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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Братній КомпартіїКитаю—40 років ВКЛЮЧАЙТЕСЯ
У МІСЯЧНИК!

З нагоди сорокаріччя Комуністичної партії Китаю ЦК 
КПРС надіслав вітальне послання Центральному Комі
тетові Компартії Китаю.

Комуністи Радянського Союзу, говориться в привітан
ні, добре знають, який важкий і складний шлях бороть
би пройшла братня Комуністична партія Китаю. її за
родження і формування безпосередньо зв’язані з впли
вом великих інтернаціональних ідей Жовтня.

У привітанні вказується, що бойова сорокарічна істо
рія Компартії Китаю сповнена чудових прикладів ге
роїзму і самовідданої боротьби, в ході якої зростали 1 
гартувались ряди партії.

Перемога народної революції в Китаї, підкреслюється 
в привітанні, завдала нищівного удару по позиціях ім
періалізму в Азії, у величезній мірі сприяла зміні спів
відношення світових сил на користь соціалізму. За роки 
народної влади трудящі Китаю, тісно згуртовані навко
ло своєї рідної Комуністичної партії, її Центрального 
Комітету на чолі з товаришем Мао Цзе-дупом добились 
величезних успіхів у соціалістичному будівництві.

Наша партія і весь радянський народ, відзначається 
у привітанні, з неослабною дружньою увагою стежать 
за всіма успіхами китайського народу, зростанням його 
творчих сил і талантів. Ми від душі радіємо з цих 
успіхів.

Комуністична партія Радянського Союзу, говориться 
у привітанні, і далі зміцнюватиме нерушиму дружбу і 
співробітництво між партіями і народами обох країн, 
зміцнюватиме єдність соціа.ї недсь -«®а&»РУ і всього 

еі їт а м и 
редставгінкій ’Кош'-ністіїчіпиі і ро-

Щоб ро

3 1 по 31 липня 1961 ро
ку проводиться оголо

шений Українською респуб
ліканською радою профспі
лок і ЦК ЛКСМ України 
республіканський 
по збиранню металолому.

Юнаки 1 дівчата! Активно 
виходьте на суботники і 
недільники, включайтеся у 
соціалістичне змагання за 
виконання й перевиконання 
державних планів заготівлі 
лому чорних та кольорових 
металів. Пам’ятайте, що 
завдання комсомольців і мо
лоді, піонерів і школярів, 
всіх трудящих республіки 
зібрати протягом місячника 
не менше 200 тисяч тонн ме
талевого лому.

ЛАСКАВО ПРОСИМО 
НА РАДЯНСЬКУ ЗЕМЛЮ!
ОДЕСА, ЗО. (Спец. кор. ських спеціалістів — агро- 

РАТАУ Б. Лук’янов, Г. Оша- номів, трактористів, зоотех- 
ровський). Сьогодні в пер
шій половині дня 
нішньому рейді 
затоки з’явився 
експрес «Грузия». 
вершив рейс Одеса — Гава
на — Одеса.

На Кубу чорноморці до
ставили молодих радяи- 
_________________

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ. Піс
ля закінчення середньої 
школи брати комсомольці 
Григорій І Михайло Каспіни 
стали працювати учнями на 
Конотопському електромеха
нічному заводі «Червоний 
металіст». Вдень оволодіва
ли професією електромон
тажника, а вечорами навча
лися в технікумі. Тепер вони 
вже хороші спеціалісти, пе
редові виробничники. Брати ' 
продовжують навчання. Во
ни — студенти другого 
су загальнотехнічного 
культету Харківського 
ничого інституту.

На фото: Григорій 
Михайло КАСПІНИ.

Фото А. ЗАВГОРОДНЬОГО.

СКОРИСУДИТЕСЯ 
досвідом агрегатівців

У ЗАВКОМІ комсомолу багатолюдно.
Тут зібралися члени комітету 

ЛКСМУ, секретарі комсомольських бюро 
цехів, всі бригадири комсомольсько-мо
лодіжних колективів. Порядок денний 
сьогоднішнього засідання завкому — під
ведення підсумків змагання комсомоль
сько-молодіжних бригад заводу. їх п'ят
надцять. Шести з них вже присвоєно по
чесне звання комуністичних.

На заводі організовано окремо змаган
ня бригад комуністичної праці і окремо 
бригад, які борються за це високе зван
ня. Щомісяця цехові 
комсомольські бюро 
підводять підсумки 
їх роботи. Колекти
ви, які займають 
перші місця в цехах,
представляються в завком комсомолу на 
розгляд і визначення перших місць по 
заводу.

Виробничий сектор завкому ЛКСМУ 
має постійний зв'язок з усіма комсомоль
сько-молодіжними бригадами і контро
лює їх роботу. Він готує на засідання 
завкому проект рішення про присуджен
ня перших місць.

На розширеному засіданні завкому 
комсомолу заслуховуються інформації 
бригадирів. Тут же відзначаються кращі 
сторони роботи окремих бригад, дають
ся корисні поради, робляться товариські 
зауваження.

...Па вулиці — дощ. Кватирки вікон 
відкриті, віє приємною прохолодою. Зав
ком ЛКСМУ продовжує своє засідання. 
Вже заслухали всіх бригадирів, які зай
няли перші місця в цехах, виступили чле
ни завкому зі своїми пропозиціями і за
уваженнями. Секретар комітету комсо
молу 10. Кваша ставить на голосування 
питання про присудження першого місця 
бригаді комуністичної праці Леоніда 
Гольштейна.

Цей колектив є одним з ветеранів чу
дового руху. Лому вже давно присвоєно 
почесне звання. Однією з перших він 
підхопив почин харків'ян — виконувати 
семигодинне завдання за шість годин. 
Члени цього колективу дружні, чуйні лю
ди. Недавно в бригаду прийняли моло
дого робітника Віктора Малявкіна. Він 
допускав брак і намагався приховати це

від майстра, контро
лерів і своїх товари
шів. Довелося нема
ло повозитися з ним. 
Та недарма — те
пер Віктор переви
конує змінні норми, 
працює без браку.

Присутні одностай-Йде голосування. Присутні одностай
но схвалюють пропозицію про присуд
ження бригаді Л. Гольштейна першого 
місця серед бригад комуністичної праці. 
Переможцям тут же вручається прапор 
комсомольської організації Кам'янського 
механічного заводу Черкаського раднар- 
госпу (подарунок агрегатівцям від 
кам янських друзів).

Бригада Івана Байдіна одна з наймо
лодших на заводі. Вона лише недавно 
вступила в змагання за звання комуні

стичної, однак, уже 
є серйозним су

перником ветера
нів.

Коли знайомишся 
з цією бригадою, 

вражає, насамперед, чітка організація 
праці, висока виробнича дисципліна. На 
робочих місцях завжди чисто, верстати 
передаються змінникам в повній техніч
ній справності. Вже зараз семигодинні 
завдання колектив виконує за шість го
дин.

Члени бригади беруть активну участь 
в громадському житті заводу, вони — 
шефи школярів і колгоспників. Майже 
всі вчаться, дехто готується до вступу в 
навчальні заклади. Як своєрідний заклик 
до зростання сприйняли члени бригади 
повідомлення про змагання Кіровоград- 
ців за місто високопродуктивної праці, 
високої культури і зразкового порядку. 
У зв’язку з цим вони взяли на себе нові 
зобов’язання. Члени бригади працювати
муть ще продуктивніше, освоять всі опе
рації.

В кімнаті панує пожвавлення. І знову 
ліс рук. Це присутні голосують за те, 
щоб бригаді Івана Байдіна присвоїти 
перше місце серед комсомольсько-моло
діжних бригад, які борються за звання 
комуністичних. Цьому колективу вруча
ється Перехіднії# червоний вимпел.

Так у нас на агрегатному підводяться 
підсумки змагання. Така практика ціл
ком виправдовує себе, робить змагання 
більш дійовим, гласним.

О. ЛАДАН, 
заступник секретаря комітету ком
сомолу агрегатного заводу.

м. Кіровоград.

ніків, механізаторів, які 
вже почали працювати на 
полях і фермах народних 
кооперативів та державних 
маєтків.

Вирушаючи назад, «Гру
зия» взяла на борт 1.000 се
лянських юнаків Куби. Всі 
вони — активні учасники 
Асоціації молодих повстан- 
ціь, борці за свободу свого 
народу, що брали участь у 
розгромі на Кубі десною 
цього року інтервентів.

Посланці кубинської мо
лоді перед від’їздом в 
СРСР зустрілися з Фіделем 
Кастро.

...Одеський торговий порт 
у святковому вбранні. Мор
ський вітер колише держан
ні прапори СРСР, Україн
ської PCP, Республіки Ку
би. Всі судна, які стоять у 
порту і на рейді, підняли 
прапори розцвічування.

Причали пасажирської 
пристані заповнили тисячі 
людей. Вони прийшли сю
ди на урочисту зустріч до
рогих друзів., Серед зустрі
чаючих — перший секретар 
ЦК ВЛКСМ С. П. Павлов, 
заступник Голови Президії 
Верховної Ради УРСН 
С. А. Ковпак, голова Комі
тету молодіжних організа
ції! СРСР П. М. Решетов, 
керівники радянських, ком
сомольських та інших гро
мадських організацій міста- 
героя.

На зустріч своїх співвіт
чизників прибули з Москви 
посол Республіки Куби в 
СРСР Фауре Чомон і один 
з керівників Асоціації мо
лодих повстанців 
Клаудіо Рамос.

• 3 Одеси 700 
продовжать на ______
«Грузия» рейс в Ялту. По
тім групами вони вирушать 
на роботу і навчання в 
Джанкой (Крим), Красно
дарський і Ставропольський 
краї, в Грузію і Узбекистан. 
Решта 300 чоловік виїдуть 
у Херсонську, Кіровоград
ську і Черкаську області 
України.

І МУЛЯРИ
І ТЕСЛЯРІ МИ

ЛДОЛЬФ стоїть біля щита, на якому красується 
напис «Ударна комсомольська будова», милуєть

ся корпусами заведу, що зводяться вгору, житлови
ми будинками. І перед ним вимальоеується інша кар
тина.

Весна 1958 року. Тут, не. розгрузлій землі, виростає 
дерев’яна будка, в якій будівельники зберігали свій 
інструмент, ховались від непогоди. Згодом піднялися 
фундаменти головного корпусу майбутнього цукро
заводу, складу готової продукції та інших споруд.

З тих пір минуло понад три роки. Нині тут комсо
мольська пускова будова. Цукровий завод споруджує 
молодь всієї Кіровоградщини. 11а початку грудня на
мічається його пуск. Щодоби завод перероблятиме 
25 тисяч тонн цукрової сироемни. Монтажники по
спішають — строки обмежені.

Виросло на пустирі впорядковане селище, назване 
іменем 8 березня. Комплекс багатонвартирнлх 
будинків, гуртожиток, їдальня, магазин...

Справді казкові перетворення сталися тут протягом 
останніх років. Творцями їх є прості юнаки і дівчати, 
такі, як Адольф Царан,що за комсомольськими путів
ками прибули на новобудову.

Дивлячись на. житлові будинки, на заводські кор
пуси, Адольф шкодує, що трохи пізнувато закінчив 
середню школу. Він прийшов сюди в 1959 році. Тут 
вже тоді дещо було зроблено. Хлопець швидко ово
лодів спеціальністю, став хорошим будівельником. 
Зараз він бригадир комплексної бригади, яка бореть
ся за звання комуністичної.

«7 муляри, і теслярі ми...», — перефразувавши сло
ва відомої пісні з кінофільму «Висота», виспівують 
хлопці з бригади А. Царана.

Це справді так. Бригада комплексна. Юнаки воло
діють кількома спеціальностями — вони й теслярі, і 
муляри, і бетонярі, а коли потрібно, і землекопами 
тимчасово стають. Прагнучи здобути почесне звання 
колективу комуністичної праці, 11 комсомольців 
одностайно вирішили: змінні норми щодня виконува
ти не менше як на 115 процентів при відмінній якості 
робіт, вечорами вчитись, здобувати спеціальність 
цукровиків, щоб після закінчення будівництва зали
шитись працювати на заводі. Тому всі члени комсо
мольсько-молодіжної бригади вчаться на курсах.

Таких дружних, загартованих будовою людей тут 
немало. Це і члени бригади бетонярів Леоніда Огиря, 
і теслярі, недавні десятикласники Валентин Товма- 
ченко, Володимир Остапенко, Микола Трубенко, їх 
ровесниця штукатурниця Антоніна Горячова...

Можна назвати ще чимало чудових імен з цієї ком
сомольської будови. Лише за почесне звання колек
тиву комуністичної праці тут борються 6 бригад. 
Двом бригадам вже присвоєно це звання.

О. КАЛЬКО.
м. Новоукраїнка.

Сьогодні вже більш як 12 мільйонів трудящих беруть участь у велиному 
русі сучасності. В трудових буднях ростуть, виховуються і гартуються будівни
ки комунізму.

Хай же в ряди розвідників майбутнього вливаються нові загони молоді, 
хай кожний комсомолець, кожний молодий виробничник зустріне XXII з’їзд на
шої партії антивним учасником славного руху за комуністичну працю!

(Із Звернення Центрального Комітету ВЛКСМ «До комсомоль
ців і комсомолок, до всіх юнаків і дівчат Радянського Союзу»),



ПП ПифП в ОСИТНЯЖЦІПи 1 ’ 1і! КОМСОМОЛЬЦІВ
МРІЇ... Кого не хвилювали 

вони, чиє серце не три
вожили своїми привабливи

ми далями? Незмінним су
путником крокують вони по
руч з юністю, кличучи її до 
нових і нових висот.

Та, на жаль, не всіх юна
ків і дівчат приваблюють ці 
висоти. Є ще молодь, яка 
живе без мрій і хороших за
думів. Не знає їх і більшість 
юнаків та дівчат оситнязь- 
кого колгоспу імені Кірова. 
Молоді тут дуже багато, і 
діла — непочатий край. Є 
де прикласти свою силу, 
енергію, завзяття. Аби тіль
ки бажання було. Та цього 
якраз І невистачае. Живе 
тут кожен сам по собі, як 
знає...

Як не дивно, але досі між 
молодими трудівниками ла
нів не організовано справж
нього 
гания, боротьби за почесне 
звання колективу комуніс
тичної праці тут не ведеть
ся. А, між тим, рівнятися є 
на кого. Добре трудиться 
доярка Жанна Мошакова, 
по півтори—дві норми систе
матично виконують механі
затори Степан Приймак та 
Борис Громов. Та їх успі
хи — не заслуга комсомоль
ської організації. Адже во
на не подавала і не подає 
ніякої допомоги ініціаторам 
хороших справ.

У комсомольській органі
зації колгоспу — 18 чоло
вік. Декілька осіб ось уже 
2 роки як не сплачують член
ських внесків. А комсомоль
ський секретар Олена Воло
шина не знає навіть поло
ження Статуту ВЛКСМ про 
членство. Адже люди, які 
не сплачують внесків про
тягом такого тривалого ча
су, механічно вибувають з 
комсомолу.

Ні О. Волошина, ні члени 
комітету комсомолу не пік
луються про налагодження 
внутріспілкової роботи. 
Більше півроку не було ком
сомольських зборів. Юна
кам та дівчатам не даються 
доручення, з ними не про
водиться виховна, культур
но-масова та спортивна ро
бота. А про залучення до 
цікавих справ неспілкової 
молоді й говорити нічого.

Самі комсомольці теж, 
особливо не ХВИЛЮЮТЬСЯ-'З 
приводу цього. Бо якби бу-

соціалістичного зма-

ли в них справжні, дсрзно- 
венні плани, бажання, то, 
незважаючи на бездіяль
ність комітету, їх участь У 
колгоспному виробництві, їх 
згуртованість були б відчут
ними. Та й комсомольську 
роботу вони як слід повели, 
розворушили б членів комі
тету.

Зацікавитися б таким ста
новищем працівникам рай
кому комсомолу, виїхати б 
у село, допомогти товари
шам поставити все на свої 
місця. Та не тут-то було... 
Правда, інструктори райко
му ЛКСМУ Марія Петрова 
та Петро Загреба виїхали 
в Оситняжку. Виїхати-то 
виїхали, та тільки яка ко
ристь із цього. Переглянули 
складені наспіх О. Волощи
ною звіти, та тим і обмежи
лися. Задоволена О. Воло
шина такою перевіркою. 
Ще б пак: її залишили в 
спокої. А вже давно час 
порушити його, внести сві
жий струмінь в життя ор
ганізації, щоб кожен 
кожна дівчина гідні 
високого звання 
ВЛКСМ.

Н. САВРАНСЬКИЙ,
Кіровоградський район.
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...І ОПЛАТА ПРАЦІ 
ЗАБЕЗПЕЧУЄ УСПІХ 
ЩО ОДЕРЖИТЬ ЛАНКА Г. МАЛЬОВАНОЇ 
ПРИ УМОВІ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
ТОМУ, що 50 центнерів зернової кукурудзи з гек
тара — не фантазія, а реальність, члени ланки

Галини Мальованої з колгоспі/ імені Леніна Ново- 
празького району твердо впевнені. В минулому році 
ця комсомольсько-молодіжна ланка вирощувала ко
ролеву полів на площі 90 гектарів.

Чимало довелося потрудитися. І результати одер
жали радісні. Врожай був щедрим: по 50 центнерів 
зерна з гектара. А окремі площі ще більш уро
жайними були — по 70 центнерів з гектара видали.

З добрим настроєм, хорошими сподіваннями дів
чата розпочали боротьбу за високий урожай чудес
ниці в нинішньому році: члени ланки разом з меха
нізаторами дали слово одержати не менше як по 55 
центнерів зернової кукурудзи на кожному з 113 гек
тарів. Отже, ланка виростить 6.125 центнерів зерна.

Звичайно, це вимагатиме чималих зусиль, напо
легливої праці, дбайливого догляду за посівами. Щоб 
забезпечити це, заохотити людей у досягненні 
намічених рубежів, правління артілі подбало про за
провадження хорошої винагороди. Встановлено ос
новну і додаткову оплати. Основна оплата становить 
2.439 карбованців. При умові успішного виконання 
зобов’язання видається додаткова оплата — 5 про
центів від вирощеного врожаю, тобто 311 центнерів. 
Якщо робити розрахунки оплати на членів ланки, то 
кожен з них одержить 73 карбованці 10 копійок 
грішми (основна оплата) і 384 кілограми зерна 
даткова оплата).

Звичайно, це стимулює працю колгоспників, 
запровадженні такої системи оплати можна 
певним, що люди докладуть всіх зусиль, щоб одер
жати по 55 центнерів зернової кукурудзи, вибороти 
високий урожай.

В ЦК ЛКСМУ

ПЕРЕМОЖЦЯМ ЗМАГАННЯ 
КУКУРУД30В0ДІ8—ПРЕМІЇ, 
НАГОРОДИ 11468172

(до-

При 
бути

-
ділянках виробництва.

ДГбМУЦЯРЯ

діла вершать молоді робітники радгоу 
Устиніиського району. Юнаки і дів’’^б^ц^ 
„а найвідповідальніших ділянка* ВИР°”"^ТВ£ 

, тому, шо радгосп вже виконав річне зо- 
нробництву яєць і нарошуе темпи по ви 
иного м’яса. Робітники зобов язали- 

в нинішньому роді Ю5 тисяч ка- 
вирошуванні перебуває 157 тисяч. ЗО тя- 
здано державі. Нині щодня з Р*д™сп/ 
иа заготівельний пункт по 27—52 цент

Г"передові пташниці^ радгоспу Раїс<

Фото В. КОВПАКА.

Великі 
гайдак» 
ють тут 
Це їх заслуга в 
Пов’язання по ві 
робництву качиного 
ся виростити 
чок. Зараз на 
сяч качок вже 
відправляється 
нери ЦІННОЇ продукції. „„ПГПГПЇНа знімку: передові пташниці радгоспу 
ХМІЛЬОВА (зліва) і Антоніна ЛУЦИК. ---------

О 
□ 
а 
о
□ 
□

ЧЕЇ М 0 Я
іф©кус ланами

ТзЕСНА цього року була 
Ю щедрою на дощі і на... 
бур’яни. А .тому посіви ви
магають надзвичайно ста
ранного догляду. На допо
могу приходить хімія. В ар
тілі імені Салавата Юлаєва 
широко почали використову
вати хімічний спосіб бороть
би з бур’янами. Цю відпові
дальну справу довірили 
комсомольцям.

То нічого, що тракторист 
'Анатолій Пилипенко лише 
рік працює після закінчення 
школи механізації, а стаж 
роботи його причіплювача 
Анатолія Солонченка дорів
нює кільком місяцям. Хлоп
ці успішно справляються з 
роботою, вміло маневрують 
своїм «ДТ-20» з трактор
ним обприскувачем «ОН К». 
Хімічне прополювання знач
но скорочує час обробітку 
посівів, здешевлює його. 
Так, наприклад, прополю
вання проса хімічним спосо
бом обходиться артілі в 
6—10 раз дешевше, ніж 
вручну.

Механізатори А. Пилипен
ко і А. Солонченко разом з 
членами своєї бригади ком
сомольцями Віктором Пили
пенко м та Миколою Лаудою 
за короткий час провели хі
мічне прополювання на 150 
гектарах посівів кукурудзи 
та 40 гектарах проса.

В. БОНДАРЕНКО.
Кіровоградський район.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
2 липня 1901 р., 2 стор.

І
Для широкого залучення комсомольців і молоді, піо

нерів і школярів у змагання за гідну зустріч XXII з’їзду 
КПРС ЦК ЛКСМ України, Міністерство сільського 
господарства УРСР, Головне управління радгоспів при 
Раді Міністрів УРСР оголосили республіканське соціа
лістичне змагання серед комсомольських організацій, 
комсомольців і молоді, піонерів і школярів по вирощу
ванню високих урожаїв кукурудзи в 1961 ропі.

Головними показниками, за як’ЛМгГ визначатимуться 
переможці змагання, є забезпечення на найбільшій пло
щі найвищого урожаю, зле не менше як по 50 центнерів 
зерна'-з кожного-тектара, 350 — 450 центнерів зеленої 
м.гГси кукурудзи з качанами в фазі молочно-воскової 
стиглості для південних областей, підвищення продук
тивності праці, зниження собівартості.

Підсумки соціалістичного змагання підводитимуться по 
таких трьох періодах: підготовка і проведення сіаби, до
гляд за посівами, збирання врожаю.

При остаточному підведенню підсумків переможці со
ціалістичного змагання серед обласних комсомольських 
організацій заохочуються так: за перше місце — зано
сяться до Книги пошани республіканської комсомоль
ської організації і нагороджуються Почесною грамотою 
ЦК ЛКСМУ, вручається грошова премія в розмірі в00 
карбованців; за друге місце — нагороджуються Почес
ною грамотою ЦК ЛКСМУ і вручається грошова премія 
в розмірі 600 карбованців; за третє місце — нагороджу
ються Почесною грамотою і вручається грошова премія 
в розмірі 400 карбованців.

Районні комсомольські організації за остаточними під
сумками змагання нагороджуються: за перше місце — 
п’ять районних комсомольських організацій заносяться 
до Книги пошани республіканської комсомольської орга
нізації і нагороджуються Почесними грамотами ЦК 
ЛКСМУ, кожній з них вручаються грошові премії в роз
мірі 300 карбованців, а працівникам апарату райкому 
ЛКСМУ вручаються грошові премії в розмірі місячної 
заробітної плати. За зайняте друге місце — десять ра
йонних комсомольських організацій нагороджуються По
чесними грамотами ЦК ЛКСМУ і вручаються грошові 
премії по 200 карбованців кожній, працівникам апаратів 
райкомів ЛКСМУ вручаються грошові премії в розмірі 
двотижневої зарплати. За зайняте третє місце серед ра
йонних організацій — 15 районних комсомольських 
організацій нагороджуються Почесною грамотою 
ЦК ЛКСМУ і вручаються грошові премії в розмірі 100 
карбованців кожній, а працівникам апаратів райкомів 
комсомолу вручаються грошові премії в розмірі двотиж
невої зарплати.

Умовами змагання передбачено нагородження 25 пер
винних комсомольських організацій, які нагороджуються 
Почесною грамотою ЦК ЛКСМУ, їм вручаються грошо
ві премії по 80 карбованців кожній. 50 колективам ком
сомольсько-молодіжних ланок, агрегатів, учнівських 
виробничих бригад, які вийдуть переможцями, вручають
ся грошові премії по 50 карбованців, 75 колективам — 
по 40 карбованців, 100 колективам—по 30 карбованців; 
кожен з них нагороджується Почесною грамотою ЦК 
ЛКСМУ. 100 комсомольських працівників, активістів, 
молодих механізаторів, кукурудзоводів, піонерів і шко
лярів нагороджуються Почесною грамотою ЦК ЛКСМУ, 
їм вручаються грошові премії по 20 карбованців кожно
му. 200 піонерів і школярів нагороджуються путівками 
в республіканський табір юних натуралістів.

Комсомольські організації, молоді кукурудзоводн і 
механізатори, піонери і школярі, які доб’ються найкра
щих показників на вирощуванні кукурудзи, представля
тимуться для нагородження в ЦК В ЛКСМ.

IДЬТЕ до Задираки,— 
’ порадила нам мето

дист Компаніївського район
ного Будинку культури Кла
ра Іванівна Дудка. — У 
нього і гуртки художньої са
модіяльності непогано пра
цюють, і лекції систематич
но читаються...

— В Губівці у 
нас один з кращих 
клубів,—підтрима
ла цю кандидатуру 
інструктор райко
му комсомолу Ма
рія Лисенко.

... Миколу Михайловича вдалося зна
йти в сільраді. Він займався справами, 
які не мали ніякого відношення до куль
турно-освітньої роботи.

— Слухай, — говорив Задирака ко
мусь по телефону. — Потрібно здати ще 
десять тисяч яєць... Та я й сам знаю, 
що вже виконали план. А це понад 
план треба.

Перехопивши наш здивований пог
ляд, Микола Михайлович пояснив:

— Не розумієте, чому завідуючий 
клубом яйцями захоплюється? Голову 
сільради замішаю. У відпустці він. Ось 
і кручусь, і тут, і там, немов муха в ок
ропі.

Дійсно, роботи у Задираки зараз —. 
непочатий кран. Через два дні відбу
деться районне свято пісні і танцю — 
готуватись потрібно; вдень Микола 
хайлович виїжджає на поле, йде 
ферми, в тракторні бригади. Там 
ду проведе, там газету почитає...

— Є у нас хоровий, драматичний, і 
струнний гуртки, — охоче розповідає 
Микола ЛІихайловнч. — Нещодавно 
здійснили постановку п'єси. П’ять днів 
на тиждень демонструються кінофіль
ми...

— Скажіть, а як клуб пропагує дос
від передовиків виробництва?

— Передовиків? — на мить замислив
ся завідуючий. — А у нас передовиків 
немає. Хіба що краща свинарка Галина 
Заїкіна? А от з доярок взагалі ніхто 
особливо не виділяється.

Колгосп імені Свердлова майже по 
всіх показниках займає далеко не перші 
місця в Компаніївському районі. На 25 
червня артіль обробила кукурудзу тіль
ки на 49 процентів. Навіть зараз, в га
рячу пору жнив, правління не потур
бувалось про те, ц^б комбайнери мали 
помічників. В цих умовах особливо 
велику роль можуть відіграти культос
вітні заклади. Саме вони повинні бути 
пропагандистами і------------
популяризаторами трудової 
ків нашого життя.

— Лін оформили плакати 
реться наш колгосп в цьому 
ну агітацію, випускаємо'«полівки», 
тиричну газету «Гіркий перчик».

Все це дуже добре. Але біда в тому, 
що всі перелічені заходи носять 
допоміжний характер, а в бесідах 
діях не піднімаються корінні питання 
колгоспного виробництва — вони при
свячені лише поточним темам.

«А якість?» — так назива
лася критична кореспонден
ція Н. Стурової, опублікова
на в «Молодому комунарі» 
16 червня ц. р. В ній відзна
чалося, що в колгоспі «Пер
ше Травня» Петрівського 
району допускаються недо
ліки в догляді за посівами.

Редакція одержала листа 
від секретаря Петрівського 
райкому І\П України т. Бі- 
лоножка. Він повідомив,

що кореспонденція обгово
рювалася на засіданні бюро 
райкому партії і на відкри
тих зборах парторганізації 
колгоспу «Перше Травня». 
Критика визнана правиль
ною, на винних накладено 
партійне стягнення. Вжито 
заходів до усунення наяв-заходів до усунення 
них недоліків.

Накреслено заходи 
ліпшення догляду за посіва
ми в господарствах району.

ДО ПО'

99АУ НАС ПЕРЕДОВИКІВ «У 11НЪ НЕМА

Ліп
на 

бесі-

передового досвіду, 
"Т7”. ї слави мая-

«За що бо
роді», наоч-

са-

дещо 
і лек-

Вже довгий 
ся тематичні 
досвідом, трудової слави, 
так вже зажко зробити? Звичайно, ні.

Чи й справді в артілі немає передо
виків? Неправда! Добре працюють і сви
нарка Галана Заїкіна, і комбайнери Іван 
Марус, Яків Черненко, Григорій Пиріг 
і а багато інших. Трудівникам села, бе
зумовно, цікаво було б довідатись про 
досвід цих майстрів високих урожаїв.

Далеко за межами Компаніївського 
району відомі імена дояра Віктора Ки
рилова, свинарів Василя Прядуна і Ро
мана Родзіна, доярки Ольги Кузьмен
ко. Але про методи їх роботи майже ні
чого не знають колгоспники 
ні Свердлова. А завідуючий 
актив могли ж запросити 
до себе, влаштувати вечір 
ними?

Одна людина, якою б здібною вона 
не була, сама не в силах охопити всі 
ділянки культосвітньої роботи. За всім 
новим не встигнеш. І тут на допомогу 
завідуючому повинні прийти 
ти — рада клубу.

— Рада? Є... Але ми рідко ___ ___
мо, — відверто каже т. Задирака.

Та хіба справа в багатогодинних за
сіданнях? Мова йде про дійову, кон
кретну допомогу і, зокрема, про широ
ку пропаганду досвіду передовиків 
сільського господарства.

оараз вже не можна оцінювати робо
ту закладу культури по кількості захо
дів. Головне — конкретні показники: 
досвід певного передовика став надбан
ням стількох-то людей, такі-то прийоми 
використані у виробництві, і завдяки 
цьому досягнуто певний економічний 
ефект.

В тому, ЩО в колгоспі імені Свердлова 
«немає передовиків», — велика частина 
і вашої вини, товаришу Задирака. Не 
можна тепер обмежуватися лише про
веденням бесід і виготовленням наочної 
агітації. Чому б не організувати при 
клубі постійно діючий семінар по агро-і 
зоотехніці, не проводити тематичних ве
чорів і вечоріз обміну досвідом? Тоді 
(ми певні в цьому) не буде ваш кол
госп пасти задніх і з’явиться у Губівці 
багато справжніх майстрів сільського 
господарства.

час в клубі не проводять» 
вечори, вечори обміну

А хіба це

артілі іме- 
клубом і 

передовиків 
зустрічі з

ентузіас-

засідає»

М. БАРСЬКИИ, 
„ гс".ецк°Р «Молодого комунара», 
с. Губівка
Компанії вського району.



ЛІТО ВЕСЕЛЕ, ПІОНЕРСЬ
вТдаятш ї Зростає загін озернят

КРАСИВИЙ, зручний ( 
піонерський табір . 

) відкрито у Чорному лісі ( 
)поблизу м. Знам’янки. ( 
’Тут вишикувались стан- < 
Ідартні будиночки для 
; відпочинку, е клуб на 
■ 300 місць, їдальня, 
і На совість потрудилися 
(будівельники паровозно- 
(го і вагонного депо стан- 

ції Знам’янки, робітники 
\ дистанції будов і споруд. 
5 А нещодавно відбуло- 
) ся урочисте відкриття 
) табору. Лунає мелодія 
7 Гімну Радянського Сою- 
7 зу. Голова ради дружини 
/ В. Митрофанова, голови 
/ рад загонів повільно 
/ піднімають -прапор на 
? флагштоці.
\ Табір розпочав своє ці- 
) каве життя з різноманіт- 
і ними іграми, походами, 
і прогулянками, спортив- 
) ними змаганнями, диску- 
) сіями.
) П. РОМАНЕЦЬ.
/ м. Знам’янка.

не кожному вдається піймати!
Фото В. КОВПАКА.

1 ПОШУКАХ ХОРОШОГО ТАБОРУ
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Клас на фермі

по-

->

40-
і є
же

КАЖІТЬ, будь ласка, 
де у вас найкращий 

міжколгоспний піонерський 
табір? — з таким запитан
ням звернулися ми до се
кретаря Бобрннецького рай
кому ЛКСМУ В. Галагана. 
Вагаючись, він покликав на 
допомогу другого секретаря 
І. Оковитого.

— В Степанівні, там вже 
було відкриття. Тільки з 
харчами у них, правда, су-

тужнувато — говорить 
І. Оковитий. — У Тарасівні 
справи дещо кращі...

І ось ми, нарешті, в Тара- 
сівському таборі. Перше, що 
кидається у. вічі, це забруд
нене подвір’я. Всюди роз-. 
кидані уламки ліжок та ін
шого торішнього інвентаря. 
Темні сірі сутінки панують 
у коридорі, вздовж якого 
теж розкидані якісь речі.

Коли розмова зайшла про

В ОБКОМІ ЛКСМУ

Про участь у Всесоюзному огляді- 
конкурсі на кращу постановку виховної 
роботи з дітьми за місцем їх проживання

Бюро обкому ЛКСМУ і об.тпрофрада прийняли спіль
ну постанову по дальшому поліпшенню роботи з дітьми 
та підлітками за місцем їх проживання і широкому за
лученню до цієї роботи комсомольських, профспілкових, 
фізкультурних та інших громадських організацій.

V зв’язку з проведенням Всесоюзного огляду-конкур- 
су бюро обкому комсомолу і президія облпрофради зо
бов’язали міськкоми, райкоми ЛКСМУ та ради проф
спілок разом з органами народної освіти, культури, ко
мунального господарства, радами спортивних товариств 
і організацій взяти активну участь у конкурсі. При про
веденні підсумків огляду буде враховуватись організа
ція роботи з дітьми дошкільного віку при будипкоуправ- 
ліннях та участь піонерів у традиційній «олімпіаді здо
ров'я«, яка оголошується редакцією газети «Юный ле
нинец».

Переможці огляду-конкурсу нагороджуються:
* Будинкоуправління — цінним подарунком.
-• Організатори роботи з дітьми за місцем їх прожи- 

ва’,!ІЯ — Почесними грамотами ЦК ЛКСМУ, обкому 
ЛКСМУ, Укрпрофради, облпрофради та цінними по
дарунками.

А Піонери і школярі, які відзначилися в огляді-кон- 
КУРС> — путівками у Всесоюзний піонерський табір 
«Артек» імені В. І. Леніна, у республіканський табір 
«Молода гвардія» та до м. Ленінграда.

Г'ЕН-ГЕН простелились 
■* кукурудзяні плантації 
колгоспі/ імені Сталіна. На 
початку гін — щитки з на
писом: «Ланка Героя Со
ціалістичної Праці Ф. Я. 
Косянчука^. А поруч — 
«Ділянка навчально-вироб
ничої бригади середньої 
школи Ле />. Поле чисте. 
Квадрати рівні. Працює тут 
школа юних кукурудзово- 
дів-озернят. Навчається в 
ній 90 чоловік.

По 60 центнерів зерна з 
гектара на площі ЗО гекта
рів зобов'язалися виростити 
школярі в цьому році. До
тримають слова вони. Ад
же недаремно члени брига
ди проходили навчання у 
ланці знатного кукурудзо- 
вода Ф. Я. Косянчука.

Ще взимку члени його 
ланки і сам Федір Якович 
провели в учнівських лан
ках заняття з агротехніки 
вирощування кукурудзи. 1 
коли прийшла весна, юні 
майстри дружно вирушили

в поле. Очистили всю пло
щу від пожнивних залишків, 
500 тонн добрив вивезли на 
поля.

В тісній співдружбі з 
досвідченим кукурудзово
дом учні успішно провели 
проривку кукурудзи і під
садку гнізд на всій площі. 
Вже закінчено міжрядний 
обробіток з одночасним 
внесенням мінеральних доб
рив.

Чотири роки разом. Чо- : 
тири роки поруч працює • 
ланка Ф. Я. Косянчука і : 
учнівська бригада. Вже чи- ■ 
малий досвід перейняли 
школярі від свого вчителя. : 
Томі/ і вирішили на остан- і 
ніх бригадних зборах під- : 
тримати дніпропетровських ; 
і тернопільських школярів і ■ 
стати послідовниками мая- : 
ків-кукурудзоводів. ■

і. колісник, : 
Інструктор міськкому ! 
ЛКСМУ. :

с. Дмитрівна
Зна.м’янського району. j

план роботи, старша піонер- 
вожата Олена Колісник 
здивувалася:

— Який план? У нас ще 
немає його. Роботу ж тільки 
почали...

Тим часом діти пообідали 
і попрямували в кімнати. 
Але чому там виникло якесь 
замішання? Виявляється, не 
всім вистачило ліжок.

— А куди ж цих поді
ти? — стурбовано запитує 
загонова вожата О. Іван- 
ченко у старшої піонерво- 
жатої.

О. Колісник безпорадно 
розводить руками.

— Там, де й учора, на 
підлозі.

Ознаки поганої підготов
ки табору до роботи всюди. 
Не обладнана піонерська 
кімната, не укомплектовані 
кадри — немає масовика і 
фізкерівника.

А. В. Галаган та І. Око- 
витий із своїх кабінетів 
мусь уявляють, що це 
найкращий табір. То як 
тоді виглядить решта?

Ніхто з райкомівців не 
цікавився, чи готовий табір 
до відкриття, хоч прямий 
обов’язок працівниці рай
кому Асі Курчинової, яка 
відає таборами, — просте
жити за підготовкою дитя
чих закладів до літнього 
відпочинку.

Літо піонерське вступило 
у свої права. Школярі по
винні добре відпочити, на
бути навичок піонера-іп- 
структора.

Л. КОВАЛЕНКО.
Бобриііецькнй район.

колгоспної
П. Мар- 

при- 
міс-

ОДНОГО дня, вже після 
екзаменів, до школи за

вітали голова колгоспу іме
ні XX з’їзду КПРС Г. Фо- 
мін та секретар 
парторганізації 
гарид. Вони оглянули 
міщення, довколишню 
цевість.

— Чудове місце для 
перського табору. ' 
близько. Правда, хлопці? — 
запитав голова колгоспу у 
школярів, що оточили його.

— Георгію Герасимовичу,

І піо- 
Став

РОМАНТИКА
стежок туристських

Г"1 РОВЕДЕННЯ туристських походів у Кіровоград- 
I І ській школі-інтернаті № 2 імені Гага ріпа стало 
традицією. Майже щонеділі хлопчики і дівчатка про
кидаються до сонця і з рюкзаками за плечима ви
рушають в похід.

Ось і нещодавно учні побували в партизанському 
селі Підлісному та в Нерубаївському лісі.

...Тихо шумлять старезні дуби, немов ведуть роз
повідь про славні походи. В партизанські землянки 
долітає спів пташок, легкий вітерець доносить аро
мати квітів. А колись тут пахло порохом, свистіли 
кулі.

Маршрутом Кіровоград — Знам’янка — Дмитрів
на — Арсенівка — Глинськ — місто Хрущов інтер
натні розпочали туристську естафету вихованців 
шкіл-інтернатів нашої області. За період цього по
ходу юні туристи збирали гербарії і колекції різнйх 
рослин. Назавжди запам’яталася зустріч у м. Зна
м'янці з внучкою Тараса Григоровича Шевченка та 
з відомим кукурудзоводом Героєм Соціалістичної 
Праці Федором Яковичем Косянчуком.

Цікавими експонатами поповнився шкільний ку
ток живої природи: морською черепахою і степовим 
орлом.

Романтика стежок туристських доповнила знання 
з природи, загартувала силу і витримку.

Ліда ЖУРАВЛЬОВА, 
Валерій ЧЕРНИШОВ, 

учні 9-го класу Кіровоградської школн-інтер- 
нату № 2.
а знімках (зліва направо): Уважно вивчають 

дальший план маршруту Ліда ЖУРАВЛЬОВА, Валерій 
ЧАЙКА І Віктор ГУБАНОВ; чудові степові квіти зібра
ли Таня ЛАВРИНЕНКО і Людмила СИТНИК. О, такого 
красеня-орла

ВСЕ почалося з від
критих комсомоль

ських зборів. Були вони 
дещо незвичайні: обгово
рювався закон про шко
лу. І тоді взяли слово 
доярки.

— Звичайно, освіта в 
наш час необхідна кож
ному. Але не вийде нічо
го у нас. Адже часто 
працюємо до пізнього 
вечора. А в негоду?

Багато говорили того 
вечора і зійшлися все- 
таки на одному: відкри
ти тут, прямо на фермі, 
в Червоному кутку чет
вертий клас з денним 
навчанням.

...З того часу минуло 
два роки. Успішно закін
чили доярки, свинарки, 
телятниці і механізатори 
п’ятий клас. Нелегко до
сталася їм ця перемога. 
Та ще не дуже-то примі
щення було пристосова
не до занять. Та все ж 
велике прагнення вияви
лося сильнішим усіх 
труднощів.

Вечір, присвячений за-

ПАЛАТКА В СТЕПУ
а щоб у степу десь...— звер
нувся до нього Вова Вось
мая.

— Гаразд, подумаємо. За
ходьте завтра до контори.

Через кілька днів за се
лом у степу з'явилася па
латка. Шість хлопців стали 
господарями в ній. Старшим 
обрали Вову Восьмака.

Колгосп забезпечив дітей 

кінченим навчального ро
ку, який нещодавно від
бувся п селі, перетворив
ся в справжнє свято. Де
в’ятьом учням вручили 
табелі успішності з по
міткою про переведення 
до наступного класу. З 
відмінними оцінками за
кінчила учбовий рік мо
лода мати трьох дітей 
Ліда Горох. Не відстав 
від неї і свинар Володи
мир Компайієць. Хороші 
успіхи також у телятниці 
Галі Компанієць, причіп
лювача Петра Мартона, 
доярки Галі Золотар, за
відуючої фермою Марії 
Овчаренко.

Кращим учням урочи
сто вручено похвальні 
грамоти Міністерства ос
віти УРСР, похвальні 
листи райкому комсомо
лу. А класного керівни
ка Лукію Федорівну Ян- 
чукову за сумлінну ро
боту нагороджено По
чесною грамотою обкому 
комсомолу.
В. БАФТАЛОВСЬКИИ, 
інструктор ОК ЛКСМУ. 

інвентарем, харчуванням.
Почалися цікаві, наповне

ні різноманітними справами, 
дні. Зоря тільки займається, 
а один вже береться готува
ти страву, інший дровами 
забезпечує, третій посуд 
миє. Нарешті Вова коман
дує:

— Хлопці! Пора свиней 
випускати!

Це не якась там гра. Кол
госп доручив школярам до
глядати артільних свиней, 
що розмістилися тут у літ
ньому таборі.

Обов’язки розподілені. 
Вова і Алік Ліхачов пасуть 
свиней, ТоляИВергун — во
довоз, а Павло Малько, Во
лодя Левченко і Вася Кон
дратенко корми заготовля
ють.

Ось так восьмикласники 
Ганнівської середньої шко
ли Рівнянського району 
сполучають відпочинок з на
буттям трудових навичок.

В. МАНІЦЬКИЙ.

ПІОНЕРИ 
нагороджені

У ПАВЛИСЬКІИ середній 
■» школі Онуфріївського 

району добре поставлена ро
бота різних гуртків, причо
му, вся їх практична діяль
ність побудована на суспіль
но-корисній праці. Учні ви
рощують дерева, городину, 
конструюють і самі склада
ють моделі машин, діючі 
верстати.

Торік, наприклад, ними 
вирощено 4 тисячі саджан
ців винограду, які потім бу
ли передані колгоспові, а 
частина населенню. Вони ви
ростили також 500 кроликів. 
Гурток автоматики і телеме
ханіки виготовив біля 10 
приладів, побудованих на 
принципі автоматичної дії. 
Серед них діюча модель ав
томобіля, яка управляється 
за допомогою радіо.

За успіхи в гурїковій ро
боті Центральний Комітет 
ЛКСМУ нагородив школу 
сімома безкоштовними пу
тівками до піонерського та
бору «Молода гвардія» 
(м. Одеса).

Т. ЗІНЧЕНКО.
с. Онуфріївна.
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А НАТОЛІЙ прокинувся, 
смачно позіхнув. Поле

жав ще трохи, потім важко 
підвівся.

— Тьху! 1 виспався вже, 
а надворі і досі не вечоріє.

Вийшов на подвір’я. — «1 
чому це сусіди завжди так 
зневажливо поглядають?».

Та хіба хто винен, що во
ни день у день працюють? 
От він, як не захотів, так і 
не ходить на роботу. Спить 
собі в холодочку, а інколи 
просто си- ’ 
дить на при
зьбі, зранку 
до самісінь
кого вечора. 
А ввечері, 
тоді, як лю
ди прийдуть 
з роботи, йде розважа
тись до клубу. Там він — 
своя людина. Хлопці боять
ся і недолюблюють. А дів
чата... О! Дівчата його по
важають. Адже він перший 
на селі: носить модну зачіс
ку. вузькі штани, картату 
сорочку.

Навчання Анатолію Шес
такову давалося «важко». 
Школу покинув і пішов пра
цювати в другу бригаду. 
Невдовзі колгосп послав 
його на курси мулярів в 
місто Знам’янку. Майбутня 
професія не приваблювала 
юнака. Коли повернувся, в 
бригаді працював недовго: 
тиждень чи два.

— Не подобається мені. 
Хочу працювати на пилора
мі. — пояснив Анатолій бри
гадиру.

Але й там робота не захо
пила. Покинув.

— Толю, синочку, важко 
мені одній. Як же будемо 
жити? Адже за хату треба 
сплачувати в колгосп... — 
благала мати.

— Купила, так плати. Ка
зав. що мені хата непотріб
на,— гримнув Анатолій. — І. 
взагалі, я геть поїду звідси.

ї подався десь до Одеси. 
Поблукав, поки гроші були,

ТО

СЕМИГОДИННОГО

коли твої руки 
робочий день— 
просто немне-

Поєдинки новогеоргіївців
й знов додому повернув- 
Надивився в місті отих 

різних мод і почав вимага
ти у матері гроші. Вже й

та 
ся.

цюватн, то вдію?
Звичайно, т. Борисов, на

віть при 
самі не

С* ДАВАЛО СЯ, що вже 
відшліфовано кожен 

рух, ні секунди не марнує
ться. Але хлопці регулярно 
приходили о призначеній 
годині в спортзал, і трену
вання продовжувалися. За 
роботою кожного юнака 
уважно слідкує тренер доб
ровільного спортивного то
вариства «Авангард» Іван 
Костянтинович Русе. І ось 
в кінці травня з Черкас у 
місто Хрущов надходить за
прошення команді класичної 
боротьби, як одній з сильні
ших в Кіровоградській об
ласті, приїхати на змагання. 
Мала відбутись боротьба на 
першість Черкащини.

— Часу малувато лишає
ться, а через день треба 
їхати. Ще б не завадило 
потренуватись, — висловив 
сумнів хтось із спортсменів 
і додав: — Не осоромити
ся б...

— Ні, друже. Я впевне
ний, що не підкачаємо. І в 
твої сили вірю. Так, вірю!— 
підбадьорював хлопця тре
нер.

А тут і час їхати. Умови 
склалися так, що в той же 
день, коли прибули в Чер
каси, невдовзі треба було 
виступати. Після десятихви- 
линного моціону на свіжому 
повітрі і годинного перепо
чинку борці вийшли на ки
лим. Суперників — чимало 
команд. Зав’язалась гаряча 
боротьба з першим против
ником — колективом «Кол
госпника», і авангардівці 
здобувають перемогу з ра
хунком 6:2. Через годину 
зустріч з «Буревісником». 
Теж кремгесівці виграють, 
маючи співвідношення да
них 5:3. Із рахунком 6:2 
виграють і в збірної моло
діжної.

Наступного дня програли

лише «Спартаку» — най- 
сильнішому колективу об
ласті, де виступало чотири 
майстри спорту.

Таким чином, борці міста 
Хрущов завоювали друге 
місце.

А першорозрядник 24-рІч- 
ний Володимир Шульжен
ко — єдиний із всіх учасни
ків шести команд за винят
ково хорошу техніку і так
тику боротьби в змаганні 
нагороджений дипломом 
першого ступеня. У Володи
мира вже шість абсолютних 
перемог над першорозряд
никами.

Чудово продемонстрували 
свою майстерність також 
першорозрядники Григорій 
Згонник, Олександр Сесмій 
і Володимир ’Шевченко... І, 
можливо, через.деякий час 
і в нас, у молодому місті 
гідробудівників, з’являться 
майстри спорту.

М. МАЩЕНКО.
м. Хрущов 
Новогеоргіївського району.

Традиційна зустріч 
тенісистів

\7 ЗНАМ'ЯНЦІ відбулася 
традиційна зустріч з на

стільного теніса між збірними 
командами Кіровограда та Зна
м'янки. На цей раз вона була 
присвячена Дню молоді. Кіро- 
воградці, у складі яких були 
дпа члени збірної команди Ук
раїни першорозрядниці Лідія 
Бабічсва та Алла Хорольська, в 
упертій боротьбі перемогли а 
рахунком 8:5.

Особливий Інтерес виклпнлла 
зустріч перших чоловічих раке
ток Бориса Сліпака та Миколи 
Горбулснка. П'ятнадцятирічний 
знам'яііський юнак здобув ре
ванш за поразку в першості об
ласті з рахунком 2:1. Крім Гор- 
буленка, без поразок виступили 
Хорольська та Бабічсва.

С. БОРИСОВ.

всьому бажанні, ви 
зробите нічого. То 

чому ж ви ні 
разу не зібра
ли збори брига
ди і не обго
ворили поведін
ку Шестако
ва або в разі 
потреби не ви

кликали його на засідання 
правління колгоспу? Адже 
там не знають, що цей ле
дар ось уже два місяці пи
ячить, не працює, грубо по
водиться з матір’ю. Так, не 
знають. Бо, коли ми зверну
лися до голови колгоспу 
М. М. Добровольського з 
запитанням, яких заходів 
правління вживає до дармо
їдів, нероб, він лаконічно 
відповів:

— У нас всі працюють.
— А яка ваша думка що

до Анатолія Шестакова?
— Особисто я Шестако- 

вим не займався (?)
Не займалася Шестако- 

вим і комсомольська органі
зація колгоспу, очолювана 
секретарем Г. М. Темною. 
Спитаєте, чому? Та, мабуть, 
тому, що він не комсомо
лець. А хіба він не член ва
шого великого колективу? 
То чому ж блукає нероба по 
селі?

плакала Марія Іванівна, але 
кому розкажеш, кому пожа
лієшся, адже рідний син. 
Почалися сварки. А одного 
разу, коли мати, повернув
шись з роботи, готувала ве
черю. хлопець сказав:

—Дай мені чоботи твої. 
Немає навіть в чому до 
клубу піти.

Мати заперечила. Обуре
ний юнак замахнувся на неї 
стільцем і з ненавистю ви
гукнув:

— У'УУ'У— уб’ю.
Марія Іванівна переляка

но подивилася на сина і ви
бігла з хати. Ніч провела у 
сусідки. Коли вранці при
йшла додому, чобіт не було.

... Час минав, а син на ро
боту не поспішав.

— Може одумався вже, — 
зраділа Марія Іванівна, ко
ли пішов він на наряд.

Декілька днів працював 
їздовим, потім вантажником 
в гаражі, а потім...

— Досить. Більше на ро
боту не піду. В армію скоро.

Сказав, як одрубав: 
умовляння не поможуть. Це 
добре знає Марія Іванівна. 
Тому в сльозах благала во
на бригадира, щоб якось 
вплинув. А той сказав:

— Не хоче твій син пра-

Л. ЗАДВІРНА.
Колгосп «Україна» 
Знам’янського району.

а :

ви бачите ро-

ЦУДОВА літня пора. Га-
• ряче сонце так I ма

нить юнакіо І дівчат міста 
до гаїв І дібров, де приємно 
дишуть ррохолодою дерева. 
А. особливо, 
втомилися за 
сидіти вдома 
лимо.

На знімку
бітницю панчішної фабрики 
Діду Савсльєву. 
вправно змахують 
летить легенька 
назустріч вітру.

— Незабаром спортивний 
розряд матиму. — запевняє 
дівчина, І байдарка мчить 

тихим Інгутзм.
Фото

її руки 
веслом, І 
байдарка

В. 10 Р’ Є В А.

Вдень з вогнем

УМА.ПОВ! ІСКІ ВСЬКОМУ районі не займаються ре
монтом грунтових шляхів. Незважаючи на неодно

разові пиступн раПгязгти «Червоний прапор», райінлях- 
відділ (начальник Цибенко) ніяк не спроможеться роз
горнути ремонтні роботи.

ФАКТ.

Ой, дороги, так дороги!.. 
Ні проїхать, ні пройти. 
Хоч бери на плечі ноги, 
Розганяйся та й лети... 
Тут вибої та ковбані 
Треба з ходу форсувать, 
Ба ввесь день, аж до 

смеркання 
Доведеться буксувать. 
Завиїля '-відділом малює

План роботи наперед.
Пін, як кажуть, пропонує: 
Розвести ще й очереті 
Рік у рік складають звіти 
Взагалі і зокрема.
Але правди ніде діти: 
Звіти є —
Доріг нема!

В СТЕПАНОВ.

Побувавши „Під мітлою“
В номері за 23 квітня ц. р. був надрукований критич

ний матеріал, в якому йшлося про використання не за 
призначенням робочих кімнат Нечаївського сільського 
клубу.

Голова виконкому Компаиіївської районної Ради депу
татів трудящих т. Коптім повідомив редакцію, шо стат
тю обговорено на засіданні Нечаївської сільської Ради. 
Наведені факти підтвердилися. Розміщення перукарні 
в кімнатах клубу і збереження в них цементу було зроб
лено за розпорядженням голови колгоспу т. М’ясникова.

Перукарню переведено в інше приміщення, а цемент 
вивезено. Робочі кімнати використовуються для роботи 
гуртків художньої самодіяльності.

ПРОЧИТАЙТЕ, ЦЕ ЦІКАВО

П л е м’я
■ НДІПСЬКЄ плем’я та-
■ раумара. яке проживає 

в Мсксіці. користується ве
ликою популярністю не 
тільки в своїй країні, а й 
далеко за її межами. Пред
ставники цього племені 
славляться, як чудові, нспе- 
ревершеві бігуни. Індієць 
тараумара може легко «збі
гати* до свого знайомого в 
гості за 200 —250 кілометрів.

Однії норвезький учений 
довго жив серед них, вив
чав їх культуру та звичаї. 
Бій розповідає про неймо
вірній випадок Треба бу
ло терміново передати лист

в місто, розташоване за 
960 кілометрів. Виконати до
ручення взявся молодий во
їн. обіцяючи вручити листа 
через п’ять діб. Опісля вия
вилося. що свого слова пін 
дотримав. Лист було вруче
но своєчасно.

Індійці племені тараумара 
часто влаштовують змагання 
з бігу, під час яких кожен 
учасник 
пробігти 
довжиною 
метрів.

Таким скороходам можуть 
позаздрити найкращі бігуни 
світу.

мусить 12 раз 
проміжки шляху 
в двадцять кіло-

Якщо ви, наприклад, захочете відшукати в обласному 
центрі майстерню по ремонту електроприладів, то це бу
дуть марні старання. Вдень з вогнем не знайдете.

... На фасаді будинку, що на розі вулиць Калініпа 
та Шевченка, декілька вивісок. Тут, як свідчить 
одна з них, розмістилася і майстерня по ремонту елек
троприладів. Заходжу в приміщення. Виявляється, що 
майстрів, які ремонтують електроприлади, тут давно 
вже немає. їх переселили... Куди — ніхто достовірної 
адреси дати не може.

— Шапку пошити — можемо, а от... Ви зайдіть в бу
динок, що на розі вулиць Луначарського та Леніна. 
Очевидно, потрібна вам майстерня там.

Заходжу і сюди.
— Годинник відремонтувати — будь ласка. А радіо

приладами ми не займаємось.
1 тут мені зразу аж три адреси дали. Але, обходивши 

півміста, я. так і не відшукав потрібних мені спеціаліс
тів.

І справді: майстерні по ремонту електроприладів в 
місті Кіровограді вдень з вогнем не знайдеш.

М. ШОР, 
учень Кіровоградського технікуму сільськогоспо
дарського машинобудування.

м. Кіровоград.
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З літопису народної кмітливості

А В Т а М А т 
ШАНА КУ.1ІГ»ПІА

«Годинник — не перший автомат, вжитий для прак
тичних цілей. ІІа їх основі розвинулася вся теорія утво
рення рівномірних рухів. За своїм характером вони са
мі базуються на сполученні нанівхатнього ремесла з тео
рією в прямому розумінні слова». Так, 28 січня 1863 
писав Карл Маркс у своєму листі до Фрідріха Енгельса 
про значення хронометрів у розвитку науки I техніки.

Перший баштовий годинник у Росії був зроблений ще 
в 1404 році в Московському кремлі монахом Лазарем 
Сербіннм. А до початку XVII століття вони набули ве
ликого поширення по всій нашій країні. Створювалися 
такі механізми в основному руками вітчизняних май
стрів.

З винаходу оригінального годинника почав свій вели
кий творчий шлях і талановитий російський механік Іван 
Петрович Кулібін (1735—1818 рр). Мости, електричні ма
шини і телескопи, металічні термометри і «водохідні 
судна», «самокатна» і сіяльна машина, підіймальне кріс
ло (ліфт), механічні ноги (протези, і оптичний телеграф, 
музичні інструменти І плавучі машини, підзорні труби І 
мікроскопи, барометри І точні терези, дзеркальні ліхтарі 
(прожектори) і архітектурні споруди — такий далеко не 
повний перелік винаходів універсального конструктора- 
самородка.

Майже 5 років ї. П. Кулібін працював над виготов
ленням найскладнішого хронометра, механізм якого 
складався більш як з трьох тисяч частин. Він заводився 
раз на добу і відбивав чверті, половини І повні години. 
Наприкінці кожної години у верхній частині механізму 
відчинялися дверці і невеличкі фігурки-автомати показу
вали глядачам театральну виставу, а опівдні — грала му
зика, мелодія якої була створена самим Кулібіним. У 
бажаний час, за допомогою особливих стрілок, можна 
було викликати дію театру-автомата.

Цей небачений до того механізм, шо нагадує І вигля
дом і величиною гусяче яйце, — один з найкращих ав
томатів, відомих у світовій історії техніки. Зберігається 
він у державному Ермітажі в Ленінграді,

В. САВИЧ.

□ о о о □ о □ □ о о о □ о □ о о □ о о о о □ о о□□ □□ □□ □ О □ о □ □ □ О о □□ п □ о □ □ 
8 
□ □ □ и □ 
й □ О о □ а о □ а а о а □ □ а о а о о о О о п 
И

Прийдете через тиждень...
£< У НАШОМУ колгоспі 

футбольна команда. 
Люблять хлопці цей вид 
спорту, грають непогано. 
Захоплюємося ми ще во
лейболом та баскетболом. 
А от із спортивним інвеита-

прохаємо правління кол-
госпу.

— Прийдете через тиж-
день...

А скільки вже було отих

рем у нас не все гаразд.
—Допоможіть коштами,—

тижнів, отих обіцянок... Та 
за ними тільки й видно 
шість пар бутсів, які було 
куплено лише перед- рози- 
грашем кубка району.

А. КОВБАСЇОК. 
Голованівський район.

ЗАДАЧА -

Яку найбільшу кількість 
коней можна розташувпти на 
шаховій дошці, щоб вони не 
нападали однії на одного? Редактор П. МАРЧЕНКО.
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___ г<13ста виходить у середу, П’ятницю і неділю.
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