на 
перші ж репетиції доярки 
Т. Дяченко і М. Хоменко, 
завідуюча срельдіиерсько- 
акушерським пунктом 
О. Жупаненко. А дівчата ж 
добре співають.

Все ж концерт відбувся, 
навіть успіх мав чималий. 
Багатьох виступаючих гля
дачі нагородили оплесками. 
/1 кому це не приємно? Зда
валося б, треба діяти далі, 
готувати нову програму. Та 
після концерту більшість 
гуртківців перестали ходити 
на репетиції, мовляв, один 
раз виступили — і досить. 
До 1 Травня ж далеко.

Коли Микола призначив 
репетицію напередодні ви
ступу в сусідньому Бежбай- 
рацькому сільському клубі 
№ 1, прийшло не більше 20 
учасників. Настрій завідую
чого відразу зіпсувався. По
чав. командувати людьми.

— Будеш виконувати 
сольний спів, — наказав 

Луговій, учасниці хору.

Скільки радості, весело- < 
ШІв в очах кожної з ци, 
дівчат. Та й чого не раді- 1 
ти: адже справи у них ідуть : 
добре — артіль нещодавно 
здобула першість у ра*0- • 
ні по надоях молока.

На знімку: доярки І
колгоспу «Радянське село» І 
Гайворонського району (злі- : 
ва направо) Віра ГРУБАНЬ, : 
Валя ІВАНИЦЬКА, Ліда! 
САМОЙЧУК, Люда КУШ- 
НІР та Женя ЄРЕМЕЄК.

Фото В. КОВПАКА, і
— Сама не співатиму, — 

заперечила та. — Мені якось 
незручно...

— Ти що, дезорганізуй 
усіх? А ще й секрети;) 
бригадної комсомольської 4

помилок 
▲.ИИЫИИШШШИНМи 

організації. Иди додому!
Дівчина відмовилась чі- 

ти, і тоді М. Юр'єв, демон
стративно рипнувши бая
ном, попрямував до виходу 
Тим, що мали назавтра ви
ступати з концертом, він чг 
сказав нічого. І, зрозуміло, 
наступного дня він марно 
чекав юнаків і дівчат, яких 
учора принизив своєю пове
дінкою. Даремно простоя
ла і колгоспна автомаши
на, виділена для гуртків- 
ці в.

Потім., скільки не звер
тався Микола до молодих 
колгоспників, нічого не 
бився. Дехто прямо відсів 
вів: «Якщо завідуючий нД 
усе ставить своє <я>, не 
варто ходити до клубу». 
Тепер т. Юр'єв твердить, 
що коли ніхто не божа« 
відвідувати заняття гурт
ків, то він залишить цю ро
боту. Як бачите, зневірив
ся. А хто винен? Сам Ло
му невистачило наполегли
вості, він не знайшов засо
бів, щоб зацікавити мо
лодь. А треба було терпе
ливо залучати одного да 'ч* 
тим, не відступати ні_в 
якому разі при перших не
вдачах.

Не можна орієнтувати 
тільки на святкові концер
ти. Чим частіше виступати
муть гуртківці, тим цікавіше 
їм буде брати участь в 
модіяльності. Та й інші- 
зрештою, прийдуть доилуРЧ-

О. КАЛЬКО, 
працівник редакції ра
йонної газети.

Рівнянський район, 22в.

да! І
ИбМУІІйРЯ І

І
Хорошу справу зробили комсомольці села Крупськога | 

Хмелівського району, посадивши парк. Але про дальшу І 
долю ного не подбали, молоді деревця почали гинути- 
Про це йшла мова у замітці «Дивна байдужість» оіп'б-1 
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ЙОГО БАТЬКІВЩИНА-
Г ВІВ Е я ЗАВТРА—МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СОЛІДАРНОСТІ МОЛОДІ
ЮНАК розпечатав лист із 

штемпелем «Міжнародний».
— З дому?
— Від батько, — з акцентом 

відповів наш співбесідник. — Я 
давно чекав листа.

— Цей лист від батька, — по
правив його один з студентів- 
першокурсників.

— Дякую за допомогу. Якщо 
ви будете мені допомагати, я 
скоро добре буду говорити по- 
російськн.

Ця розмова відбулася в Мос
ковському гірничому інституті 
під час перерви між лекціями.

Прочитавши лист, Бальді Аль
фа Амаде зауважив, що його 
батько бачив у їх рідному місті 
Лабі президента Брежнєва. Па
род Гвінеї був дуже радий 
приїздові високого радянського 
гостя. Цей візит наочно пока
зує, що така пелнка країна, як 
Радянський Союз, може дружи
ти з маленькою Гвінеєю.

Бальді говорив повільно, під
бираючи потрібні слова.

— Ось бачите, на цьому кон
верті тепер наша державна пе
чатка. А 
штемпель 
кампанії, 
ласп нам

Так, це
В ній брав участь тоді і зовсім 
юний Амаде. Він учився в ко
леджі в Конакрі. В той час про
ходили збори, мітинги, демон
страції, страйки робітників, на 
яких народ вимагав незалежно
сті Гвінеї. Французькі колоніза
тори не 
прав на 
ня цілої 
анськнх 
ананаси, 
мандарини, і 
Рефрижератори 
оливковим маслом, а самохідні 
баржі завантажувались бокси
товою рудою.

Колонізатори наживали на по
грабуванні Гвінеї величезні ка
пітали, а народ жив у злиднях. 
Голодних було більше, ніж си
тих, бездомних більше, ніж 
власників жалюгідних халуп.

Бальді Альфа пригадує такий 
випадок. Якось на вулиці сто
лиці Конакрі вийшли тисячі 
гвінейців з транспарантами, на 
яких було виведено: «Свободу 
Африці!», «Ми вимагаємо неза
лежності!», «Французи, забирай
теся у Францію!». Поліція по
чала розганяти демонстрантів. 
Вони били людей дубинками. 
Французький офіцер, який керу
вав операцією, кричав: «Розій
діться, чорномазі мавпи! Інак
ше я накажу стріляти!»

Але народ не розходився. По
ліція не могла справитися з ве
ликою кількістю людей. — 
колоніальні 
війська. На 
ти врізалися

ще недавно стояв 
французької поштової 

Незалежність діста- 
нелегко. 
була важка боротьба.

хотіли уступити своїх 
експлуатацію насг.іен- 
країни. В трюми оке- 

кораблів вантажились 
банани, апельсини, 

кокосові горіхи, 
і заповнювались

Тоді 
власті викликали 
мотоциклах солда- 
в натовп і почали

давити колесами деімонстрантів. 
Багато їх було покалічено. Най
більш стійкими у той пам’ят
ний день виявилися студенти. 
Вони перекинули кілька мото
циклів і підпалили їх. Розлю
чені колонізатори бити гвіней
ців прикладами карабінів і ав
томатів. Тільки нсадвечїр їм 
вдалося розігнати демонстра
цію. Кілька десятків найбільш 
активних борців виявилися зв’я
заними вірьовками. їх кинули в 
кузови джипів і повезли в місь
ку тюрму. В числі цих людей 
був і юнак Бальді.

Через кілька диів після зну
щань і допитів багатьох випу
стили, а ті. хто залишився, бу
ли засуджені до каторжних ро
біт в гірничорудних копальнях. 
Батько Амаде заплгтиз за сина 
великий штраф. Власті попере
дили, що кати те раз дізна
ються. що син буде замішаний 
в політичній акції, його виклю
чать з коледжа.

Йшов час. Після довгої і 
впертої боротьби народ Гвінеї 
дістав незалежність. Амаде, за
кінчивши коледж. повернувся 
додому. Батько, інженер-елек- 
трнк, вирішив відпразяти сина 
вчитися за кордон. Тепер краї
ні особливо потрібні були націо
нальні кадри.

За домовленістю з французь
кими властями групі гвіней
ських юнаків виїхала з Париж. 
В їх числі був Бальді Амаде. 
Два роки вчизся вік на підго
товчих курсах, але так і не по
трапив в інститут. Тут не пос
пішали зараховувати «туземців» 
в учбові групи інституту. Бача
чи все це, гвінейіД'і вирішили 
просити свій уряд, шаб їх пе
ревели навчатися в Москву.

В радянській столиці для аф
риканців все було незвичайним. 
Величезні райони нового жит
лового будівництва, висотні бу
динки, Московський університет 
на Ленінських горах. Оселилися 
вони в Черемушках, поступили 
на підготовчий факультет МДУ. 
Бальді вирішив стати гірничим 
інженером, його друзі Муса Ка- 
мара — економістом. Яя Кей- 
та — лікарем. Професію гірничо
го інженера юнак збирається 

. одержати тому, що * його краї
ні майже немає своїх спеціалі- 

' стів по гірничій справі А моло
да Гвінея, в надрах якої нема
ло корисних копали», до цього 
часу залишається мало вивче
ною.

Після чотирьох місяців за
нять російською мовою Амаде 
прийняли відразу на другий се
местр гірничого факультету.

На факультеті Амаде — пер
ший африканський студент. Ось 

і чому він постійно в оточенні 
і молоді. Всім хочеться від душі 

допомогти йому.
і К. БЄЛОВ.

БОРОТЬБА ТРИВАЄ

ПРОТИ КОЛОНІАЛІЗМУ, ЗА МИРНЕ СПІВІСНУВАННЯ

Я вин- 
невели-

КУБИНСЬК/Х РЕСПУБЛІ
КА. Дівчина — боєць народ
ної міліції.

Фото В. ВОЛОДКІНА.

РАБСЬКА ПРАЦЯ а

Г2 УРЖУАЗНА преса СШЛ не раз заявляла про ге, що начеб- 
то населення Південної Кореї живе в умовах достатку і 

радості. З цією метою наводились сфабриковані американською 
розвідкою «висловлювання» південно-корейських громадян. Але 
світова громадськість не вірить цим балачкам, бо вони аж ніяк 
не відповідають реальному життю південно-корейського народу. 
Зайвим підтвердженням цьому може служити лист рядового 
американця Філіпа Розенштейна, який недавно побував у Пів
денній Кореї. Ось цей лист, опублікований в американській 
газеті «Пайлот» — органі Національної профспілки моряків.

«Я служу на американському пароплаві «Волентир стейт», 
який належить американській кампанії, — пише Розенштейн. —• 
Зараз це судно знаходиться в доці в Пусані (Корея). Я жах
нувся. коли побачив, як американські кампанії експлуатують 
бідних жителів Кореї, з яких багато хто страждає від недої
дання».

Заробітна плата, яку американська фірма виплачує корейцям, 
що працюють на борту судна, становить близько і долара на 
день для жінок і 1,5 долара для чоловіків. На цю заробітну 
плату, відзначає автор листа, жителі Кореї ледве можуть існу
вати. Повсюди можна бачити злиденність, недоїдання і хвороби.

В Дахау, що розміщений 
кілометрів за 17—18 від 
Мюнхена, загинули сотні 
тисяч чоловіків, жінок, 
стариків і дітей. Помилу
вання тут не було нікому. 
Людей по-звірячому мучи
ли, спалювали. Кати в Да
хау знищили багато радян
ських громадян, насильно 
загнаних на рабську пра- 

Тисячі політичних

§

І
 ЛІ О ЧИСЛА держав, що дістали незалежність, від- 

гЦ носиться і республіка Сенегал, яка 4 квітня від
святкувала свої перші роковини. В цей день сене
гальці одержали сердечні поздоровлення і добрі по
бажання від своїх друзів з усіх кінців світу. На 
святкування дня незалежності в Дакар прибула ра- 

о дянська урядова делегація. Сенегальці з гордістю де- 
8 монстрували друзям перші підсумки незалежного роз- 
к витку своєї країни...

8 Але боротьба сенегальського народу не ззверше-
на. Французькі колонізатори, які надали республіці 

Я політичну незалежність, одночасно нав’язали Сене- 
І галу більше десятка різних кабальних угод, що да

ють можливість під вивіскою «співдружності* трима
ти Сенегал в тяжких ланцюгах економічної залеж
ності від Франції. Саме ці новітні форми ненависно
го колоніалізму рішуче засудили делегати африкан
ських народів на своїй третій конференції в Каїрі. 

Я Саме проти цих форм неоколоніалізму спрямовані бо- 
Н мові історичні рішення конференції.

8
8

ТІЛЬКИ
ФАКТИ...

Англійська пропаганда 
твердить, що Англія надала 
незалежність Г ані добро
вільно. Ніщо не може бути 
брехливіше подібного тверд
ження. Хіба народ аиіанті, 
який населяє центральну 
область Гани, забуде коли- 
небудь злочини колонізато
рів? Близько десятка жор
стоких війн вели англійські 
поневолювачі проти 
народу, 
спалили 
столицю 
змогли 
дух народу. Коли в грудні 
1958 року група радянських 
людей відвідала Кумасі, го
лова муніципальної раду 
Джіра з гордістю показав 
нам. червоний форт: за його 
стінами воїни аиіанті ви
тримали сорокаденну обло
гу англійської &рмії.

* * *

цього
У 1874 році вони 
вщент Кумасі — 
аиіанті, 

зломити
але не 
бойовий

Незважаючи на жорстокі 
репресії уряду Лівденно- 
Африканського Союзу, наро
ди південної Африки ні на 
хвилину не припиняють бо
ротьби за права, за своє 
життя. Ось уже близько 
року веде вперту боротьбу 
проти расистської політики 
уряду Фервурда населення 
найбільшої південноафри
канської резервації Пондо- 
ленд, яка розміщена в пів
нічно-східній частині Кеп
ської провінції.

ГІОХМУРИЙ
• ■ жовтневий 

ранок, 
шов з 
кого готелю, де зупинився
на час перебування в Мюн
хені. Біля під'їзду вже 
стояло таксі, викликане 
кілька хвилин тому.

Сів поряд з шофером, 
кремезним, огрядним чоло
віком років під п’ятдесят.

— У Дахау.
— Добре, — промовив 

він.
В дорозі розговорилися. 

Девос (так звали шофера) 
говорив неквапливо, ваго’ 
мо і просто, зрідка, неначе 
допомагаючи собі спокій

ним і широким жестом ве
ликої робочої руки.

Мова йшла про життя, 
працю, сім’ю, зарплату.

— У сім’ї в мене п’ятеро. 
Фактично працюю поки що 
один. Старший син більше 
бере, ніж дає. Жити в ці
лому можна, але важкува
то. Все коштує гроші...

Трохи помовчали. До ре
чі, він ще не знав, що його 
пасажир — з Радянського 
Союзу. Потім, неначе, на 
щось зважившись, він по
вернувся до мене І сказав:

— Якщо дивитися зовні, 
з боку вітрин, то неначе 
всього багато: і золото, і 
хутро, і срібло, чого тіль
ки немає. Але головне в 
тому, хто все це може ку
пити? В усякому випадку, 
не я. В цих розкішних ма
газинах наш брат взагалі 
не буває. У мене ці вітри
ни викликають тільки злість.

І він знову замовк.
Між тим ми під’їжджа

ли до мети. Праврруч, на 
величезному пустирі, з’яви
лися приземкуваті довгі ба
раки. Перед ними на ві
рьовках теліпалася від 
вітру білизна. Біля бара
ків нікого не було.

— Що це?
— Тут біженці живуть, 

різні переміщені особи, без 
батьківщини, як про них го
ворять, — пояснив Девос.— 
їх ізолюють.

Машина проїхала ще тро
хи, і зліва, за огорожею, 
з’явилася колишня фабри
ка смерті — Дахау.

— Якщо ви не запере
чуєте, я піду з вами, — 
сказав Девос.

І ми пішли оглядати 
концтабір.

в’язнів стали жертвами «ме
дичних дослідів» у газових 
камерах і голодної смерті 
в «кам’яному мішку».

Сюди зараз приходять з 
різних місць і країн чудом 
уцілілі колишні в'язні. Во
ни залишили тут кілька він
ків. На стінах незліченна 
кількість написів на най
різноманітніших мовах, в 

тому числі і на російській. 
Вони лаконічні, в них — 
велика сила, вони поперед
жують.

... Час був повергатися.
— Ну, що, Девос, поїха

ли назад.
На зворотному шляху ми 

ддвго мовчали: занадто ба
гато переживань викликало 
те, що побачили і передума
ли в Дахау.

Потім Девос зітхнув І 
промовив:

— Немає нічого страш
ніше війни. Я випробував 
її на власній шкірі. Скіль
ки друзів і рідних поховав. 
. -------------- живий і

і знаєте

нас захворів від недоїдан
ня. Всі, хто був зі мною в 
полоні, повернулися додо
му цілком здоровими. А ось 
вашим жилося в Німеччині 
куди гірше. Я знаю.

... Коли дісталися до міс
ця, Девос зупинив машину, 
трохи подумав про щось І 
витягнув з внутрішньої ки
шені невеликий темний 
згорток. Він розгорнув йо

го і подав ме
ні маленький 
значок. На ньо
му було зобра
ження Тель
мана.

— Дякую, Девос!
Ми міцно потиснули один 

одному руки.
Я закрив дверці таксі, а 

Девос крикнув, широко по
сміхаючись:

— Шпутнік. Карашо! 
помахав мені рукою.І

В. ШУМСЬКИИ.

вонипроти війни

А сам залишився 
непошкоджений, 
чому?

— Чому?
— Та тому, що 

у полон до вас — у Радян
ський Союз. Був на Уралі. 
І повинен сказати, що гріх 
нам жалітися на те, як нас 
утримували. Зрозуміло, це 
був не курорт. Але якщо 
врахувати, що була війна, 
яку розв’язали не ви, а 
Гітлер, то прожили ми в по
лоні зовсім непогано. Я не 
бачив, щоб хто-небудь з

потрапив

Французький уряд сьомий рік посилає молодих солдатів воювати проти ал- жірського народу. Але французька молодь не має ворожих почуттів до народу Алжіру. Під керівництвом Комуністичної спілки молоді Франції та інших організацій, які входять в ВФДМ, французькі юнаки і дівчата беруть активну участь в боротьбі за негайне припинення алжирської війни. Жан Лемер, Поль Лефевр, Альбан Лієшті, П’єр Боагонт’в — імена цих простих фран-< цузьких юнаків сьогодні вимовляє вся Франція: це імена молодих солдатів, які відмовились воювати проти на* роду Алжіру.
Є

ВФДМ таврує
КОЛОНІЗАТОРІ
На наших очах рушиться 

ганебна колоніальна систе
ма. Народи Африки і Азії 
скидають ланцюги рабства 
і, розпрямивши спину, бе
руться за будівництво ново
го життя. Всесвітня Феде
рація демократичної молоді 
з перших же днів свого іс
нування оголосила про свою 
солідарність з юнаками і

В
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АНГЛІЯ. Біля військової бази США в РуІсліпІ відбу- ° 
лась демонстрація. її учасники вимагали вивести аме- □ - - .......... □□□ □ □ □ о о □ □ □ □ о 
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риканські війська з Великобританії. Кілька тисяч при
бічників ядерного роззброєння пройшли берегом затоки 
Холі-Лох, протестуючи проти доставки в Шотландію 
американських ядерних ракет «Поларіс».

На знімку: група юнаків на демонстрації проти 
ядерної зброї і військових баз США.

Фотохроніка ТАРС.

дівчатами колоніальних 
їн. Вона виступила в 
тримку молодих патріотів 
Кенії, Родезії, Кіпру, Ма
лайї, які піднялися на бо
ротьбу проти англійського 
панування. Вона гнівно про
тестувала проти безчинств 
французьких колоніалістів 
у Північній Африці і на Ма
дагаскарі. Мільйони чле
нів ВФДМ затаврували 
ганьбою расистські виходки 
уряду Південно-Африкан
ського Союзу. Могутній го
лос ВФДМ звучить зараз в 
підтримку молодої респуб
ліки Конго.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
23 квітня 1961 р., З стор.



Підшеф ні нечеми

Мовчки

А коли

Місяць

керівники цибулівського 
мудрій голові, яка шеф-

ЧереШНЯ ЦВГіс. 
Фотоетюд В. Ткачука.

А

Тисячу благословінь послали 
колгоспу «Заповіт Леніна» тій 
ство придумала. Дуже це зручна штука для них, керів
ників цибулівських. Сидиш у конторі за столом, а на 
фермі, мов по щучому велінню, 170 автопоїлок з’явилось 
і комплект інструментів вартістю в 50 карбованців. І 
все це вони — шефи-залізничники.

А недавно ще одну хорошу справу задумали комсо
мольці Знам’янського вагонного депо — прокласти до 
ферми вузькоколійку. Взялась за це комсомольсько-мо
лодіжна зміна майстра А. Онолова. Подзвонили в кол
госп: прибудемо, мовляв, приміським поїздом. Запроте
стували підшефні. Не дозволимо, кажуть, щоб благо-- 
дінникн наші у поїздах поневірялись. Машину пришле
мо, спеціальну, персональну!

— Хай буде так, — порішили шефи-комсомольці й 
зранку вийшли отого спеціального транспорту чекати. 
Опівдні з’явилась,-нарешті, на обрії машина, а у ній — 
заступник голови колгоспу т. Компанієць.

— Газозварювальні апарати — на машину! — скоман
дував він.

— А ми?!
— А ви? Пішечки. Своїм ходом, так би мовити. Що, 

пізно вже? Ну, іншим разом прийдете. Ви — шефи. Зо
бов’язані.

Як бачите, розуміється т. Компанієць в обов’язках. 
Та тільки в чужих. А що таке власні обов’язки та й, 
зрештою, звичайна людська чемність, так і не уяснив 
собі. Р. АНІШІНА.

*

ОГОЛОШЕН НЯ

1. «Я тебе народив, я й уб’ю!»
Голова устинівської артілі імені Карла Маркса Андрій 

Матвійович Лаіикул придбав за 9200 карбованців 
(старими грішми) комплект духового оркестру. Запросив 
керувати ним спеціаліста. Кажуть, що вдячні колгосп
ники на згадку нащадкам збиралися біля приміщення 
правління навіть меморіальну дошку такого змісту вста
новити: «Засновником духового оркестру в нашому селі 
був А. М. Лаіикул».

Не встигли. Через кілька місяців голова звільнив ке
рівника колективу, а музикантів розігнав.

2. «Мавр зробив свою справу, мавр може піти».
Ну й молодь зараз пішла! Не приведи господи, яка язи

ката! 1 це не так, і те — не так. А це днями насіли юна
ки і дівчата з артілі «Зоря комунізму» Хмелівського ра
йону на голову низового фізкультурного колективу ДСТ 
«Колгоспник». Організовуй їм змагання, і край. А наві
що їх організовувати? М. Костюренко по простоті ду
шевній переконаний, що спорт — справа суто індивіду
альна. Хочеш займатися — займайся на здоров’ячко. 
Низовий колектив створено — і досить!

А чи досить?
(За листами наших юнкорів

В. БУРЛАЧЕНКА і Ю. ЩЕРБАКА).

ОБ’ЯВИ, ПРОПОЗИЦУ
НЕЗВИЧАЙНІ ЗМАГАН

НЯ відбуваються в Ново- 
архангельську між райспо- 
живспілкою і виробничо- 
побутовим -комбінатом. Ме
та цих змагань: хто кого 
перевершить у якості про
дукції? Як повідомляють 
головні судді змагань, во
ни ж і болільники (в бук
вальному і переносному зна
ченні), переможцем визнано 
пекарню райспоживспілки. 
Хліб, який вона випікає, по 
міцності вдвічі перевищує 
комбінатівську цеглу.

Мешканці Новоархангель- 
ська і навколишніх сіл ці
кавляться, яку нагороду 
©держить голова райспо
живспілки І. В. Козаченко, 
як чемпіон них унікальних 
змагань?

В. ГЛАДІЛІН.

ПОГОВІР
(Байка)

На всенький бір
І доокола
Медвідь розляпав поговір 
Про те, що Бджоли
Мед розбазарюють

з дупла. 
Коли почуєш крикуна 

такого, 
То перевір: чи в нього 
Липкою лапа не була?

(
•Молодой коммунар» — орган Кировоградского у 

•бластного комитета ЛКСМУ, г. Кировоград. у
Б К 00657. Друкарня імені Г. М. Димитрова обласного видавництва, м. Кіровоград, вул. Луначарсьного 36 Зам. № 2821.

** * *
Б’Є НА СПОЛОХ

лодь колгоспу «Україна» 
Компаніївського району. 
На комсомольській ниві 
тут з’явився буДяк в особі 
Тамари Глущенко. 90 ком
сомольців нічого не можуть 

'вдіяти з ‘нею. Не хоче вона 
разом з усіма йти в ног'. 
цурається роботи в колгос
пі. Все її заняття зводить
ся до танців та до няньчен
ії'.' дитини у подружжя Ко- 
юдів. Сидить ото вона над 
колискою, та й співає:

«У райкомі люди милі... 
Люлі-люлі, ку-ку-ку...
Шо квиток мені вручили 
Дармоїду, будяку...».
Весело Тамарі Глушенко.

А як райкомівцям?
Д. ВАЛАХ.

Виправдався
Розгорнув татусь 

щоденник:
— Знову двійку упіймав?
— Це не я —

Івась Каленик
Географії не знав: 
Про моря мене питали, — 
Він шептав про перевали...

Олександр ШКАБОЙ.

Про Дніпро пісні 
складають люди,

Про Інгул мін кажуть 
жартома:

— Та у ньому ж по 
коліна всюди, 

Навіть риби путньої 
нема...

І між хвильок губиться 
розмова. 

ЩОСЬ СерДНГО ПЛЄі не
в комишах, 

А Інгул ні слова,
ні півслова — 

груди місту 
прикраша. 

вогні засвітить 
вечір, 

зір у воду кине 
снасть, 

Він тягар човнів візьме 
на плечі 

Ще й лілей закоханим 
подасть.

Валерій ЮР’ЄВ.

Що ж таки дарувати?
Нас запитують: чому ла

маються автомашини і вози 
у колгоспі імені Леніна 
Олександрівського району?

Відповідаємо: тому, що в 
селі Китайгороді на греблі 
через провалля відбувають
ся стрибки транспорту .у 
довжину. Керівники ж кол
госпу, як за китайською сті
ною, нічого цього н»> бачать.

дайЯй
Кіровоградському Будин

ку учителя, що проводив ог
ляд «дошкольных работни
ков» (!?) потрібний на по
стійну роботу викладач ро
сійської мови, який знає 
стилістику.

Дирекція.

Дотепні люди очолюють Нечаївську сільську Раду 
Компаніївського району. Кожний раз щось нове вига
дують. Оце якось прокинулись вранці, почухали потили
ці та й гаркнули: «Вигнати учасників художньої само
діяльності з клубу! Одну з кімнат для гурткової роботи 
засипати цементом, а в іншій — розмістити перукарню!» 

Сказано — зроблено!
А втім, молодь села не втрачає надії, що в Компаніїв- 

ці добре поголять отих дотепників і повернуть співакам 
і танцюристам їх приміщення.

Газета виходить тричі на І Адреса редакції: м. Кіровоград, вул. Луначарсьного, 3«. Телефони- Г7Ї і і Ттиждень: у середу, п’ятницю і неділю. І секретаря - 5-40, іідділів _ 6-24 Р Ра ~ М2» відповідальної о

є 
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«Квіти в подарунок» — під таким заголовком в 
номері нашої газети за 12 лютого цього року була 
вмішена замітка Михайла Шевчука з Ульяновсько
го району. Редакція одержала немало листів від 
читачів, які вирішили висловити свою думку з при
воду порушеного питання. Більшість з них погод
жується на-тому, що квіти — хороший подарунок, 
коли хлопець приходить на побачення з коханою 
або молодий чоловік хоче зробити приємність дру
жині у святковий день.

А в іниїих випадках що дарувати? «Тільки не 
капронові панчохи, — пише Н. Ромашка з м. Кіро
вограда. — Той, хто купує в таких випадках сер
візи, килимки, котиків і тому подібне, потакає мі
щанським смакам». Автор листа не погоджується 
з тим, шо вже стало звичкою купувати на весілля 
щось коштовне. І дійсно, виходить, якщо не пода
рують молодим стола, ліжка або дивана, то вони 
ще й образитись можуть. Чи не тому керівники де
яких підприємств, колгоспів, установ інколи відмов
ляються робити комсомольські весілля? 
ляв, потребує коштів, а на яку статтю 
віднести? . " •

Не можна дивитися на подарунок з точки зору 
«скупого рицаря», слід дбати про те, щоб річ — чи 
це буде книга, чи хороший букет квітів, чи гарна 
картина — принесла радість товаришеві, подрузі. 
До такого висновку приходить більшість авторів 
листів, частку яких ми сьогодні публікуємо.
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Це ж, мов- 
вндатків їх

КВІТИ—РАДІСТЬ життя
у/ ЛЮЄЛ4У блокноті се- 

ред сторінок з найщі- 
повітніїиими спогадами ле
жить засушена квітка — 
голубий пролісок. Це дуже 
дорогий для мене подару
нок. Я ніколи не забуду 
того дня і такої зворушли
вої зустрічі'* * * 4 * * * * * 10 з коханою...

дія Костянтиніпна 
«Вільний політ».

КІНОТЕАТР ІМ.
СЬКОГО. «Люди 
ни». Початок о 10 
40 хв. ранку, І год. аі хв.. л год.,
4 год. 40 хв. дня, 6 год. 20 хв.,
8 гол., 9 год. 40 хв вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». Для
дітей — «Ленін п 1918 році». По
чаток о 10 год., II год. 50 хв.
ранку. Хронікально-доку мен
тальні фільми: «ВІва Куба!»» 
«В революційній Кубі», «Нопи- 
ни дия» № 13. Початок з 2год. 
дня до 9 год. вечора. «Ленін в 
1918 році». Початок о 9 год.,
10 год. 50 хв. вечора.

Справа, безумовно, не в 
тому, щоб подарунок обо
в’язково дорогим. 

ІІ

Правильно говорить 
М. • Шевчук: «Цінний не 
сам* подарунок, а увага». 
Можливо, я помиляюсь, 
але вважаю, що добре по
дарувати річ, виготовлену 
власноручно. Хай це буде 
вишивка чи вироб з дере
ва, малюнок, чи хороший 
вірш (якщо є ‘ здібності, 
звичайно). /1 в святкові 
дні або на побачення при
йдіть до своєї подруги з 
букетом свіжих квітів, як 
символом краси і дружби. 
Можна не сумніватися, що 
кохана буде дуже вдячна.

Тут ще й таке питання 
постає: як виростити хоро
ші, рідкісні квіти? Адже не 
завжди їх можна купити. 
Добре б було, щоб кожний 
юнак, кожна дівчина поса
дили біля свого будинку 
кущі троянд, жасмину. Хо
роші квіти можна висіяти 
в клумбі, знайти для них 
місце на присадибній ді
лянці.

А які є різноманітні сор
ти кімнатних квітів! Навіть 
балкон можна використа
ти для їх розведення. За
гальновідомо, як любив 
квіти великий пролетар
ський письменник Максим 
Горький. Він писав у своє
му листі, звертаючись до 
сина: «Ти поїхав, а квіти, 
посаджені тобою, залиши
лись і ростуть. Я дивлюсь 
на них, і мені приємно ду
мати, що мій синок зали
шив після себе на Капрі 
щось хороше — квіти».

В. КУЗЬМЕНКО, 
обліковець трактор
ної бригади колгоспу 
імені Кірова.

Новоархангельський 
район.

^
ЗА ПРИНЦИПОМ 

„ЧИ “
МОЯ добра знайома Надія 

С. дуже любить твори 
Пушкіна, сама не раз купу
вала збірки його поезій. Про 
це захоплення добре знав її 
найближчий друг Віктор Г. 
Щоб зробити дівчині приєм
ний подарунок, він придбав 
один із томиків геніального 
поета і вручив у день народ
ження. Можна уявити, як 
була вдячна Надія.

У вітрині книжкового ма
газину можна побачити на
пис: «Книга — найкращий 
подарунок». У квітниковому 
магазині вас запевнять, що 
краще купити дівчині квіти. 
А в секції подарунків Кіро
воградського універмагу по
купець знайде на прилавку 
найрізноманітніші товари, в 
тому числі сорочки, панчохи, 
сервізи, абажури, різні дріб
нички.

І нерідко після недовгих 
розмірковувань відвідувачі 
звертаються до продавші: 
«Загорніть цю сукню» (чи 
сорочку, чи шляпку). В да
ному випадку вважають так: 
найкраще подарувати дівчи
ні ту річ, яка «знадобиться 
на хазяйстві», і отже вихо
дять з вузького практициз
му. Думаю, що це зовсім не
правильно. Незручно дару
вати товаришеві, подрузі 
предмети першої необхід
ності. Адже це якась непо
вага до людини. До того ж, 
можна помилитися, підібра
ти щось не до смаку.

Т. ЧУМАЧЕНКО, 
бібліотекарка.

с. Семенівка Компаніїв
ського району.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ». 
«Кер-Огли». Початок о 9 гол. 
30 хв., II год. 30 хв. ранку,
I год. ЗО хв., З гол.' 30 хв.. 5 год. 
ЗО хв. дня, 7 гол. ЗО хв.. 9 гол. 
ЗО хв. вечора.

КІНОТЕАТР «МИР». «Світло 
у вікні». Початок сеансів: об
II гол.. 12 гол. 45 хв., 2 гол. ЗО 
хв.. 4 год. 15 хв., 6 год. 7 год. 
45 хв., 9 год. ЗО хв.

Перед початком останнього 
сеансу додаткові фільми: «На- 

ь---------------..... крупсьна».

. ДЗЕРЖИН- 
моєї доли-» 

) гол.,- II год.
20 хв.. З год..


