
20-річчя з дня початку
_____________ - — . _   ■ - - : :

Великої Вітчизняної війни
ЛЬГ ЗАЛІ засідань Великого Кремлів- 

ського палацу 21 червня відбулися 
збори представників громадськості міста 
Москви у зв’язку з 20-річчям з дня по
чатку Великої Вітчизняної війни.

Бурхливими оплесками зустріли при
сутні появу в президії керівників Кому
ністичної партії і Радянського уряду.

Слово для доповіді надається міністро
ві оборони СРСР Маршалу Радянського 
Союзу Р. Я. Малиновському.

Для Радянської Батьківщини, каже 
маршал Малиновський, Велика Вітчизня
на війна була найважчим і найтяжчим 
випробуванням.

Поневоливши західноєвропейські краї
ни і мобілізувавши їх потенціальну мо
гутність, набравшись великої сили, ні
мецький фашизм підступно порушив до
говір про ненапад з СРСР і всю свою 
величезну воєнну машину спрямував на 
нашу країну.

З нападом фашистської Німеччини 
Радянський Союз вступив в особливий, 
воєнний етап своєї історії, в якому вся 

У діяльність народу, Комуністичної партії, 
Радянського уряду була підпорядкована 
захистові соціалістичної Батьківщини і 
досягненню перемоги над ворогом. '

Радянський Союз вів справедливу, 
визвольну війну. Він не тільки захищав 
завоювання соціалізму і відстоював від 
ворога свою.соціалістичну Вітчизну — 
опору і надію трудящих усього світу, 
але й прагнув допомогти визволитись від 
•загарбників народам окупованих країн, 
подати допомогу і самому німецькому 
народові у врятуванні від влади гітлерів
ських катів.

Довгий і тернистий шлях пройшов наш 
народ в цій війні, продовжує Р. Я. Ма- 
линовський. І хоча тепер Велика Вітчиз
няна війна Радянського Союзу стала 
надбанням історії, радянські люди її ні
коли не забудуть. Надто тяжкою і кро
вопролитною вона була.

Дорогою ціною дісталась нам перемо
га. Сьогодні ми з глибоким хвилюван
ням звертаємось до безсмертних подви
гів доблесних синів і дочок нашої Бать
ківщини, які віддали життя в боротьбі 
за справедливу справу, і схиляємо свої 
бойові прапори перед їх світлою пам’ят
тю.

Тяжкі випробування припали на долю 
нашого народу в червні І94 і року. В той 

ф грізний для нашої Батьківщини час Ко
муністична партія не похитнулася перед 
труднощами, вистояла перед натиском 
жорстокого і підступного ворога. Вона 
згуртувала і повела за собою на священ
ну Вітчизняну війну весь радянський

■ народ, зуміла за короткий строк мобілі
зувати економічні, моральні і воєнні 
можливості країни.

'Велика Вітчизняна війна, продовжує 
Р. Я- Малиновський, була всебічною пе
ревіркою могутності і життєздатності

Радянського Союзу, нашого суспільного 
і державного ладу.

Дальший розділ доповіді присвячує
ться післявоєнному періодові. Маршал 
говорить, що реакційні угруповання ка
піталістичних країн, винні в розв’язу
ванні другої світової війни не відмови
лися від ворожих людству планів І 
не склали зброї. Велику загрозу мирові 
являє західнонімецький мілітаризм, зно
ву відроджений тими ж колами США, 
Англії і Франції, які допомогли йому 
стати на ноги після першої .світової 
війни.

На сторожі мирного життя радянсько
го народу стоять наші доблесні збройні 
сили, овіяні славою перемог, оснащені 
не тільки сучасною зброєю, але й досві
дом війни.

Закінчуючи доповідь, маршал Мали
новський заявляє, що двадцяті роковини 
нападу гітлерівської Німеччини на Ра
дянський Союз ми відзначаємо не бряз
котом зброї, не помислами про завою
вання і підкорення чужих земель, а за
кликами до миру і роззброєння. Двад
цяті роковини з дня початку Великої 
Вітчизняної війни радянські люди від
значають в обстановці дальшого зро-‘. 
стання економічної могутності і міжна
родного впливу Радянського Союзу і 
всього соціалістичного табору, в обста
новці всенародного трудового і політич
ного піднесення. Ми відзначаємо цю да
ту для того, щоб народи воскресили, в 
своїй пам’яті ту страшну подію, враху
вали цей тяжкий урок і ще більше мобі
лізували свої сили на захист миру в 
усьому світі.

На зборах виступили учасники Вели
кої Вітчизняної війни.

Зустрінутий бурхливими оплесками, з 
промовою виступив Перший секретар 
ПК КПРС-, Голова Ради Міністрів СРСР, 
М. С. Хрущов.

З великою увагою слухали учасники 
урочистих зборів промову Микити 
Сергійовича Хрущова, який говорив, зо
крема, про велетенську силу і незламну 
волю радянського народу, згуртованого 
навколо рідної Комуністичної партії в 
боротьбі за свободу і незалежність своєї 
Батьківщини, про незмінні зусилля Ра
дянського уряду, спрямовані на встанов
лення міцного миру в усьому світі, про 
готовність радянських збройних сил 
дати нищівну відсіч будь-якому агресо
рові, якщо імперіалістичні кола спробу
ють розв’язати війну.

Промова Микити Сергійовича Хрущо
ва не раз переривалась бурхливими, три
валими оплесками.

Збори представників громадськості 
Москви одностайно прийняли привітання 
Центральному Комітетові Комуністичної 
партії Радянського Союзу і Радянському 
урядові.

(ТАРС).

ІЗ

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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У Президії Верховної Ради
19 червня в Кремлі Голо

ва Президії Верховної Ради 
СРСР Л. 1. Брежнєв вручив 
орден Леніна, третю золоту 
медаль «Серп і Молот» Ге
роя Соціалістичної Праці і 
грамоту Президії Верховної 
Ради СРСР Першому се
кретареві Центрального Ко
мітету К.ПРС і Голові Ради 
Міністрів СРСР товаришеві 
Хрущову Микиті Сергійови
чу, удостоєному цієї високої 
нагороди за видатні заслуги 
в керівництві по створенню 
•і розвитку ракетної промис
ловості, науки і техніки та 
успішному здійсненні пер
шого в світі космічного по
льоту радянської людини на 
кораблі-супутнику «Восток», 
що відкрив нову еру в осво
єнні космосу.

Вручаючи орден Леніна і 
золоту медаль «Серп і Мо
лот», Л. І. Брежнєв від 
усього серця поздоровив 
натхненника і організатора 
робіт по освоєнню космосу 
товариша Микиту Сергійо
вича Хрущова з заслуженою 
нагородою і від усієї душі 
побажав йому міцного здо
ров’я і дальших успіхів у 
самовідданій боротьбі за 
процвітання нашої Батьків
щини, за мир і дружбу між 
народами.

Л. І. Брежнєв вручив на
городи Героям Соціалістич
ної Праці за видатні заслу
ги в розвитку ракетної тех
ніки і забезпечення успіш
ного польоту радянської 
людини в космічний простір

СРСР
на кораблі-супутнику «Вос
ток». Орден Леніна, золоту 
медаль «Серп і Молот» і 
грамоту Президії Верховної 
Ради СРСР вручено секре
тареві ЦК КПРС Ф. Р. 
Козлову, другу золоту ме
даль «Серп і Молот» і 
грамоту Президії Верховної 
Ради СРСР — заступникові 
Голови Ради Міністрів 
СРСР Д. Ф. Устинову, дру
гу золоту медаль «Серп і 
Молот» і грамоту Президії 
Верховної Ради СРСР — 
президентові Академії наук 
СРСР М. В. Келдишу.

Ордени Леніна, золоті ме
далі «Серп і Молот» і гра
моти Президії Верховної 
Ради СРСР вручено також 
заступникові Голови Ради 
Міністрів СРСР К. М. Руд
неву, міністрові СРСР В. Д. 
Калмикову.

Заступник Голови Прези
дії Верховної Ради СРСР 
Д. С. Коротченко вручив 
орден Леніна, золоту ме
даль «Серп і Молот» і гра
моту Президії Верховної 
Ради СРСР за видатні за
слуги в розвитку ракетної 
техніки і забезпеченні ус
пішного польоту радянської 
людини в космічний простір 
на кораблі-супутнику «Вос
ток» Голові Президії Вер
ховної Ради СРСР Л. І. 
Брежнєву.

Товариші М. С. Хрущов, 
Ф. Р. Козлов, Л. 1. Бреж

нєв, Д. Ф. Устинов, М. В. 
Келдиш, К. М. Руднєв і 
В. Д. Калмпков палко подя
кували партії і урядові за 
високі нагороди.

Товариші Л. І. Брежнєв і 
Д. С. Коротченко тепло і з 
великою сердечністю поздо
ровили Героїв Соціалістич
ної Праці з заслуженою на
городою і від душі побажа
ли їм міцного здоров’я і 
дальших успіхів в їх роботі.

При врученні нагород бу
ли присутні товариші О. Б. 
Арістов, М. Г. Ігнатов, О. М. 
Косигін, О. В. Куусінен, 
А. І. Мікоян, Н. А. Мухіт- 
дінов, М. В. Підгорнпй, 
А\. А. Суслов, К. О. Фурце
ва, М. М. Шверник, П. М. 
Поспелов, Я- Е. Калнберзін, 
А. П. Кириленко, К. Т. Ма
зуров, В. П. Мжаванадзе, 
М. Г. Первухін, Г. 1. Воро
нов, В. В. Гришин, заступ
ник Голови Ради Міністрів 
СРСР В. М. Новиков та 
інші.

ж ж ■
Високі нагороди вручено 

також великій групі вчених 
і конструкторів, інженерів, 
техніків і робітників, наго
роджених за великі успіхи, 
досягнуті в розвитку ракет
ної промисловості, науки і 
техніки, успішне здійснення 
першого в світі польоту ра
дянської людини в косміч
ний простір на кораблі-су- 
путнику «Восток».

(ТАРСЇ.

ДХЖИМИ, семимильни- градського будівельного уп- 
ми кроками йде наша равління № 1, очолювана 

країна до перемоги комуніс- Борисом Нєцвєтним, та- 
тичноі праці. На передовій кож зобов’язалася до дня 
позиції боротьби за цю пе- відкриття з’їзду допомогти' 
ремогу — учасники кому- завоювати почесне звання 
містичного руху, в ряди підшефним бригадам тт. 
яких вливаються нові чис- Степаненка й Компанійця, 
ленні загони молоді, ком- Міцно прижився хороший 
сомольців. Клич партії — лозунг: «Передай своє вмін- 
жити і працювати по-кому- Ня товаришеві» на Кірово- 
ністичному — підхопила й тройському агрегатному 
комсомольська юнь Кірово- заводі, де ударники кому- 
градщини. ністичяої праці активно за-

Маяками, на які рівня- лучаюіь у змагання своїх 
ється молодь, стали відомі Друзів по верстату.
в області ударники кому- Ряди ударників майбут- 
ністичної праці — свинар нього ростуть, поповнюють- 
Леонтій Лукаше в с ь к и й, ся молодими резервами. Ли
доярка Людмила Музика- ше в Олександрії 100 ком- 
Бершадська, залізничник сомольсько - молодіж них 
Олександр Сімагін, сверд- бригад, 23 зміни, 2 дільки- 
лувальниця Альбіна Крав- ці стали учасниками зма- 
цова. гання. У Гайворонському

Головна сила чудового Ра“он* 32 колективи моло- 
руху — його масовість. Це колгоспників борються
глибоко усвідомили члени честь носити ім’я кому- 
бригади комуністичної пра- містичних.
ці Альбіни Кравцової з за- прДК, у нас є успіхи, яки- 
воду «Червона зірка». Умо- 1 МІ1 можна пишатися, 
ви змагання за право на- як-в варТ0 популяризувати, 
зиватись бригадою комуніс- дле потрібно зважити, що 
тичної праці імені XXII е ; недоліки в роботі комі- 
з’їзду, зачинателями якого тет]в комсомолу, які стали 
є цей колектив, вимагають: причиною того, що не всі 
ПІДНЯТИ ДО СВОГО рівня, ВИ- ще КОМСОМОЛЬЦІ охоплені 
вести в ряди комуністич- змаганням, подекуди збід- 
них ще хоча б одну брига- НК)€ТЬся його зміст, прони- 
ду. Сама ж Альбіна з под- кає аж н[як нетерпимий тут 
ріігами-свердлувальницями формалізм. Так, вважаєть- 
шефствують над двома ся, щ0 олександрійські бу- 
бригадами свого механо- дівельники 2-го і 3-го буді- 
складального цеху. вельних управлінь (секре-

У доброго почину — тарі комсомольських орга- 
швидка хода. Його відразу нізацій тт. Бурий і Крамар) 
ж підхопили молодіжні включились у комуністич- 
бригади в усіх цехах «Чер- не змагання, але ж вони й 
воної зірки», на інших під- досі не розробили остаточ- 
приємствах міста. І не ли- но своїх зобов’язань. Пунк
ціє на підприємствах. Про- ги змагання носять некон- 
клав дорогу він і до сердець кретний характер.
молодих колгоспників, за- Ще недостатньо залучає- 
лізничників, будівельників, гься до участі в змаганні 

Наслідуючи приклад чер- за комуністичну працю ін- 
вонозорівців, молодіжна телігенція, інженерно-тех- 
бригада мулярів Кірово- нічні працівники. Хорошим

- ■

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ МІСТА КИЄВА 
ОРДЕНОМ ЛЕНІНА

За проявлений героїзм трудящими міста Києва в бо
ротьбі з німецько-фашистськими загарбниками при обо
роні столиці Радянської України в липні-вересні 1941 ро
ку нагородити місто-герой КИЇВ орденом ЛЕНІНА.

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
Л. БРЕЖНЄВ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
21 червня 1961 р.

ального конструк
торського, бюро «Черво
ної зірки», який бо
реться за звання комуніс
тичного, виступає ініціато
ром хороших починань. А 
молоді спеціалісти інших 
підприємств? На превели
кий сором комітетів комсо
молу, вони здебільшого ще 
поза цим рухом.

Окремим райкомам ком
сомолу бракує послідовнос
ті н наполегливості в орга
нізації змагання. Нічим не 
можна виправдати їх у то
му, що іноді колективи, які 
включились у змагання, не 
виконують своїх зобов’я
зань або ще гірше — вза
галі розпадаються.

В свій час славилась ком
сомольська ферма комуніс
тичної праці в колгоспі іме
ні 40-річчя Жовтня Віль- 
шанського району. А в ми
нулому році вона, власне, 
розпалася: з 16 доярок-
комсомолок 9 з різних при
чин залишили ферму. Якби 
комітет комсомолу подумав 
заздалегідь про те, щоб го
тувати для комуністичної 
бригади поповнення з числа 
кращої молоді колгоспу, 
випускників школи, то вог
ник, запалений цими дівча
тами, ще більше б розгорів
ся, не зникли б ні хор доя
рок, ні прифермський клас, 
не впали б надої.

А хіба допустимо, що у 
Новгородківському районі є 
лише один молодіжний ко
лектив комуністичної праці 
— ферма № 4 рай центрі в- 
ського колгоспу імені Лені
на. Не над однією — над 
десятками таких ферм мог
ли б засяяти червоні зірки, 
якби за організацію зма
гання взялись із запалом, 
по-комсомольськи.

Серед нашої молоді е 
багато гідних того, щоб 
стати під прапор комуніс
тичного змагання. їх не по- 

_ винні обійти увагою міськ
коми, райкоми комсомолу, 
комітети первинних органі
зацій. Нашим девізом по
винно стати: кожен комсо-

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР.

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МЕДАЛІ
, «ЗА ОБОРОНУ КИЄВА»

1. Встановити для нагородження учасників героїчної 
оборони міста-героя Києва медаль «ЗА ОБОРОНУ 
КИЄВА».

2. Затвердити Положення про медаль «За оборону 
Києва».

3. Затвердити опис медалі «За оборону Києва».

Голова Президії Верховної Ради СРСР
Л. БРЕЖНЄВ.

Сенретар Президії Верховної Ради СРСР
х М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
21 червня 1961 р.

молець — учасник змаган
ня за комуністичну працю«

Зустрічаються 
розвідники 

майбутнього
Т> АТМОСФЕРІ дружби І 

щирості почався вечір^ 
бригад і ударників кому- 
містичної праці в приміщень 
ні Кіровоградського кіно
театру «Мир».

У вступному слові дирек
тор театру С. Ф. Джуган 
розповів про роботу кіно
театру.

Потім виступили бригади» 
ри бригад комуністично^ 
праці заводів «Червона зір
ка» і «Сйгьгоспдеталь» 
тт. Кравцова, Резніченко* 
Снігуренко.

З великим задоволенням 
глядачі послухали цікавий 
концерт у виконанні учнів 
музичного училища і пра
цівників кінотеатру, взяли 
участь у іграх, атракціонах* 

Наприкінці вечора де
монструвався новий худож
ній фільм «На початку ві
ку».

П. ВОЛОДИМИРІВ.



7МОЛОДЬ МОЛДАВІЇ
У ВЕЛИКОМУ ПОХОДІ

У наших д р у зів ПТГТІ 3 фронту
DILI і ПОЛЬОВОГО и

У СКЛАДІ делегації комсомольських 
працівників та передовиків сіль

ського господарства України мені до
велося нещодавно побувати в Молдав
ській PCP. Мета поїздки — ознайом
лення з роботою комсомольських ор
ганізацій республіки по вирощуванню 
високих врожаїв кукурудзи.
. Зараз в республіці трудяться 3018 
комсомольсько-молодіжних ланок і 848 
агрегатів, які борються за одержання 
50 1 більше центнерів качанистої па 
площі 150 тисяч гектарів. Комсомоль
ський похід за велику кукурудзу розпо
чався з організації комсомольсько-моло
діжних ланок, створення в них комсо
мольських груп та закріплення площ. 
Всі ланкові, начальники агрегатів і 
групкомсорги затверджені комітетами 
первинних організацій і введені в но
менклатуру райкомів комсомолу.

«Техніка плюс агротехніка» — під та
ким девізом проходило навчання шести 
тисяч молодих механізаторів в агро- 
гургках. ЦК ЛКСММ був проведений 
конкурс молодих механізаторів на кра
щу організацію ремонту і збереження 
сільськогосподарської техніки. В усіх 
комсомольських організаціях створені 
контрольні пости по виявленню недолі
ків і збереженню техніки. Це дало мож
ливість в короткі строки привести в 
повну готовність трактори, навісний та 
причіпний інвентар.

Цікаво будує свою роботу серед мо
лодих механізаторів Бульбокський рай
ком комсомолу. При райкомі створений 
штаб молодих кукурудзоводів, куди 
входять інженери, агрономи, ланкові, 
механізатори. Штаб керує радами моло
дих раціоналізаторів в колгоспах і рад
госпах. По його ініціативі в радгоспі 
«Чебанівка» організована школа пере
дового досвіду по механізації сільсько
го господарства.

Вміло мобілізував молодь на бороть
бу за високі врожаї кукурудзи Карпі- 
ненський райком комсомолу. З метою 
узагальнення і поширення 
досвіду райком ЛКСММ 
естафету корисних справ
ланок, присвячену XXII з’їзду 
Карпінепці прагнуть підняти всі ланки 
до рівня передових. Для виявлення 
недоліків і надання допомоги відстаю
чим у районі створені групи громад
ських інспекторів, а при райкомі їх 
штаб. В його складі — спеціалісти, ме
ханізатори, комсомольські активісти — 
всього 12 чоловік.

Велику роботу в боротьбі за врожай

передового 
організував 
молодіжних 

КПРС.

ВОНИ НЕ
аС? ВДОКІЯ. саме виливала 

молоко з дійниці, коли 
до неї підійшов завідуючий 
фермою Василь Сапенюк.

— Чим порадуєте, дівча- 
тоньки?

— Сьогодні знову більше, 
ніж учора, — сказала не 
без гордощів.

Люба Галак,
ТЄЖ НЄ 
радістю поділилась: 
гнала вона Ганю Сапенюк, 
кращу доярку артілі. Є чим 
похвалитися і Надії Воло
щук. Хороше діло вона зро
била. Два місяці тому тро
хи впав добовий надій по 
фермі. Думали, гадали: в 
чому ж справа? Адже і кор
ми хороші, і худоба догля
нута добре. Кілька разів 
провели контрольне доїння. 
Виявилося, що Євдокія Ба- 
бійчук корів не додоює.

— Ану я спробую, — 
визвалась тоді Надія.

Надоїла, звичайно, біль
ше. З тйх пір вона завжди 
була поруч із Дунею. І на
дої вдвоє збільшились.

Навколо завідуючого зіб
рався вже гурт доярок. Пі
дійшла і Таня Сапенюк. 
Від кожної корови з самого 
початку року дівчина одер
жала близько 2 тисяч літ
рів молока.

...Василь Павлович Сапе
нюк виводив на дошці по
казників чіткі, рівні цифри: 
786, 779, 784. Це — загаль
ний надій за останні дні.

Підійшов зоотехнік, гля
нув на рядки цифр.

— Молодці, дояркиі
Потім запросив дівчат сіс

ти під кленами, оголосив 
п'ятихвилинку. Зав'язалась 
розмова.

звичайно,
витримала, своєю 

: пере-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
23 червня 1961 р., 2 crop.

прове- 
ланка 

комсо- 
юнаки 
вступу

кукурудзи проводять комсомольські 
групи. Добре працює така група в 
ланці Жені Чемортан із колгоспу імені 
Котовського Флорештського району 
(групкомсорг Степан Рошу). Ланка зо
бов’язалась виростити по 65 центнерів 

"зерна королеви полів fia площі 25 гек
тарів. Всі роботи по підготовці до сів
би група взяла під свій контроль. Лан
ка першою в колгоспі закінчила сівбу. 
На зборах групи обговорювалося пи
тання про хід виконання взятих зобо- 

/ в’язань, затверджувався план 
дення агрозаходів та інше. Коли 
створювалась, в групі було 6 
мольців. Зараз їх уже 16. Інші 
та дівчата ланки готуються до 
в лави ВЛКСМ.

Значну роботу проводить комітети 
комсомолу Молдавії по організації со
ціалістичного змагання. Ось як, напри
клад, організоване змагання комсомоль
ців і молоді в Унгенському районі. На 
розширеному пленумі райкому ЛКСММ 
було оголошене соціалісіичне змагання 
серед первинних комсомольських орга
нізацій, комсомольсько-молодіжних ла
нок і механізаторів за одержання ви
соких урожаїв кукурудзи. Райком ком
сомолу встановив перехідні вимпели 
«Кращій комсомольсько-молодіжній лан
ці», «Кращому механізатору», перехід
ний Червоний прапор кращій первинній 
організації. Підсумки змагання підво
дяться по періодах робіт. Для перемож
ців змагання установлені премії.

Керує соціалістичним змаганням ра
йонний штаб молодих кукурудзоводів. 
44 комсомольських активістів є громад
ськими інспекторами. Два рази па мі
сяць вони виїжджають в закріплені за 
ними організації і ланки, контролюють 
хід соціалістичного змагання. Штаб мо
лодих кукурудзоводів регулярно на сто
рінках районної газети підводить під
сумки роботи молодіжних ланок і пер
винних організацій, 
боти кращих, дає 
ради.

Великі і почесні 
партія нашим завжди неспокійним ком
сомольцям. Це довір’я окрилює юнаків 
і дівчат, викликає у них ентузіазм, ба
жання працювати ще краще, ще про
дуктивніше. Молдавська молодь вважає 
своїм кращим подарунком XXII з’їзду 
КПРС виконання прийнятих на себе 
соціалістичних зобов’язань.

О. ТКАЧЕНКО, 
секретар Кіровоградського обко
му ЛКСМУ.

висвітлює досвід ро- 
рекомендації і по-

завдання доручає

ЗДАДУТЬ
ПОЗИЦІЙ

— На що скаржитесь, дів
чата? Як пастухи, кормово- 
зи?

О ні, на них доярки не в 
обиді. А от про те, що ос
танні два дні не виділяли 
макухи та висівок і не було 
з чого пійла зробити, не 
вмовчали.

Під кінець розмова до од
ного звелась, 
мує зараз по 
ка перехідний 
госпу. Твердо 
други не віддавати його ні
кому. І до дня відкриття 
з'їзду партії обов'язково 
матимуть по 3 тисячі кіло
грамів молока на корову.

А. МАРУШЕВСЬКА.
Колгосп імені Суворова 
Голованівського району.

Ферма угри- 
надоях моло- 

вимпел кол- 
в и рішили по-

ЩОЙНО зійшло сонце. Ти
ша. її порушує дзвінкий 

молодечий сміх, що лине від 
стану тракторної бригади. 
Це молоді механізатори ве
дуть розмову з членами бю
ро райкому комсомолу, икі 
завітали сюди 
в таку ранню 
пору. Гості роз
питують про ро- ЯЦ 
боту, про по- 
бут, про орга
нізацію дозвілля. І, звичай
но, цікавляться настроєм 
кожного, думками про вро
жай.

Що ж привело ч л е- 
нів бюро райкому ЛКСМУ 
у тракторний стан кол
госпу імені О р д ж о- 
нікідзе у вранішню годину? 
Прагнення протягом дня зу
стрітися з багатьма молоди
ми трудівниками, довідатись 
про їх труд, плани, поради
тись, як у ці гарячі дні кра
ще організувати роботу в 
полі... І ще одна важлива

ВИМПЕЛ У МОЛОДИХ
/'’ПОРИТЬСЯ робота у молодих механізаторів 

тракторної бригади М. «Лісового з колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС Петрівського району. Перехідний 
вимпел вони міцно утримують у своїх руках. Тракто
ристи Іван Амброзян та Олександр Манько в ці дні 
на обробці кукурудзи при нормі 21 гектар прополю
ють щодня понад «ЗО гектарів. На площі 400 гекта
рів цю роботу в бригаді завершують.

Успішно ведуть тут і підживлення цукрових буря
ків з одночасним спушуванням грунту. • Тракторист 
Микола Ігнатов і причіплювач Іван Бондарєв щозмі
ни обробляють по ЗО гектарів при нормі 10. Таких ус
піхів молоді механізатори добиваються завдяки рит
мічній роботі, добре організованій праці.

Є. ПАСЛАВСЬКА, 
юнкор.С. ІСЖрІВКа 

Петрівського району.Петрівського рай

справа: сьогодні тут прово
диться виїзне бюро райко
му комсомолу. Кращі гвар
дійці армії механізаторів 
вступають до комсомолу.

Позаштатний секретар, 
член бюро райкому комсо
молу Віктор Лоєвський від
криває засідання в присут
ності членів бюро, секретаря 
комсомольської організації 
колгоспу агронома Василя 
Доценка, секретаря партор- 
ганізації т. І угля і брига-

нахвалягься колгосіі- 
сільгоспартілі «Украї- 

Кіровоградською ра-

Не 
пики 
на» ---------
йоііу цим молодим механі
затором. На яку б роботу 
не послали, Ярослав завжди 
виконає її швидко і високо
якісно. Працює він на під
вищених швидкостях. ,

На знімку: Ярослав
ГОЦ.

ПОСІВИ 
в зразковому 

стані
Колгоспники бригади /А 9 

сільгоспартілі с Комінтерн» 
завершили проривку і під
живлення кукурудзи на пло
щі 150 гектарів. В зразково
му стані зараз посіви соняш
ників і цукрових буряків — 
вони просапані і підживлені.

Значно перевиконували 
змінні норми на підживленні 
трактористи Микола Муд- 
ревський і Олександр Сло- 
бодянюк з причіплювачами 
Іваном Садовим і Андрієм 
Куликовим.

О. КУШНІР, 
ланкова колгоспу 
«Комінтерн» Бобри- 
нецького району.

У Уві зміни
С.іаииться своєю наполег

ливістю, завзятістю в роботі 
високоврожайна ланка Ми
коли Дедкова з колгоспу 
їм. 17-ї партконференції. Мо
лоді механізатори борються 
за вирощення 50-цеіітнсрііо- 
го врожаю кукурудзи на 
площі 240 гектарів.

Щоб виграти час і краще 
доглянути посіви, хлопці 
організували двозмінну ро
боту. Закінчивши спушенпя 
посівів соняшника в обох 
напрямках і міжрядний об
робіток качанистої, хлопці 
приступили до підживлення 
посівів. Трактористи Леонід 
Драний та Адольф Касьян, 
працюючи на підвищених 
швидкостях, значно пере
виконують змінні завдання 
при високій якості роботи.

О. СТОВБА.
Маловисківський район;

>

J

бюро райкому комсомолу 
закінчилося.

А тепер — за кермо трак* 
торів!' І гул моторів напов
нює тракторний стан, пору« 
шуючн ранкову тишу. З чер
воними прапорцями роз’їж- 
джаються на поля агрегати. 
Це передовики соціалістич
ного змагання — тракторис
ти Ліда Лабінська, Володи
мир Борисенко, Василь Фе- 
дунець поспішають. Час та
кий. Адже зараз вирішуєть
ся доля врожаю.

ІМЕНИННИКИ»
дира тракторної бригади ко
муніста В. Чуба.

В ряди ленінського комсо
молу вступають трактористи 
Володимир Борисенко, Ва
силь Федунець і Ліда Ла
бінська. По-дружньому ве
деться розмова з вступаю
чими. Все залишається в па
м’яті сьогоднішніх «іменин
ників». Не забудуться бать
ківські побажання, вислов
лені комуністами тт. Гуг- 
лем і Чубом.

Коротке ділове засідання

А члени бюро вже цікав
ляться роботою комсомоль
ських агрегатів Сергія Докі« 
єнка і Володимира Борисен- 
ка. Високе зобов’язання взя
ли хлопці — по 55 центнерів 
зерна кукурудзи одержати 
на кожном}' з 143 гектарів. 
Та справи в комсомольців 
йдуть хороше, кукурудза 
око радує, бо по-господар
ському доглядають вони її.

УЖЕ сонце піднялося ви
соко, коли члени бюро 

повертаються з'поля і пря
мують на молочно-товарну 
ферму № 2. Це одна з ферм 
колгоспу, де 
на фуражну 
вить 10—11 
Тут працює 
лодь, яка прийшла 
ли. А комсомольців тут ли
ше 8 чоловік.

— Вирішили зробити фер«
................

молоканадій
корову стано- 
літрів щодня, 
переважно мо- 

із шко-

му комсомольською, — роз
повідають дівчата.

1 знову виникає бесіда 
про життя і працю, про від
починок дівчат. Молоді до
ярки виявились дуже бала
кучими — про всі свої спра
ви одна поперед другої роз
повідають.

Тут теж є «іменинни
ки» —доярки Людмила Ко
вач, Наташа Голуб, Ганна 
Дорож, Валя Дужка, Оля 
Климюк. Запитань до всту
паючих було багато. Тут го
ворили і про соціалістичні 
зобов’язання і їх виконання, 
про навчання дівчат у веч.| 
НІЙ ШКОЛІ І про ВСЄ, ЩО Т'ЛІ- 

ки непокоїло молодих.
11а бюро був присутній і 

бригадир ферми, який ви
словив думку, що в данин 
час треба боротись уже за 
12—13 літрів молока 
кожної корови в день, 
закликав усіх рівнятись на 
передових доярок колгоспу 
комсомолку Клану Шиття 
та Людмилу Ковач. Відте
пер ферма стала комсомоль
ською, бо 13 дівчат-комсо- 
молок тут працює.

Пізно ввечері повернули
ся члени бюро в райцентр. 
Сьогодні було про що пого
ворити і посперечатись, бо 
ж скільки вражень, скільки 
зустрічей з різними людьми, 
протягом дня. Дійсно, не 
марно «прожито день...

В. БУРЛАЧЕНКО, 
інструктор Устинівсь- 
кого райкому комсо
молу, наш позаштат
ний кореспондент. 

Устинівський район.

від
Він

РОВЕНСЬКА ОБЛАСТЬ. На тваринницьких фермах 
колгоспу імені Леніна Ровенського району переважно 
трудяться комсомольці І молодь, і працюють чудово, з 
вогником. В 1960 році колгосп одержав по 406 центнерів 
молока і по 106 центнерів м’яса на кожні 100 гектарів 
сільськогосподарських угідь.

Молоді тваринники беруть нові, підвищені зобов’язан
ня. Кожна доярка, наслідуючи починання знатної укра
їнської доярки Марії Савченко, взялась обслужувати по 
20 корів замість 10—12, як це було раніше. Для успіш
ного виконання зобов’язань колгосп створює молоді всі 
необхідні умови. Полегшується праця тваринників. В чо" 
тирнрядному корівнику закінчується монтаж електродо
їльної апаратури.

На знімку: (зліва направо) передові доярки кол
госпу імені Леніна Аитоніда КОСТЕЦЬКА, Євдокія РА- 
ДІОНЕНКО, Лариса ЛОГВИСЬ, Софія НАЗАРЧУК і Ган
на ВЕРЕМЕЙКО. Кожна з них, обслужуючи по 20 ко
рів, зобов'язалася надоїти за рік не менше 3500 кіло
грамів молока від корови.

Фото А. Платогюва (Фотохроніка ТАРС).
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Читачі обговорюють

-т статтю А. Горд і єн к а І батьки,
О НІКОЛИ не виступав на сторінках газети, але, 

прочитавши статтю А. Гордієнка «Мистецтво! Чим 
воно тобі дороге?», вирішив написати і собі. Хочу по
ділитися своїми думками:

По-моєму, головною метою естетичного виховання є 
прищеплення молоді здорового художнього смаку, тобто 
треба навчити юнаків і дівчат відрізняти хороше від 
поганого, побачити красу в природі, праці, в повсяк
денному житті. Естетичні почуття виховуються. Однак 
не завжди цьому важливому питанню приділяється на
лежна увага. Спробую це довести.

М. БАРСЬКИИ

НАРИС

ПйТГфТЛТ 
/и d »1 її» І і

<'
0 
І'
<» 
і»

Погана джазова музика, пошлі вірші і пісні знахо- Р 
дять собі багато прихильників серед молоді. Чому? Я 0 
вважаю, що в цьому винні батьки і школа. Коли } 
ті школярі хоч в якісь мірі одержують крихітки знань

у міс- 0 

по естетиці, то в селі, не секрет, ця ділянка зовсім за- 
недбана. ' г

Візьму приклад з власного життя. Провчившись до 1
7 класу, я не слухав радіо, мало читав, і нікого таке 
становище не хвилювало — ні батьків, ні вчителів. У 

~ школі ми малювали листочки дерев, горщики, кубик».
А от про творчість і життя художників нам ніхто не 
розповідав. 1е ж саме було і у викладанні співів. Ці 
уроки часто-густо взагалі замінювались іншими або зов- 
сів не проводились. Чомусь забувалося, що життя ви
датних художників і композиторів XIX століття могло’5 
стати прикладом, ідеалом для підростаючого покоління, р 

Перебуваючи на педагогічній практиці в одній з шкіл р
Кіровоградської області, я був присутній на уроці спі- 9 
вів у 8 класі. Тема: < ” , ”’ ' , 7
нудно, нецікаво щось бубонів собі під ніс, учні займа 
лися чим завгодно, чекали дзвоника.

Шуберт прожив трагічне життя, довгий час був утри- 
мапцем у багатих друзік! Хіба можна на такому уроці 
сидіти і сміятися? Це страшно! Можливо, хлопці такі 
черстві?

Я навчаюсь у музичному лекторії педінституту і од-' 
ного разу перед поїздкою разом з школярами в кол
госп почав розповідати тим самим учням про Шуберта, 
Шопена, Штрауса. Юнаки і дівчата півтори години 
уважно- слухали, просили говорити ще і ще.

Чомусь і в педагогічному інституті ми на кожному 
політзанятті займаємося питаннями дисципліни і ус
пішності, а для диспуту «В чому краса людини?» не- 
внетачає часу. Взагалі, в нашому учбовому закладі за
надто мало приділяється уваги викладанню естетики, 
А мн

Р 
Р 
і»
І

«Композитор Шуберт». Вчитель |> 
Зубонів собі під ніс, учні займа-

І

........................................................................

мо учнів гімнастиці або грі у волейбол, роз’яснимо гра- р
матичні або математичні правила. А чи зможемо док
ладно розповісти про «Полонез» Огінського, картини 
Леонардо да Вінчі? Ні! Хотілося б, щоб керівництво 
інституту замислилось над цим.

Пробачте, якщо нескладно написав, 
четься, щоб у нашому житті все було 
дісним.

•студент IV курсу факультету 
педінституту.

Але дуже хо- 
красивим і ра-

і

їп. волков, 
фізвиховання

Иде трирічна культури

Патріотка ніколи не згод
жувалась на те, щоб зброя 
знаходилась у інших 
пільників, особливо 
них, бо знала, чим це 
загрожувало на 
викриття.

Лена та її бонові 
врятували багатьох 
ськнх патріотів від 
у гітлерівській Німеччині і 
гестапівської в’язниці.

Якось влітку 1943 року з 
Бур’яновою зустрівся ке
рівник однієї з підпільно- 
диверсійних груп міста Іван 
Конарєв.

— У школі на Ново-Ми- 
колаі'вці німці тримають в 
ув’язненні військовополоне
них льотчиків, — повідомив 
Конарєв. — Окупанти при
мушують їх вступити в так 
звану «добровільну армію». 
Треба щось придумати...

За допомогою радянських 
людей, які за ^дорученням 
підпільної організації пра
цювали на дрібних посадах 
в німецьких установах, 
Олена Захарівна дістала 
фальшиві документи і пере
пустки. Незабаром парти
занка познайомилася з од
ним із полонених. Через 
нього вона передала льот
чикам документи. П’ятнад
цятьом вдалося втекти. Всіх 
їх переправили в' Чорний 
ліс. Гітлерівська коменда
тура розклеїла спеціальні 
об’яви, в яких обіцяла ви
сокі нагороди тим, хто вка
же на місце перебування 
підпільників. Але зрадни
ків не знайшлося.

Згодом Олена Захарівна 
одержала . нове завдання.

(Продовження. Поч. див. 
у № 73).

під- 
сімей- 

їм 
випадок

подруг» 
радян- 

каторг»

їй і Тамарі Щербаченко до
ручили визволити з полону 
вченого-астроиома Шалзу 
Григоровича Горделадзе, 
який перебував у кірово
градському концентраційно
му таборі. Фашистські вар
тові інколи дозволяли при
носити полоненим передачі. 
Саме цим і вирішили ско
ристатися дівчата. Якось 
вони прийшли на лісопилку, 
де працювали радянські лю
ди. Вартові переві
рили зміст кошика, 
і вчений одержав 
першу передачу. З 
того дня Олена і 
Тамара стали си
стематично прино
сити «родичу» їжу. 
Вартові вже звик
ли до дівчат, їхні 
передачі зовсім 
не перевірялись, і 
якось Горделадзе 
замість продуктів 
одержав цивільний 
одяг. Щоб пере
одягнутися, потріб
ні були секунди. В 
цей час інші поло
нені, заздалегідь 
попереджені, вчи
нили гвалт, бійку і
мим відвернули увагу 
шистів.

ближчим часом ваші дармо
їди не розкриють цю банду 
головорізів, доведеться вам 
замість них висіти на шибе
ниці. Ауфвідерзеєн!

Прокляті партизан»! Ос
таннім часом диверсії по
частішали. Вчера спалили 
ще один продовольчий
склад, пустили під укіс еше
лон, який прямував па
фронт, знищили телеграф
ний кабель, що 
ставку Гітлера з 
ми частинами.

зв’язував 
військови- 
Мінасевич

фа-

ЗРАДА

:&==
Ще два роки тому тут бу

ло пусте місце, а сьогодні в 
центрі села Седніво виріс 
цей красень. Палац куль
тури колгоспу імені Карла 
Маркса — кращий в Усти- 
нівському районі. В ньому є 
просторе фойє, зал для гля
дачів на 450 місць, бібліо
тека, читальний зал. Прав
ління артілі придбало кіно
апаратуру для і 
ної кіноустановки, 
допомогу будівництву 
дала комсомольська 
нізація колгоспу на чолі 
Юрієм Скляренком.

стаціонар- 
Велику 

на- 
орга- 

з

Фото В. КОВПАКА.

КОМЕНДАНТ окуповано- 
* * го німцями- Кіровограда 
нервово бігав по кабінету. 
Інколи він на мить зупиняв
ся, дивився собі під ноги і 
знову міряв кроками кімна
ту. В попільниці диміла ку
па недокурків, на підлозі 
лежав перекинутий стілець.

Мінасевич лютував. З пів
години тому подзвонив сам 
гебітскомісар. Розмова бу
ла короткою.

— Добрий день, — з уда
ваним спокоєм говорив ні
мець. — Як ваше дорого
цінне здоров’я, любий пол
ковнику? На що скаржи
тесь? Все в порядку? Ска
жіть, будь ласка, ви не хре
щений батько партизанам? 
їм зовсім непогано живеть
ся за вашою спиною. Не ро
зумієте? Поясню. Якщо най-

.. ...............■'■■■■■■■■■■■!

стиснув скроні долонями. 
Треба щось негайно робити. 
Негайно! Але що? Він аж 
застогнав від свого власно
го безсилля. Адже так бли
скавично розпочата кар'єра 
могла розвіятись, мов дим. 
1 не тільки кар’єра. Гебітс- 
комісар жартувати не лю
бив.

Мінасевич запалив нову 
цигарку, подзвонив. З блок
нотом і олівцем в руках 
ввійшла секретарка Тамара 
Щербакова.

— Сідайте! Пишіть! «Ні
мецьке командування суво
ро попереджає жителів міс
та, що за переховування по
рушників громадського по
рядку, які називають себе 
партизанами...» Ні, не го
диться. Закресліть!

Комендант сів у крісло. 
Потім блискавично схопив
ся, почав диктувати.

— Давайте так: «Жителі 
Кіровограда. Чесні україн
ські люди! До вас з великим 
проханням звертається...»

Маленька історія
ТїОРІГ переступили дояр- 

ки Катя Воропай і Валя 
Великохатько. В руках дів
чата тримали книги.

«Вечірнє доїння закінчи
лося», — подумав Іван Пет
рович. Встав із стільця, зро
бив кілька кроків назустріч.

— Нам щось про героїв 
наших днів...

. — Будь ласка! — відповів 
бібліотекар, показуючи жес
том у бік стелажів. Подруги 
стали вибирати книги.

Муляр Володимир Поду- 
рець завітав разом з дружи
ною Варею і маленькою доч
кою Людою. Батько захоп
люється історичним мину-

лим нашої Батьківщини, ма
ти любить читати про сучас
ність. Подружжя має особ
ливе право на книжкові 
скарби: стіни цієї світлої 
бібліотеки клав Володимир.

Прийшов за книгами з пи
тань театрального мистец
тва і агрономії садовод і 
самодіяльний актор Семен 
Ганул.

Читальним залом 
дить тесляр Микола

прохо-
Ілля- ДИІО <•---•----- .

шов. Хазяйським оком обвів 
приміщення. Він настеляв 
Підлогу, робив в'кнаАс^.а' 
жі для нового вогнищ 
культури. ' _ .

Ще недавно такої бібліо-

однієї
теки не було в селі Кам’ян
ці. Про історію її створення 
завжди з охотою розповідав 
бібліотекар Іван Петрович 
Воропай,

ОДНОГО дня надійшла 
з Москви телеграма. 

В ній повідомлялось, що на 
адресу колгоспу імені Кярла 
Маркса відвантажено 22 по
силки з книгами, а ще сім 
надійдуть пізніше. Через 
тиждень подарунок прибув

Двотонку, що повертала
ся з посилками, вже чекали 
хлопці і дівчата. Гуртом 
внесли в просторий кабінет 
голови правління М. М. Ви- 
жула. Микола Миколайович 
розкрив одну посилку, дру
гу, третю. Запахло свіжою 
друкарською фарбою. Піш
ли по руках книги з золо
тим і срібним тисненням.

— А ось історичні романи, 
історичні! — чулося. — Оце 
радітиме дід Врадій...

— Зоотехнічні!..
— Агрономічні!..
— Пригодницькі!..
— Спасибі Всесоюзній 

сільськогосподарській ви
ставці! Оце так премія нам.

Стало тихо, коли голова кінці року), але воно не схо-ї 
колгоспу, зупинивши погляд 
на завідуючому сільською 
бібліотекою, сказав:

— Ну що ж, приймай, Іва
не Петровичу!

Іван Петрович зареєстру
вав всі дві тисячі книжок, і

Хтось несміливо постукав.
— Ввійдіть, — невдоволе- 

но крикнув Мінасевич,
На порозі з'явилась дов

гов’яза постать поліцая.
— Пане полковнику, — 

радісно заговорив він. — 
Здається, мені вдалося спій
мати одного з тих бузувірів. 
Клеїв листівки.

В маловиразних очах ко
менданта засвітилися злісні 
вогники.

— Давайте. Тамаро, ви 
мені поки що не потрібні.

Щербакова попрямувала 
до виходу. Раптом двері 
відчинились, і дівчина ледве 
не скрикнула: в заарешто
ваному юнакові вона впізна
ла учасника підпільної гру
пи Бориса Мосйнза. Мабуть, 
Мінасевич помітив її хви
лювання, 
для його 
швидкістю 
дівчини.

— Знаєте цю людину? 
Хто він? Звідки?

Холодний, страшний по
гляд коменданта свердлив 
Тамару. «Все, — блискав
кою майнула розпачлива 
думка. — Видала і себе і 
Бориса». Великим зусиллям 
волі оволоділа собою. Спо
кійно, впевнено відповіла:

— Довелося одного разу 
з ним зустрітися.

— Де?ч Коли?
— В кишені.
Мінасевич аж захлинувся 

від несподіванки. З силою 
вдарив кулаком по столу.

— Про яку кишеню ти ба
зікаєш?

— Про мою. Колись він 
заліз туди. Хотів, мабуть, 
поживитись.

На полковника дивились 
такі невинні, чисті очі, що 
навіть Мінасевич, який в 
кожному підозрював нарти; 
зана, повірив. ГІробулько- 
тівши щось собі під ніс, він 
дозволив дівчині іти.

— Ну, — звернувся Міна
севич до Бориса, — яку ли
стівку тн клеїв, хто тобі її 
дав?

— Ніхто мені не давав,— 
упирався Мосенз. — Я не 
клеїв, а зірвати хотів. Це 
поліцай бреше. Хоче одер
жати нагороду.

— Я брешу? — образився 
поліцай. — Ах ти, щеня! Та, 
цапе полковнику...

Мінасевич взяв зі столу 
ремінного канчука, підніс 
його до самого обличчя Мо- 
сенза.

— Ну, викладай усе. Мер
щій!

Мосенз відсахнувся. На 
Ь його лобі виступили холед- 
а ні краплі. Не діждавшись 
” __ комендант роз

махнувся — і на щоці Мо- 
сенза з’явився кривавий 
рубець. Мінасевич підняв 
нагай для нового удару — 
і нерви Бориса не витрима
ли. Закриваючи обличчя ру-

> закри-

її хвн-
3 невластивою 
повної фігури 

він кинувся до

ви
лежав той дорогий подару
нок в конторі колгоспу до 
пори, до часу, бо розмістити 
книги поки що ніде було.

Якось серпневого дня 
двоє високих чоловіків хо
дили по вигону, міряли зем
лю широкими крокам», на
тягували шпагат. Це були 
голова колгоспу М. М. Ви- 
жул і секретар парторгані- 
зації І. М. Воропай.

__  . - А в неділю зранку «моло- 
на"стіІнцію Новомиргород. да гвардія», — комсомолі»,

прийшла туди, де незабаром; відповіді, 
мали збудувати нову бібліо~; 
теку. З першим же змахом; 
лопати хтось затягнув піс-; 
ню. І полинула вона над Ве-; 
ликою Виссю, дружна, мо-; 
лода. Розчервонілися облич-;__
чя дівчат. Хлопці витирали; ками, він істерично 
піт з чола, на потилиці зби-; чав. 
ваючи кашкети. То з одного,; 
то з іншого кінця доносило-;
ся:

— Не відставай!..
Восени багато роботи і на" 

ланах, і на городі, і в саду,; 
і на садибі колгоспу. І з усі-" 
ма роботами треба впорати-” 
ся в першу чергу. Будівниц-; 
тво ж бібліотеки не значи-" 
лося в планах (почалося в" Іют>

------ \ ------------ -------- - — Це ТІЛЬКИ ПОЧЗТОК, — 
дило з порядку денного. в ласкаво посміхнувся Міна-

— Дозвольте мені поїха-ї севич.
ти за щебенем! — просився!! — у[ накажу палити тебе 
молодий тракторист Анато» вогнем, заганяти голки під 
лій Жовна. ■ нігті, виривати волосся. Але

— І я разом з Анатолі-; ти можеш врятуватися. ІІім-
вм! — пропонував свої пос-; ..........
луги Олександр Ткаченко... °

Стіни швидко росли під™ 
вмілими руками мулярів і» 
книголюбів Володимира По-»

— Я нічого не робив!.. Я 
так, я випадково вступив. 
Мене завербували! Це все 
вони... вони!..

За наказом полковника. 
- поліцай підніс Мосензу
■ склянку води. Цокаючи зу-
■ бами, той намагався випити,
■ але краплі не потрапляли в

ці вміють цінувати послуги. 
Тобі дадуть чин офіцера,їй 
матимеш багато грошей... 
І Іу, так будеш відповідати?

— Буду. Пишіть. Зв’язкі- 
дурця та Івана Мельничен-" вець Олена Бур’янова.
ка. о

Проходячи повз будівель-; 
ну площадку, колгоспники; 
допитувалися: »

— Як іде діло?
— Добре! — відповідали я

мул яри. и
...Так з’явилася ця біблії)-;

й
□ 
и 
СІ
□ 
с 
м «
| 23 червня 1961 р., З стор.

тека.
М. СОСНА, 

керівник позаштатно
го корпункту.

м. Новомиргород.

— Адреса?
— Ковалівський прову

лок, 20.
— З ким тримає зв’язок?
— З командиром загону 

Конарєвпм.

(Далі буде).

МОЛОДИЙ КОМУНАР»



нарисі

Ва-

ДАЛІ?А ЯК ЖЕ

по- 
мо-

Дорогі друзі! забудьте
передплатити журнал «Зміна» 
на наступне півріччя, а також 
порадьте зробити це своїм това
ришам.

НА сторінках журналу «Зміна» 
№ 6 ви прочитаєте про тру

дові будні нашої славної моло
ді на будовах семирічки, про 
звитяжну працю на широких 
ланах, на колгоспних І радгосп
них фермах. про світлі мрії 
юнаків і дівчат, про їх патріо
тичні прагнення і дерзання.

На обкладинці журналу — во
льове, мужнє обличчя славно
го сина землі радянської, пер
шого в світі льотчика-космо- 
навта Юрія Гагаріпа. Цей ко- 

'• льоровнй портрет майстерно 
викопав відомий художник.

: силь Чегодар.
Розкрийте журнал — і ви 

; бачите на першій сторінці
; лоднх, життєрадісних, красивих 
; дівчат. Прочитавши репортаж 
; «Біля синіх гір», ви пройметесь 
' тим хорошим неспокоєм, з яким 
• працюють і живуть молоді тва- 
I ринннкн Буковини, готуючи 
; гідну зустріч XXII з’їзду нашої 
; рідної Комуністичної партії. 
І Про виробничу шкільну бригаду

розповідається в 
М. Стояка «Пісня степу».

Молодий письменник Роман 
Федорів написав хвилююче, 
справді поетичне оповідання на 
достовірних фактах «Колумбії». 
Вам, друзі, цей твір, безпереч
но, сподобається.

Крім того, в журналі надру
ковано оповідання Олександра 
Пархоменка «Терновий вічок», 
уривок з нової книги спогадів 
«Воєнні записи» двічі Героя Ра
дянського Союзу, генерал-лей
тенанта О. І. Родімцсва, гумо
реску М. Білкуна «Пригода У 
«Вікні».

«Молодість І поезія» — так 
називається сторінка віршів чле
нів Кіровоградського клубу лю
бителів поезії, початкуючнх 
поетів В. Погрібного, В. Гонча
ренка, О. Чернецького, Г. Щер
бини та О. Шкабоя.

«Зміна» друкує також цікаві 
інформації, гумористичні мініа
тюри В. Снмоненка, кросворд, 
фото, кольорові репродукції з 
картин відомих художників.

»

ґ'ї ІІЛ ЕСКИ і квіти... Великі букети з білих троянд 
різнокольорових дзвіночків, червоних гвоздик.. 

Вони стали дарунками кіровоградців артистам Ста
лінського театру опери та балету.

Чотири дні тому приїхали в наше місто митці з 
славного Донецького краю, приїхали вперше за 
28-річну історію свого існування. їм був незнайомий 
Кіровоград, глядачі. А вже сьогодні у сталінців 
з'явилися сотні щирих, люблячих друзів — людей, по- 
справжньому закоханих у велике мистецтво.

Гастролі наших гостей триватимуть два тижні. За 
цей порівняно короткий час вони познайомлять 
глядачів з вічно живими творами Чайковського — 
оперою «Євгеній Онєгін» і балетом «Лебедине озеро», 
кращою спадщиною Пуччіні — «Тоска», широко відо
мою оперою Верді «Травіата», балетами «бахчи
сарайський фонтан» (композитор Асаф'єв), «Кам’я
на квітка» (композитор Фрідлендер) та іншими тво
рами радянських та зарубіжних авторів.

Артисти бажають максимально використати своє 
перебувиння в нашому місті. Вони будуть зустріча
тися з кіровоградцями не лише в приміщенні театру 
імені Кропивницького, де виступають, а й на підпри
ємствах, в колгоспах.

Два тижні — строк невеликий. Швидко пролетять 
дні гастролей, але ми впевнені: тільки-но народжена 
дружба з талановитим колективом Сталінського те
атру не тільки не припиниться, а, навпаки, зміцніє. 
Ми надовго збережемо в пам'яті чудові образи, 
створені заслуженими артистами УРСР О. Горчако- 
вою, Г. Кириліною, О. Ковальовим, М. Міщенкд, со
лістами В. Тереховым, О. Кокою, О. Галенкіним, 
К. Гайдамак та іншими. А митці, сподіваємось на це, 
також не забудуть своїх зустрічей з кіровоградським 
глядачем.

Б. МИХАЙЛОВ.
Н а знімку: представники громадськості міста ві

тають артистів на Кіровоградському аеродромі.
Фото В. Руденка.

КНИГА ВЧИТЬ,
ПЛОЩА імені С. М. Кі

рова у цей недільний 
ранок була переповнена. У 
виконанні духового оркест
ру звучать знайомі мелодії. 
І краса цієї музики змішує
ться з чудовим запахом тро
янд. Людей збирається все 
більше і більше. Чого ж че
кають вони? Тут повинен 
відбутися книжковий базар 
та розиграш лотереї.

Книжковий базар прово
дить комсомольська органі
зація агрегатного заводу.

Багато хорошого вже 
зробили для рідного міс
та комсомольці і всі робіт
ники підприємства, яке 
вступило у змагання за 
право називатися комуніс
тичним. І ось ще одна з та
ких добрих справ — книж
ковий базар, який прово
диться на громадських за
садах.

Громадськість! Це понят
тя все ширше і ширше вхо
дить в наше життя — жит
тя будівників комунізму. 
Громадські розповсюджу
вачі книги на заводі тільки

на своєму підприємстві про
дали за півроку літератури 
на 1100 карбованців. Ду
шею цієї справи на заводі 
є інженер Володимир Ча
баненко. Разом з ним ак
тивно розповсюджують лі
тературу Тамара Симбір
ська, Тамара Шевченко, 
Леонід Піменов та інші. За 
їх допомогою працівники 
заводу комплектують осо
бисті бібліотеки, систематич
но поповнюють їх новою 
технічною, політичною та 
художньою літературою. 
Самі розповсюджувачі ма
ють уже великі особисті 
бібліотечки, кожна з яких 
налічує кілька сотень книг. 
Найбільша особиста бібліо
тека у В, Чабаненка. В 
ній понад 1000 томів з різ
них галузей знань.

Робітники заводу 
можливість замовити 
лодимира книги, і 
прохання завжди 
Знають його у всіх книж
кових магазинах книготор
гу і з подякою відгукують
ся про його діяльність.

мають 
у Во- 

він їх 
виконує.

м. КІРОВОГРАД, вул. ДУНАЧАРСЬКОГО, 36.
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1. Передстартова
гарячка

У деяких колективах фіз
культури нашої області ду
мають про спортивно-масо
ву роботу перед самим по
чатком відповідальних зма
гань. Тоді починаються роз
шуки доморощених спорт
сменів, побіжні настанови, 
прохання не підвести честь 
підприємства.

Не могло бути інакше і 
перед фінальними змаган
нями обласної ради ДСТ 
«Авангард».

Незадовго перед спартакі
адою підходить до дівчат 
фізорг заводу «Динамік»:

— Завтра треба плавати.
— Як? Де? — зводять 

плечима робітниці.
— На змаганнях.
— Так ми уже три 

не плаваємо.
—Нічого... 

Так треба.
Подумали дівчата, пора-

осилити

склали- 
заводі 

Комсорг 
М. Полянсь-
до головного

від-

Ос-

які вперше вико
пали розрядні нор
мативи чи підви
щили їх. Але їх 
мало. Коли ж

прийде той день, що поряд 
із відомими нашими спорт
сменами будуть по-справж
ньому боротися за першість 
сотні юнаків і дівчат, коли 
захищати честь 
республіканській 
дуть не тренери, 
ванці?

■ У нас є зірки
масштабу з різних видів 
спорту. Та не всі вони роз
горяються. І Жанна Таран, 
і Олександр Кириченко 
змогли б мати значно вищі

області на 
арені бу- 

а їх вихо-

обласного

категорично відмовлялися 
від спортивної боротьби, не 
приходили на стадіон. Пояс
нюється таке несерйозне 
ставлення деяких спортсме
нів, насамперед, непідготов
леністю з того чи іншого ви
ду спорту.

Несерйозне ставлення... 
Спортсменів - виробнични
ків чи тренерів і фізоргів?

Ось розбігається із списом 
в руці стрункий широкопле
чий юнак. Болільники, зата
мувавши подих, чекають
високого результату. Та ви- “результати, якби на змаган- 
пушено з руки снаряд... бо- нях відчували справжніх су- 
лільники розчаровано зітха
ють: спис падає за відміт
кою двадцять метрів.

Аналогічну «майстерність» 
можна приписати і значній 
масі стрибунів, бігунів, ме
тальників. Спортсменки Кі
ровоградського будівельно- 
монтажного управління № 1 
при стрибках у довжину не 
змогли, наприклад, подола
ти принаймні трьох метрів.

Підсумки спартакіади ціл
ком і повністю характеризу
ють фізкультурно - масову 
роботу на підприємствах об
ласті. І коли така низька 
майстерність у відбіркових 
спортсменів, то що ж зали
шається говорити про основ
ну масу виробничників за
водів, фабрик? В першу чер
гу все це лежить на вашій 
совісті, товариші члени пре
зидії обласної ради «Аван
гард».

3. Як же

перників.
А як же міг досягти висо

кого результату олександрі- 
єць тов. Олефіров, коли нев
довзі після дистанції 1500 
метрів побіг 5000 метрів? 
Цей прикрий факт потребує 
глибокого засудження.

Товариство «Авангард» — 
одно з провідних товариств 
області. Тож і фізкультур
но-масова робота в його ко
лективах повинна вирувати 
молодим, кипучим джере
лом. Відрадно бачити на 
спартакіаді масовість, деякі 
досягнення в спортивному 
рості. Але ж* далі з такими 
темпами оволодіння май
стерністю, вихованням 
спортсменів високих розря
дів миритися неможливо.

В. ЯЗЛОВЕЦЬКИЙ, 
студент факультету 
фізкультури Кірово
градського педагогіч
ного інституту.

дилися і вирішили спробува
ти відстояти-таки честь заво
ду. В цей же день вирушилії 
на водну станцію. Та як не 
намагалися бути на дистан
ції справжніми плавнями — 
більше 25 метрів 
так і не змогли.

Дещо інакше 
ся обставини на 
«Сільгоспдеталь». • 
підприємства 
кий підійшов
технолога Н. Неділька.

— Відпустіть спортсменів 
на змагання, — ввічливо 
попросив.

— Ніяких змагань!
— Прошу вас, — не 

ставав М. Полянський.
— Жодної людини!...

новне — виробничий план...
І тільки коли розмова дій

шла до того, що про це зна
тиме сам директор, II. Не
ділько здав свої позиції.

Але ж як виступили 
спортсмени цього підприєм
ства? їх технічні результати 
були настільки низькі, що не 
принесли команді жодного 
очка.

$ Деякі фізорги думають, 
4Ш0 спортивні змагання —
4 не запланований захід. Мов- 
4ляв, прийде відповідне чис- 
•ло, побігаємо, пострибаємо— 
*і в звітах народиться пот
рібна помітка. Глибоко по
милкова думка. Змагання — 

базар від- «частина тренувального про-
і нев-

роки

Попливете.

...Книжковий . ____ _______
крила секретар міськкому «несу, складний екзамен 
ЛКСМУ т. Івахненко. Ба-втомної роботи. ’ 
гато цікавої, потрібної літе- * Добре, що фізорги 
ратури було розміщено на в переддень змагань 
прилавках. Продавали кни-* справжньому подумали 
ги на цей раз не працівнн- $ спорт. Але кому погрібні 
ки книготоргу, а токарі, • аналогічні передстартові га- 
слюсарі... Чимало покупців “ 
пішло додому з чудовими 
купленими та виграними 
книгами і картинами. Так, 
робітник «Червоної зірки» 
Г. Колісниченко виграв зі 
своїм трирічним сином ре- 
продукцію і “7-..... * *— *
зовського «Дев’ятий вал», 
робітникові гранітного ка
р’єру О. Сліпицину діста
лась репродукція з картини 
«Перед вінцем». Три томи 
зібраних творів Т. Г. Шев
ченка виграла В. Хрипко.

Всього на книжковому 
базарі було розповсюджено 
літератури на 230 карбо
ванців. Це великий подару
нок молоді насіупному свя
ту — Дню молоді.

О. ЛАДАН,
заступник секретаря 
комсомольської ор
ганізації агрегатного 
заводу,

Г. МАЛОБРОДСЬКИЙ, 
громадський разпов- 
сюджувач літератури.

хоч 
по 

про

*рячки? 4

♦ 2. Про совість
44«
♦

і майстерність

картини Айва-« В порівнянній іншими ро- 
«Дев’ятнй вал», 4 нами, в ньому сезоні спар

такіада товариства «Аван
гард» носила масовий ха-

* Збільшилося число 
у кістів і розрядників,
* гашія, які проходили 
4 підприємствах, дали з 
4 укомплектувати кращі ___ 
4манди. Про це свідчать вис- 
’тупи червонозорівців, спорт-
* смевів Олександрійського 
4 механічного заводу та пред
ставників Семеиівсько-Го- 
4ловківського вуглерозрізу. 
^Спортсмени цих підприємств 
4 і зайняли призові загально
командні місця на спартакі
аді.
4 Але ж скільки трапилося 
4 випадків, коли заявлені на 
4змагання юнаки і дівчата

масовий
рактер. Це дуже добре, 

знач- 
а зма- 

на 
змогу

КО“

Не забудьте, товариші
Закінчується прийом передплати па обласну газету «Молодий 

комунар» на друге пізріччя. 26 червня — останній день. Чи 
кожний з вас продовжив передплату?

Велику роботу провели комсомольські активісти, листоноші, 
райоргаиізатори «Союздруку» в Голованівському, Новопразько- 
му. Вільшанському, Петрівському районах. Тут молодіжну га
зету в другому півріччі одержуватиме більше юнаків і дівчат, 
ніж з початку року. Багато активістів з успіхом беруть участь 
у конкурсі на кращого розповсюджувача молодіжних видань. 
Але охопити всю молодь і вони не зможуть. Треба, щоб кож
ний наш читач не забув звернутися до листоноші, зайти у пош
тове відділення з проханням передплатити газету «Молодий 
комунар»,

13630520

✓

змагатися?

На спартакіаді встанов
лено два обласні рекор
ди: списометальником Олек
сандром Кириченком і Не
лею Казбан з бар’єрного 
бігу. Порівняно непогано 
виступііли_Валеитин /Кивав, 
Жанна 
Зибнн, 
Словом, кращі результати 
спартакіади можна перелі
чити на пальцях.

Правда, є і спортсмени,

Таран, Валентин 
Григорій Манойло.

ЧЕРГОВА ПОРАЗКА
«ЗІРКИ»

Позавчора на стадіоні 
«Авангард» відбулася черго
ва гра на кубок СРСР ук
раїнських команд класу «Б» 
між кіровоградською «Зір
кою» і одеським «Чорномор
цем». Зустріч закінчилася 
перемогою гостей з рахун
ком 3:2.

Редактор П. МАРЧЕНКО.
4 а

Головне управління професійно-технічної освіти 
при Раді Міністрів УРСР

КІРОВОГРАДСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ» 
УЧИЛИЩЕ № 1

(будівельне училище)
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

Училище готує: штукатурів, мулярів, теслярів, 
малярів, електромонтерів.

Строк навчання два роки.
Учні забезпечуються безплатним обмундируванням 

та харчуванням.
Приймаються юнаки та дівчата 1945—1946 років 

народження.
1 уртожитком учні не забезпечуються.
Вступаючі до училища повинні подати: заяву, 

автобіографію, паспорт, свідоцтво про народженця; 
4 фотокартки, свідоцтво про закінчення 7—8 класів 
та характеристику з школи.

Документи приймаються до 1 серпня 1961 року
Початок навчання 1 вересня 1961 р.

№Л3ДРЄСа У'0’ЛИІЦа: м’ Кіровоград, вул. Декабристів,

ДИРЕКЦІЯ
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