
0ТИ ВПЕРЕД,
до нових вер II

Якщо ти прагнеш по-комуністичному зустріти з’їзд партії, то 
ентузіазм твій повинен день у день наростати, а вогонь змагання 
має все більше розгорятись.

Пролетарі -всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

ЗАКІНЧИЛОСЯ перше півріччя тре
тього року семирічки. На підприєм

ствах і будовах, у колгоспах і радгоспах 
підбиваються підсумки соціалістичного 

( змагання на честь XXII з’їзду КПРС. 
Серед переможців — немало юнаків і 
дівчат, наших маяків.

і Багато таких маяків, які світять всім, 
на Кіровоградському заводі «Червона 

. зірка». Ось перший маяк, на який три- 
I мають курс — бригада комуністичної 
, праці Лариси Ткалич з ливарного цеху 
сірого чавуну. Бригадир Лариса Ткалич 

І пристрасним словом і особистим прикла- 
[ дом запалює серця молоді на славні ді
ла. Вона уже виконала чотири річних 

І норми і нині працює в рахунок 1963 ро- 
I ку. А ударник комуністичної праці, слю- 
сар-модельник інструментального цеху

1 Петро Пасічник видає продукцію в ра- 
; хунок останнього року семирічки.

Вчнаш час не повинно бути відстаю- 
I чих. Це добре розуміють молоді черво- 
. нозорівці. їх девіз: «Навчився сам — 
допоможи товаришеві». Комсомольці за- 

1 воду свято виконують заповідь: свої 
звання не тримати під спудом, а ділити 
на всіх.

1 Бригада комуністичної праці Альбіни 
! Кравцової допомогла здобути високе 
звання колективу комуністичної праці 
бригаді Марії Неклеси; члени бригади 

І Володимира Костенка направили своїх 
кращих формувальників О. Подурець, 
Б. Гапонова, І. Митича у відстаючу су- 

I сідню бригаду. Минуло небагато часу і 
цей колектив подолав своє відставання.

Дуже добре, що таких прикладів ба- 
I гато не тільки на заводі «Червова зір- 
' ка». Вони є і на таких заводах як агре
гатний, «Більшовик», на швейній фабрп- 

I ці та Олександрійському електромеха- 
I нічному, на заводі «Сільгоспдеталь» та 
. Гайворонському паровозоремонтному. 
І Чи означає це, що комсомольці мо- 
і жуть задовольнитись досягнутим, що 

наш молодечий запал може згаснути, а 
1 трудовий ентузіазм може понизитись? 
І Ні, радянській молоді будь-який спад їх 
енергії ніколи не був властивий.

1 йти вперед! Які це хороші слова. їх 
І не раз повторював Микола Островський: 
«Тільки вперед, на лінію вогню і нікуди

1 більше».
І Ми говоримо сьогодні: якщо ти хо

чеш по-комуністичному зустріти XXII 
з'їзд КПРС, то ентузіазм твій повинен 

і день у день наростати, а вогонь змаґан-

ця має все більше розгорятися. Тільки , 
таким є й буде девіз справжніх будівни- 1| 
ків комунізму.

Серед, молоді іноді можна почути, що 
не всі, мовляв, можуть бути героями, бо І І 
не в кожного вистачить для цього сил. ', 
Чи так це? Звичайно, ні. Щоб стати ге
роєм, зовсім не потрібні богатирські си-11 
ли. Героєм нашого часу є той, хто ста- . 
вить вище за все інтереси суспільства, 
наполегливо і щодня вносить свій ваго- І 
мий вклад у будівництво комунізму. І

Катя Захаренко — скромна, звичайна | 
сільська дівчина. Вона красива перш за х 
псе своєю душею, своїм розумом, свої- і 
ми справами. Шлях її поки що не від- д 
значений нагородами, до її імені не при- ! 
ставляють гучних титулів. Але доярка | 
колгоспу «Україна» Гайворонського ра- | 
йону, член колективу комуністичної пра- Т 
ці Катя Захаренко всіма помислами в с 
майбутньому, її будні осяює світлозора ♦ 
мрія. Секретар комсомольської організа
ції і депутат сільської Ради, студентка- 
заочниця четвертого курсу Білоцерків
ського сільськогосподарського інституту 
і учасниця художньої самодіяльності, 
вона живе щасливою, трудиться на со
вість, завзято, щоб бути гідним нашого 
часу, комуністичних ідеалів.

1 скрізь ви зустрінете таких, як Катя 
Захаренко. Вони видобувають вугілля, 
створюють .машини, зводять новобудови, 
наповнюють засіки хлібом. Про таких, 
як Катя Захаренко і їй подібних, гово
рив М. С. Хрущов, що вони вписують в 
історію країни «хвилюючі, яскраві сто
рінки мужності, полум’яного радянсько
го патріотизму, революційної роман
тики».

Життя кличе вперед неспокійних ду
шею. Сьогодні на широкі життєві шляхи 
виходять ті, кому сімнадцять, хто щойно 
одержав атестат зрілості і вийшов у са
мостійне трудове життя.

Минуть роки і кожен, хто через усі 
випробування пронесе незаплямовану 
юнацьку мрію і чудові пориви душі, той 
буде справжнім героєм наших днів.

Запалювати молодь на подвиги у пра
ці, окрилювати їх благородні прагнення, 
допомагати здійснити свої мрії — що 
може бути почеснішим для комсомоль
ського працівника і активіста! Нехай 
же гучніше лунає ваше слово, нехай ваш 
особистий приклад кличе вперед, до но
вих перемог у будівництві комунізму.
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випереджають час
— Доброго ранку, молоде 

плем’я! — такими словами 
привітав молодих цегель
ників їх бригадир, Василь 
Губенко.

Проходячи заводським по
двір'ям разом з робітника
ми, він теж підтримав їх 
розмову про вчорашню змі
ну, погодившись, що про
йшла вона добре. Потім ки
нув ділове коротке є по міс
цях!»

Замелькали засмаглі мус
кулисті руки хлопців, кольо
ровими цятками розсипали
сь по цеху хустки дівчат. 
Запрацював мотор преса, 
і рівною стрічкою поповзла 
з-під конвейєра глиняна ма
са. Мить — і Клава Панчен- 
ко відрізає від неї цеглину. 
Швидко-швидко рухаються 
вправні дівочі руки, на об
личчі — зосередженість. Не 
впізнаєш у цій меткій дів
чині тієї несміливої Клави, 
яка прийшла у минулому

році на Маловисківський це
гельний завод. Тоді було 
важко: неслухняний ніж за
в'язав у масі, ледве встигала 
дівчина виконати норму. Та 
до наполегливих вміння 
приходить швидко. І зараз 
вона, передова виробнични
ця, вже й інших навчає.

Рівняючись на Клаву, хо
роше трудяться її подру
ги — Юля Щербина, Рая 
Кирдан, Валя Антонюк. Ва
гонетки доставляють цеглу 
до печей, де на неї вже че
кають Женя Арпанова, Валя 
Панфілова, Ольга Бондарен
ко, теж процьовиті дівчата. 
У вивантажувальників пе
чей Олександра Радченка і 
Анатолія Бреуроша робота 
найважча і до того ж дуже 
відповідальна: обережно
вийняти цеглу з печі, ви
класти її у рівненькі штабе
лі. З цим завданням хлопці 
справляються успішно. 
Зразком у труді став для

молодих робітників не на
багато старший від них за 
віком комуніст Микола Іва
нович Баннов, який на 
250 — 270 процентів ви
конує своє змінне завдання.

Ростуть червоні штабелі 
щойно випаленої цегли. Та 
робітників це не оуже ра
дує:

— Мало машин, не всти
гають вивозити готову про
дукцію, — турбуються вони.

І недарма турбуються. 
Адже на цю продукцію че
кають численні будови 
області.

В. ДАНУЦА.
м. Мала Виска.

Надія Пугачова після за- 
кінчений середньої школи 
вже три роки трудиться на 
Кіровоградському агрегат- '
йому заводі. За цей час ' • 
вона стала кваліфікованою ,►
шліфувальницею, визнаним , ■
майстром високої продук- , ’
тивності праці — її щоден
ний виробіток становить 
135—140 процентів. Надія 
освоїла суміжну спеціаль
ність фрезерувальниці. Свою 
роботу дівчина успішно по
єднує з навчанням в Хар
ківському політехнічному 
інституті. &

На знімку Н. ПУГАЧОВА. 
Фото В. КОВПАКА.

СТАРАННІШЕ ШУКАТИ 
МЕТАЛЕВІ СКАРБИ

Нерушима дружба і братерське співробітництво
(Спільне радянсько-в'єтнамське комюніке)

Кірово- ківський,

Місячник по збиранню ме
талолому, оголошений ком
сомолом республіки, триває. 
На приймальні пункти над
ходять нові тонни металу, 
вишукані пильним комсо
мольським оком. Протягом 
року комсомольці Кірово- 
гра^щини зобов’язалися 
вдати 18 тисяч тонн брухту. 
Лише по 50 кілограмів ме
талевого брухту повинен зі
брати кожен комсомолець, 
щоб виконати доведене зав
дання. А це означає, що 
країна одержить додатково 
1200 гусеничних тракторів, 
1200 плугів, 1400 комбайнів,

Дружно взялися за спра
ву комсомольці окремих ра
йонів, підприємств. За пів
річчя комсомольці 
градського заводу «Сіль
госпдеталь». здали 75 тонн 
металолому. Добре потру
дились і комсомольські ор
ганізації Новогеоргіївсько- 
го, Олександрійського ра
йонів.

Радує і старанність стар
шокласників Кіровоград
ської № 18 і Помічняііської 
№ 2 середніх шкіл, Добро- 
надіївської та Мартоіваиів- 
ської шкіл Олександрій
ського району.

Старання збирачів мета
лолому повинне помножи
тись у дні комсомольського 
місячника. Особливо велике 
завдання стоїть перед мо
лоддю тих районів, які на
багато відстали. Однією з 
причин зриву виконання зо
бов’язань по здачі метало
лому є недостатня робота 
райкомів ЛКСМУ. Якщо 
цим питанням не займають

ся комсомольські керівни
ки, якщо не організовують
ся масові недільники по 
збиранню металобрухту, то 
зрушення будуть такими, 
як, приміром, в Ульянов
ському районі. За півріччя 
тут здано всього трохи біль
ше двох тонн металолому, 
тоді як школярі середньої 
школи № 8 (м. Кіровоград) 
зуміли за цей же час зібра
ти 27 тонн. Таке порівнян
ня, мабуть, досить перекон
ливо свідчить про те, з 
якою млявістю ведуть цю 
справу в Ульяновському 
райкомі комсомолу.

Не набагато випередили 
ульяновців і Устинівський, 
Новгородківський, Маловис- 

Онуфріївський ра
йонні комсомольські органі
зації.

Практика показує, що- 
краще справляються з зби
ранням брухту ті комсо
мольські організації, при 
яких функціонують спеці
ально створені штаби. Во
ни відповідають за органі
зацію недільників, виявля
ють резерви металолому, 
їх обов’язком повинен ста
ти і контроль за правиль
ним обліком зданої сирови
ни. Адже не секрет, що по
декуди керівники підпри
ємств видають довідки про 
те, що металобрухт здано 
в рахунок підприємств, хоч 
насправді його немає. З 
проявами такого окозами
лювання і повинні боротись 
комсомольські штаби.

А. ТУПЧІЄНКО, 
інженер обласного уп
равління «Вгормету».

На запрошення Радян
ського уряду з 26 червня в 
Радянському Союзі перебу
вала з візитом дружби уря
дова делегація Демократич
ної Республіки В’єтнам на 
чолі з прем’єр-міністром 
Фам Ван Донгом.

Під час перебування в 
СРСР Фам Ван Донг мав 
зустрічі і розмови з М. С. 
Хрущовим, Л. І. Брежнєвим, 
А. І. Мікояном, Н. А. Мухіт- 
діновим та іншими радян
ськими партійними і дер
жавними діячами.

Переговори, що відбува
лися в обстановці братер
ської дружби і сердечності, 
ще раз продемонстрували 
повну єдність поглядів двох 
урядів в усіх обговорених 
питаннях.

За тісний зв’язок з життям народу
Всесоюзна нарада працівників вищої школи

4 липня в Москві ^у Вели
кому Кремлівському палаці 
відкрилася Всесоюзна нара
да працівників вищої шко
ли. В ній беруть участь по
над 2500 чоловік — керів
ники і викладачі університе
тів та інститутів, представ
ники раднаргоспів, міністер
ств і відомств, партійних, 
профспілкових, комсомоль
ських організацій вузів, під
приємств, колгоспів і рад
госпів країни, представники 
вищої школи соціалістичних 
країн.

Довго нестихаючими 
оплесками зустріли учасни

Обидва уряди з задово
ленням відзначають, що су
часна міжнародна обстанов
ка розвивається сприятливо 
для зміцнення сил соціаліз
му, миру, національної неза
лежності і демократії, які 
мають перевагу над силами 
імперіалізму, реакції і агре
сії.

Обидві сторони глибоко 
переконані в необхідності 
здійснення програми загаль
ного і повного роззброєння, 
запропонованої Радянським 
урядом.

Обидва уряди надіються 
на успішний результат пере
говорів між СРСР і США в 
питаннях роззброєння, які 
почалися 19 червня у Ва- 
шінгтоні.

ки наради появу в ложах 
Я. 1. Брежнєва, О. М. Коси- 
гіна, Н. А. Мухітдінова, 
К. О. Фурцевої, М. С. Хру
щова, Ґ. 1. Воронова, В. В. 
Гришіна.

На порядку денному на
ради — питання про хід пе
ребудови вищої освіти в 
СРСР.

З великим піднесенням 
присутні приймають пропо
зицію обрати до почесної 
президії наради Президію 
ЦК КПРС на чолі з това
ришем М. С. Хрущовим.

Потім слово надається 
членові Президії ЦК КПРС

Уряд ДРВ заявив про 
свою рішучу підтримку про
позиції Радянського уряду 
в питанні про невідкладне 
укладення мирного догово
ру з Німеччиною. Обидва 
уряди вважають, що дальше 
відкладання мирного врегу
лювання з Німеччиною не
терпиме і що в цьому році 
повинен бути підписаний 
німецький мирний договір, 
який зафіксує становище, 
що склалося після війни в 
Німеччині і Європі.

Радянський уряд заявив 
про повну підтримку пропо
зицій уряду ДРВ про мирне 
об’єднання В’єтнаму і ви
словив впевненість, що 
справедлива боротьба на
селення В’єтнаму за об’єд
нання своєї батьківщини 

першому заступникові Голо
ви Ради Міністрів СРСР 
О. М. Косигіну. Він оголо
шує привітання нараді від 
ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР

Зал зустрів привітання 
бурхливою овацією.

З доповіддю про хід пере
будови роботи вищих учбо
вих закладів відповідно до 
Закону про зміцнення зв’яз
ку школи з життям і про 
дальший розвиток системи 
народної освіти в СРСР ви
ступив міністр вищої і се
редньої спеціальної освіти 
СРСР В. П. Єлютін.

закінчиться повною пере
могою.

Обидва уряди рішуче за
судили незаконну окупацію 
Сполученими Штатами Аме
рики Тайваню і заявили про 
повну підтримку пропозиції 
КНДР по мирному об’єд
нанню Кореї.

У ході розмов і перегово
рів було обговорено також 
питання соціалістичного і 
комуністичного будівництва. 
Обидві сторони підкреслили 
тверду рішимість послідов
но боротися за неухильне 
здійснення висунутих Мос
ковською Нарадою пред
ставників комуністичних і 
робітничих партій завдань 
по дальшому всемірному, 
зміцненню монолітної єднос
ті і згуртованості народів 

► країн соціалістичного табо- 
і РУ-
| Прем’єр-міністр Фам Ван 
ІДонг висловив глибоку по

дяку всього в'єтнамського 
народу радянському наро
дові, Комуністичній партії 
Радянського Союзу і Радян
ському урядові, а також 

(’щиру подяку радянським 
Ї* спеціалістам, які в дусі

справжнього інтернаціона
лізму віддають всю свою

■ енергію і знання, доло- 
(Магаючн будівництву ноного 
вжиття в Північному В’єтна. 
')МІ.

Обидва уряди одностайні 
1в своєму праїпенні і далі 
фвсемірно розвивати політнч- 
{не, економічне і культурне 
фспівробітництво між СРСР і 
ДРВ на благо народів обох 

ікраїн, в ім’я зміцнення со
ціалістичного табору.



Н. КОВАЛЬ ВІДПОВІДАЮТЬЯКЩО ЗБОРИ
ООО

ЛД СНІ доводилося не раз бувати в селі, 
де працюєш ти, Ніно. Зустрічався я

• там з молоддю, розмовляв про справи 
: комсомольські. Хороше враження зали- 
: шилось від тих зустрічей, від первинної
> організації в цілому. Але ти, як секре-
■ тар, очевидно, хочеш ще краще повести 
; комсомольську роботу, добитися ще
■ більшої активності членів ВЛКСМ. Са-
> ме тому, я вважаю, ти й звернулася че- 
! рез нашу молодіжну газету до вожаків 
; молоді з проханням поділитися досві-
• дом підготовки, органі- 
: зації і проведення збо- 
: рів. Бажання працюва- 
; ти ще краще — дуже

добре, похвальне. Тому 
я охоче відгукнувся на 
твій лист Якщо моя від
повідь принесе тобі ко
ристь. то я буду задо
волений.

Подекуди в комсомольських організа
ціях часто' буває так: і питання важливе 
винесуть на обговорення зборів, і добре 
підготують їх, і активно пройдуть вони, 
і, навіть, рішення конкретне і ділове 
приймуть, але далі справа не йде. Про 
рішення зборів або ж забувають, або ж 
воно не виконується з якнх-небудь ін
ших причин.

Чи ж користуватимуться після цього 
авторитетом комсомольські збори серед 
юнаків і дівчат? Звичайно, ні. Особливо, 
якщо на зборах було порушено дуже 
важливе питання.

Тому нам, вожакам молоді, треба над
звичайно ретельно і старанно добивати
ся всіма доступними заходами виконан
ня рішень комсомольських зборів. Адже 
з цього, власне, й складається авторитет 
зборів, авторитет організації. Г, 
завжди добре пам'ятають у 
воді.

Хочеться навести такий 
термообробці деталей став 
браФ Незначна частина його 
вини робітників, більша — з-за непола
док устаткування. Зібрали бюро. На 
ньому було вирішено скликати відкриті 
збори і на них розібратися, що пород
жує брак і що заважає підвищити 
якість продукції.

Підготували продуману доповідь. 
Кілька комсомольців з великим досві
дом практичної роботи завчасно готува
лись до виступів. Все це забезпечило 
чітку постановку питання, вірний напря
мок зборів.

Про наступні збори оповістили всіх. 
На збори запросили директора заводу, 
секретаря партійної організації, голов
ного інженера і головного технолога, 
керівників цеху.

Про це 
нас на за-

приклад. В 
з’являтися 
виникала-з

Обговорення пройшло бурхливо. Піс
ля доповіді в залі піднявся ліс рук. Всі 
бажали виступити. Була і критика, і 
конкретні пропозиції.

Запитаєш. Ніно, чому така активність? 
Не лише тому, що дуже актуальне пи
тання обговорювалось. Адже всі при
сутні знали, що ця розмова на зборах 
стане програмою діяльності цехової 
комсомольської організації, що недоліки 
в роботі будуть ліквідовані, що ділові 

пропозиції будуть пере
творені в життя" Звідки 
гака впевненість? Бо ро
бітники знали, що так 
буває після кожних збо
рів, що в практику ро
боти бюро ввійшло пра
вило; будь-що виконай 
наказ товариша!

Звичайно, нам дове- 
«чимало попрацювати, нага-лось опісля 

дувати інженеру, директору та іншим 
про їх обіцянки, просити, вимагати, і не 

один з членів бюро по кілька разів під
ряд ходив до керівників заводу з про
ханнями і нагадуваннями, бо цього ви
магали інтереси справи.

Саме така комсомольська вимогли
вість повинна стати вірним .супутником 
ватажків молоді в їх роботі. Тоді і 
авторитет організація матиме, і збори 
активно, цікаво, по-діловому проходити
муть. Отже, побільше витримки, вимог
ливості. Ніно!

Є і у вас, в колгоспі, питання, які по
требують обговорення, можуть виклика
ти ініціативу хлопців і дівчат, бажання 
посперечатися. Взяти хоча б дозвілля 
молоді. З цією справою у вас погано. 
Тут безліч недоліків, а, отже, і непочатий 
край роботи. От і заслухайте на зборах 
завідуючого клубом, порадьтесь, як на
лагодити роботу художньої самодіяль
ності та відновити її колишню славу 
(адже' в Свердлнково. раніше хороші 
гуртіці були). Клуб у Свердлнково тіс
нуватий. Подумайте, можливо варто 
власними силами розпочати будівни
цтво нового приміщення. Оголосити б 
його комсомольською будовою, взяти 
під шефство і контроль комсомольський.

Безліч інших справ, корисних і потріб
них можете порушити на зборах. Тож 
нехай буде в твоїй благородній роботі. 
Ніно, священним девіз: якщо збори по
становили — обов’язково виконай їх рі
шення.

О. ЛАДАН, 
робітник термічного цеху, заступ
ник секретаря комітету комсомолу 
Кіровоградського агрегатного за
воду.ЯК ЗАПРЯГЛИ,

£33

«АЛЕНТИНОВІ не терпі- 
лося. І де той Микола 

міг подітися? Мабуть, з го
дину як пішов у комору, а 
ти сиди й жди... А час же 
йде. І треба ж було отакому 
лихові 
почали 
привід 
фетної 
ся йти
ву, як і вчора, скосять мало. 

Нарешті показалася зна
йома фігура.

— Хай йому біс, — вила
явся підходячи комбай
нер. — За комірником аж 
додому ходив, ледве зна
йшов. Ну, заводь...

Через деякий час жатка 
знову рівномірно застреко
тіла. А за нею лягали рівні 
рядки .валків.

...Другий день ідуть жни
ва у першій бригаді колгос
пу імені Жданова, а чітку 
роботу механізмів все ніяк 
не. вдається налагодити. Як 
не одне трапиться, то інше.

— Знаєте, — пояснює та
ке становище комбайнер 
Микола Кошовенко, той са
мий, який із-за приводу 
втратив більше години до
рогоцінного часу, — ми ще 
ж тільки починаємо косити. 
Та й машини підводять.

Не обійшлося без прикро
щів і в другій бригаді. У 
лафета, на якому працював 
у цей день Василь Романюк, 
без кінця рвалося полотно, 
і добру половину робочого 
часу хлопець змарнував.

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

статися: тільки-но
косити, як лопнув 
від трактора до ла- 
жатки. От і довело- 
у село за ним. Зно-

Непривабливо розпочали 
жнива великовисківські гос
подарі. Бідкаються вони: 
ніде навіть сховатися від 
цих неприємностей — куди 
не підеш, скрізь вони пере
слідують: 
разд, а 
тракто р 
бригади 
йдеш — хіба 
зможеш спо
кійно дивитися на напіврозі
брані трактори, які зараз 
так потрібні для діла? За
раз, у .гарячу пору жнив, 7 
тракторів у колгоспі непри
датні до роботи.

А Маловисківському від
діленню «Сільгосптехніка», 
очевидно, до всього цього 
байдуже. Інакше, чим мож
на пояснити той факт, що 
окремі трактори більше ро
ку простоюють з-за відсут
ності головок блоку.

Обурюються механізато
ри: артіль ввійшла в жнива 
непідготовленою. І не тіль
ки в простоях механізмів 
виявляється ця 
леність.

Мине кілька 
байни стануть 
валки, а токи ще не готові. 
Особливо невтішне станови
ще з цим у четвертій брига
ді, якою керує т. Кушнір. 
Приміщення для зберігання 
зерна не продезинфіковані, 
а одне з них (на 600 тонн) 
ще днів п’ять треба буде 
мазати.

А зайдіть у 
стан першої 
бригади, і вашим очам від
криється непривабливе ви-

в полі не все га-
,в

н і
за-

довище. Приміщення, де 
можна було б відпочити 
людям, не обладнане.

Погано тут І з водопоста
чанням. Скаржаться на це 
і в другій тракторній брига
ді. Возять воду за 10 кіло
метрів, але нерегулярно.

Все це, здавалося б, дріб
ниці. А як вони впливають 
на продуктивність праці.

КОМСОМОЛКИ артілі імені Петровського Кіровоградською району Валентина Ткаченко 
і Иадін Дубівка три роки тому, після закінчення десяти класів, пішли працювати у 

свій рідний колгосп. Тоді ж, разом з ними, почав трудитися в артілі і Леонід Махно.
Правління артілі доручило їм доглядати молодняк великої рогатої худоби. І ось друзі 

третій рік вирощують телят. Влітку вони їх випасають, а взимку годують у стайнях. За 
час їх роботи не було жодного випадку загибелі тварин. Молодняк швидко росте, прибав
ляє у вазі. Не одну сотню бичків, відгодованих руками юних, колгосп продав державі на 

м'ясо, чимало вирощено ними й корів.З особливим трудовим піднесенням працюють молоді тваринники у цьому році. Валя 
і Надя прийняли на дорощування від доярок І тепер доглядають по ЗО теляток, а Леонід 

вирощує ЗО майбутніх корів.Готуючи гідну зустріч XXII з’їзду КПРС, молоді тваринники дали слово добре догля
дати телят і довести їх до вищесередпьої вгодзваності. Своє зобов’язання троє завзятих 
комсомольців підкріплюють конкретними ділами. Всі телята уже зараз мають середню 
вгодованість. 'На знімку (зліва направо): Леонід МАХНО, Валентина ТКАЧЕНКО І Надія 

ДУБІВКА. Фото А. СКВОРЦОВА.

НЕПОВОРОТКІСТЬ?
ДАВАЙТЕ РОЗБЕРЕМОСЯ!

230201000000

І
ГїОІІАД 5500 гектарів зер- 

нових культур та одно
річних трав збиратимуть в- 
І цьому році у радгоспі «Тре
тій вирішальний» Новгород
ці вського. району.

Вже кілька днів у рад
госпі тривають жнива. На 
поле вийшло 4 віндроуери 

1і 2 комбайни. За два дні 
тут скошено на 
гектари ячменю.

Xсобі ці цифри, можливо, де- 
| кому мало що говорять. То- 
| ді порівняємо їх з іншою. 
X Молодий лафетник Григо- 
Ірій Кір’сов протягом двох 

днів звалив 43 гектари яч
меню, 52 і 43! Тут є своя пе
редісторія. І починається во
на з підготовки техніки до 
жнив. Ще наприкінці черв

ня майже половина наявних 
в радгоспі комбайнів (всьо
го їх 24) були невідремон
товані. З 13 готових до 
жнив машин половина но
вих, недавно одержаних 
радгоспом. Чому ж затяг
нувся ремонт? Можливо, 
його пізно почали? Ні. По
чали вчасно, але неоргані-

Комсомольці 
змагаються іТАК І ПОЇХАЛИ

непідготов-

днів, І ком- 
підбнрати

польовий 
тракторної

До речі, про працю. Є 
ким пишатися колективу 
механізаторів. Серед тих, 
кращих, і молоді немало: 
адже близько ЗО юнаків — 
трактористи і комбайнери. 
Але вони навіть своїх зобо
в’язань не знають. Тракто
рист Валентин Кудря пря
мо відцовідае:

— Моє зобов’язання — 
скосити більше, закінчити 
швидше.

Хтозна, чи відомо таке 
становище звільненому сек
ретарю комсомольської ор
ганізації Володимиру Бика- 
нову. Напевне, що ні. Та й 
звідки йому знати, що ро
биться в бригадах, коли він 
тут буває вряди-годи.

Щоправда', недавно наві
дувався — журнали за про
ханням обліковця приносив. 
У другій бригаді теж міся
ця півтора як був, а в тре
тій його взагалі не бачили.

Слушно обурюються ком
сомольці: що там говорити 
про бесіди, колективні чи
тання газет, коли ніхто з 
молоді навіть толком ска
зати не може, коли ж були 
останні комсомольські збо
ри.

звал 52
Самі по

зовано проводили його. Ось, 
наприклад, комбайнер пер
шого відділка Іван Криво
шея говорить, що давно 
мотор його машини відре
монтований, а запасних час
тин до агрегату немає. Ме
ханік відділка т. Лаліменко 
вже давно обіцяє привезти 
все необхідне, але час ле
тить. жнива настали, а він 
все обіцяє...

Водій агрегату з другого 
відділка радгоспу т. Соро- 
кін скаржиться на те, що 
його комбайн не випробува
ний лише з-за того, що до 
нього немає зірчатки. її 
можна знайти, як він за
певняє, на складі радгоспу. 
З-за такої, здавалося б, 
дрібниці він змушений кіль
ка днів простоювати.

...А коли настав час ви
йти в поле, сяк-так зібрали 
невідремонтовані машини 
і... «випхали» з двору. Те
пер же вони з-за частих 
пола мок більше простою
ють, ніж працюють.

■ * Хто ж винуватець таких 
непорядків у розпалі жнив? 
Перш за все — головний ін-

і навіть не 
між собою.

Правда, на
весні вони 
брали на се
бе зобов’я
зання, 

і одного
ви
на 

ПІД-
кликали один 
змагання, ставили свої 
писи під договорами. Та 
все це так і залишилось на 
папері. Хіба це не є однією 
з причин відставання уже з 
перших днів жнив?

Сором, але факт: з 106 
юнаків і дівчат, що перебу- 

-вають у комсомольській ор
ганізації колгоспу, немає 
жодного, хто б боровся за 
звання ударника комуніс
тичної праці.

А не один механізатор 
заслужив 
участь у 
Вмілим 
ним 
мендував себе тракторист 
Сергій Мокряк. В колгоспі 
вже звикли до того, що 
комсомолець в усіх роботах 
іде в числі перших. З поша
ною говорять у колгоспі і 
про Григорія Городецького. 
Хоче хлопець стати членом 
ВЛКСМ. Право на це він 
цілком заслужив. Уже не 
раз говорив він про своє ба
жання Володимиру Бикано- 
ву. А той кожного разу обі
цяє:

— Зажди, зберемо збори, 
приймемо.

право брати 
такому змаганні, 
майстром, старан- 

трудівником зареко-

— Рік уже ходжу я за (і 
ним, — скаржиться Григо- ■ 
рій. — 1 ніяк не можу до 
комсомолу вступити.

Цей факт красномовно го
ворить про роботу В. Бика- 
нова, людини, якій довірили 
такий багаточисельний ко
лектив. Саме цього довір’я 
він якраз і не виправдовує-

А вгім, тут і дивуватися 
особливо нічого. Бо, як роз
повідає секретар парторга- 
нізації колгоспу т. Кушнір, 
вибирали його фактично не 
самі комсомольці, а пред
ставники з райкому:

— Приїхало тоді аж чо
тири чоловіки. Сказали: 

секретарем буде Биканов і 
за два дні влаштували цю 
справу.

А результати такого сек
ретарювання плачевні. Ди
вує позиція, яку зайняв рай
ком комсомолу у цьому пи
танні. Місяць тому побував, 
у колгоспі колишній ІНСТ-І 

т. Рускан. 
нічого не

женер т. Богомолов. Де він 
пропадає в ці напружені 
дні, мало кому відомо. Ме
ханізатори всіх трьох від
ділків його не бачать по 
кілька днів підряд! 

Неповороткість головного 
інженера передалася меха
нікам відділків. А керуючі 
відділками тт. Лігостов, 
Момот, Яценко роблять бай
дужий вигляд, ніби й не 
помічають промахів у підго
товці до жнив.

Косовиця проводиться по
ки що роздільним способом, 
а на третьому відділку з 
трьох, віндроуерів ГОТОВИЙ' 
до роботи лише один. Один 
з двох, нещодавно одержа
них.. радгоспом, віндроуерів 
стоїть в густому бур'яні 
без коліс. Не готові в рад
госпі і кілька тракторів, які 
будуть тягати комбайни. 

Безперебійна робота зби
ральної техніки залежить 
від транспорту, який її об
слуговує. З ним теж в рад
госпі скрутнувато. Коли на
віть всі автомашини будуть 
на ходу, то кожній з ник 
доведеться обслуговувати 

_один комбайн. Звичайно, 
простої неминучі. Та це ма
ло турбує керівників. Щоб 
хоч як-небудь виправдати 
свою бездіяльність, вони за
певняють:

~~ Держава допоможе...
І а допомогу сподівають
ся, а свої можливості вико
ристовують не повністю. Є 
в радгоспі кілька трактор
них візків, але їх ніхто й не 
думає ремонтувати. Не по- 
гяпгДЖ^Пі тут неводи та 

І ш, бо це, мовляв, від- 
||-,а техніка, не придатна 

Д- я роботи в сучасних умо
вах. А дарма.

Весь врожай має звози- 
ись лише на один тік, але 
він до приймання зерна 

підготовлений — не 
номаМ 3ВаНИЙ’ поріс бур’я- 
зняулп еРН0°чисні машини 
п ' Дяться Ще в процесі 
V гія'Л’ потУРбувались 
Л™1 вчасно і про 
Д13ДИ до току.

никиНп!п ПОЧалнся- А керіа- 
МОікгРаЛГОСПУ' члени комсо- 
ШО ті ького комітету ПОКИ 
X Т" вин°щують плани 
збила. Р^аН,Лаці,° л,°Дей на 
збираин. Час не жде. Вся 
їо'Х иСТ^ Полягає нині в 
пепебх^°6 ШвидКО, на ходу 
Заспів?УВаТ" ВС!О Р060™- 
бутиі' ТУТ повинні
заіі а к°мс°мольці. І органі- 
ханізатпІаГаН-НЯ’ ' побут ме- 
безпопоґР-В’ - налагодження 
жнивах РОб-°™ !,а

справа їх рук.
Нош-’« харитоненко.

Родківський район.

у колгоспі 
руктор райкому 
Та після цього 
змінилося.

А секретар
т. Сиченко, хоч і...... ... ......-
ли про безладдя в комсо
мольській організації кол
госпу імені Жданова, за 
півроку не знайшов часу, 
щоб виїхати на місце. Не
вже Велика Виска — за 
тридев’ять земель від рай
центру?

райкому 
мав сигна-

.я Л. БАБИЧ.
Маловисківський район.



1 ЗАВЗЯТИХ ’««
/ / / / Ж і \ С7 КОСЬ після закінчення Водій зупинив машину.
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Книги, видані в Кіровограді

А ДА
школа трудова

УЧНІВСЬКА виробнича
НЬОЇ ШКОЛИ В НЬОМУ ПУЧНІВСЬКА -виробнича бригада Седнівської серед
ньої школи в цьому році вирішила боротися за ви

сокий урожай кукурудзи і овочевих культур. Ще на по
чатку року були проведені збори бригади, на яких учні 
вирішували долю майбутнього врожаю. Уважно слуха
ли школярі поради агронома місцевого колгоспу імені 
Карла Маркса М. Даценка.

І ось боротьба за врожай розпочалася. Значне місце 
в ній зайняли досліди. Вести цю роботу доручили кра
щим виробничникам бригади. У юних дослідників вже 
е досвід. Минулого року вони виростили новий для ра
йону сорт кукурудзи «Золота імператриця» і встанови
ли, що ця кукурудза дає велику кількість зеленої маси. 
Вже цього літа Людмила Бернік і Галина Зданевич до
сліджують зернові І кормові якості «Золотої імператри
ці». Згідно умов досліду на площу вивезено по 18 тонн 
перегною та по 50 кілограмів суміші мінеральних доб- 
рив на гектар. Всі роботи послідовно записуються в 
журналі спостережень, щоб опісля можна було провес
ти аналіз досліду. Попереду ще багато цікавого: додат
кове штучне запилення, пасинкування, збирання вро
жаю.

Крім того, у бригаді проводиться ще три досліди.
Працюючи в бригаді, школярі не лише оволодівають 

сільськогосподарськими знаннями, а й свідомо готують 
себе до трудової діяльності. Як правило, випускники 
Седнівської середньої школи йдуть працювати на тва
ринницькі ферми і поля колгоспів імені Карла Маркса 
та імені Ватутіна.

Колгоспними механізаторами стали випускники шко
ли Юрій Щеголяєв, Михайло Штанько, доярками пра
цюють Луїза Пустовойченко, Галина Мартинюк та їх 
подруги.

А ті, хто з вогником трудиться сьогодні у шкільній 
бригаді, завтра з такою ж енергією візьмуться за гро
мадсько-корисні справи.

В. БУРЛАЧЕНКО, 
інструктор Устинівського райкому ЛКСМУ, наш 
позаштатний кореспондент.

~ - консультації з екзаме
наційного предмета Клава 
Мельниченко підбігла до 

столу.
— Друзі, тихіше! У мене 

важливе повідомлення.
Клас принишк. А дівчина 

продовжувала:
— Завтра на нашій ді

лянці ^працюватиме трак
тор...

— Ну й нехай працює, — 
кинув хтось із хлопців.

— Е, ні!.. Трактор оброб
лятиме міжряддя, а ми очи
щатимемо від бур'яну гніз
да. Згода?

Всі погодились.
Увечері повідомили членів 

виробничої бригади і з ін
ших класів. Наступного дня. 
хоч він був і вихідний, всі 
ще до схід сонця були на 
полі. Скоро на протилежно
му боці ділянки і трактор 
з’явився.

Не дійшовши й до кінця 
гін, Валя Яворська раптом 
зупинилась.

— Погляньте, що роби
ться!..

Кожен побачив на 
кілька підрізаних рослин. 
Учні спочатку ' збентежи
лись, не знали, що їм роби
ти, але потім всі хором гук
нули трактористу.

землі

КРОКИ
піонерської дворічки 

/ЇСЬ УЖЕ майже рік 
при Клинцівській се

редній ШКОЛІ Кірово- 
і радського району пра
цює ляльковий 
Він користується 
ляриістю не лише 
учнів школи, а й 
жителів села.

В. БОГДАНОВА.

театр, 
попу- 
серед 
серед

Е?

*— Хіба ж так працюють 
на підвищеній швидкості?— 
почув він неподалік дужий 
юнацький голос. — Ви ж 
рослини нівечите.

Довелося механізатору 
просити пробачення у 
школярів.

Вже після обіду в рядку 
було виявлено знову пусті 
гнізда. І на цей раз хотіли 
зупинити трактор, але Та
мара Сатанівська, першою 
збагнувши в чому річ, про
мовила:

— Тут, зовсім не було 
гнізд. Треба підсадити...

• ...На 15-гектарній ділянці 
вирощують качанисту учні 
Дам’ янокриничанської се
редньої школи. Зобов'язан
ня у них немалі — по 65 
центнерів кукурудзи в зер: 
ні мають намір зібрати.

Чимало зробили учні, щоб 
забезпечити вирощення ви
сокого' врожаю. Зимою 
ознайомилися з досвідом 
передових кукурудзоводів 
країни, декому з прославле
них трудівників навіть іі 
листи писали.

Добре попрацювали і то
ді, коли перегній вивозили 
під майбутню кукурудзяну 
плантацію: по 18 тонн на 
гектар заготовили. Під час 
сівби, яку провели виключ
но квадратно-гніздовим спо
собом. жодне гніздо не за
лишилось без гранульова
них добрив. Коли проводи
ла культивацію, застосува
ли мокре підживлення 
лин...

Школярі подбали, щоб 
посіви були очищені 
бур’янів і тепер стараються

рос-

від

\ добре провести підживлен- 
> ня рослин.
{ М. ШЕВЧУК.
4 Ульяновський район.

СПЕКА повисла над по- Г\£7 0 И И В Я В/3 В Я Я
лем. Тільки зрідка Ц^|

дмухне легенький вітерець, 
попустує листочками рослин 
і майне аж ген до Долинівки, яка загубилась в 
між вишневих садків. Зеленим кукурудзяним 
пливе «Беларусь», здіймаючи мотикою легку 
ну куряви. Очі юнака, що час від часу визирає 
тора, пильно стежать за ходом трактора, щоб 
шкодити рядків, а умілі руки вправно переключають 
важелі.

Леонід Колесник задоволений: машина працює без
відмовно. Тому й півтори—дві норми виконує. А за 
якість і говорити не доводиться — Леонід з початку 
сівби про неї дбає І ось результат: на всіх 138 гек
тарах, де. сівбу проводив Л. Колесник, чіткі квадрати, 
міцні рослини. Таким посівам позаздрить перший-ліп- 
ший майсгер-кукурудзовод. Тут буде, обов’язково бу
де по 60 центнерів сухого зерна качанистої з гектара.

Та ваблять Леоніда ще вищі рубежі. От зрівнятися б 
в усьому з гіталовцями, стати справжнім майстром ви
соких урожаїв. Під розмірений гул трактора добре 
мріється. Далеко заходить у своїх мріях хлопець. І уяв
ляє він себе то в аудиторії інституту, то ні широкому 
колгоспному лані серед буйного зерностою. 
рОКІТ мотоцикла, що несеться шляхом, повертає Лео- 
0 иіда від мрій до дійсності. Мотоцикл, порівнявшись 
з трактором, зупиняється. До агрегату поспішгє сек
ретар парторгангзації Г. П. Бойко. Заходить мова про 
жнива, про догляд за посівами, про справи господар
ські. А потім говорять про кадри, про спеціалістів.

— Звичайно, — каже Леонід, — нам потрібні хо
роші спеціалісти, люди з вищою освітою, які б уміло 
вели господарство. Адже від них залежать наші кроки 
вперед, ріст артілі.

— Вірно кажеш, 
пович.

Слухав уважно, а сірі, немов світанкове небо, 
дивились вдалину.

— Серйозний ти. розсудливий, моз справжній госпо
дар... Новину привіз одну, — вів далі парторг. —< Ви
рішили в правлінні тебе до інституту, на нашу колгосп
ну стипендію послати...

— Що ви?! — не втримався молодий механізатор. — 
Ніби наміри мої відгадали Я ж живу мрією про інсти
тут. З підручниками навіть і зараз не розлучаюся. Ось 
погляньте...

Хлопець швидким рухом відкрив
9- 9- 9. 9. 9. 9. 9. о 9. 9. 9. 9. 9- 9. 9. >-9- 9

долині 
морем 

хмари- 
з трак- 
не по

де зберігається 
мент і витяг 
загорнуті у 
підручники.

інстру- 
акуратно 

рушничок 
Глянув на 

все це, і щаслива посмішка засяяла на обличчі. Певно, 
пісня згадалась про щастя, про долю і про такий же по
лотняний рушничок, що мати дала синові. Певно, поду
мав про свою щасливу долю.
О ІВНО рухається полем трактор. Майорить на ньому 
1 червоний прапорець. Всі у колгоспі імені Шевчен-
ка знають: то агрегат Леоніда Колесника, який очолює І 
змагання механізаторів. Та раптом трактор нерухомо т
застиг у вибалку. Вийшла з ладу муфта зчеплення! 
Треба негайно звернутися до майстрів у районне від
ділення «Сільгосптехніка». У подібних випадках завж
ди так робили. Але до Хащеватого 15 кілометрів, та 
ще і” неділя сьогодні — там немає нікого. Як же бути? 
Юнак замислився.

— А що, коли за ремонт взятися самому?
\1 ГАЙВОРОНСЬКОМУ училищі механізації сілисько- 

го господарства, яке два роки тому успішнЬ закін
чив Леонід, його навчили і слюсарній справі. Стали в 
пригоді й знання, набуті ще в середній шкопі.

Піт заливає обличчя. Витре чопо хлопець рукавом
> довелоськлітчатої сорочки і знову до роботи Чимало 

поморочитись.
І ось знову трактор ожив, рушив полем. Швидко по

вів його Леонід аж в кінець гін. Треба надолужити про
гаяне! Ще сильніше тріпотить червоний прапорець на 
тракторі. То тракторист Л. Колесник — майбутній сту
дент і агроном — до заповітної мрії прокладає шлях, 

М. СІВАК.

Льоню, — промозив Гнат Полікар-

Колгосп імені Шевченка
Гайвороиського району.
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НОРИСНІ, ПОВЧАЛЬНІ 
БРОШУРИ

ДУМКИ і прагнення тру
дящих Кіровоградщнни, 

як і всіх радянських людей, 
спрямовані тепер до однієї 
мети — гідно зустріти XXII 
з’їзд КПРС, успішно вико
нати історичні рішення січ
невого Пленуму цк Кому
ністичної партії Радянсько
го Союзу.

Все ширше і ширше роз
гортається в містах і селах 
області рух бригад і удар
ників комуністичної праці. 
Про. них, розвідників май
бутнього, славних маяків, 
які освітлюють шлях До 
дальшого піднесення всіх 
галузей виробництва, і роз
повідають книги: «Маяки 
кличуть впецед» 1 «Тверде 
слово кукурудзоводів Кіро- 
воградщини», що нещодав
но вийшли в обласному ви
давництві.

Збірник «Маяки кличуть 
вперед» складається з 16 
нарисів, присвячених трудо
вим будням і героїчним 
справам творців достатку, 
тим, хто своєю самовідда
ною працею наближає при
хід світлого завтра.

З інтересом читаються 
розповіді про відомих меха
нізаторів двічі Героя Со
ціалістичної Праці Олек
сандра Гіталова, Героя Со
ціалістичної Праці Омелья- 
на Колоді йчука.

В уривку з кіносценарій 
«Земля кличе» В. Сторожук 
пише про Героя Соціаліс
тичної Праці Ф. Я. Косян
чука. Сьомий рік Федір 
Якович вирощує по 80 і 
більше центнерів кукурудзі; 
з гектара. , А в цьому році 
зобов’язався одержати по 
100 центнерів.

У знатного кукурудзово- 
да є багато послідовників. 
Про одного з них — К. І. 
Смалиуса розповідає в на
рисі «За велінням серця» 
В. Рабцун. Разом з своєю

ланкою знатний кукурудзо- 
вод зібрав в минулому році 
по 97 центнерів королеви 
полів з гектара, а в цьому 
році ланка зобов’язалась 
одержати по 120 центнерів.

З інтересом читаються 
нариси про Героя Соціаліс
тичної Праці П. Т. Громій- 
чук, про комсомольців-сви- 
нарів Леоитія Лукашев- 
ського, Василя Прядуна та 
багатьох інших.

В збірнику «Тверде слово 
кукурудзоводів Кіровоград- 
щини» вміщені виступи май
стрів високих урожаїв кача
нистої О. В. Гіталова, Ф. Я. 
Косянчука, К- І- Смалиуса, 
І. О. Парасенко.

Добре знають і поважа
ють на Кіровоградщині Єв
генію Олексіївну Долинюк. 
В минулому році вона по
бувала в нашій області, ви
ступала перед кукурудзово- 
дами і поділилась досвідом 
своєї роботи. В книзі на
друкований цей хвилюючий 
заклик до товаришів по 
праці.

У збірнику вміщені соціа
лістичній зобов’язання тру
дівників сільського госпо
дарства області по одер
жанню високих урожаїв ку
курудзи в 1961 році, пода
ються рекомендації для 
комплексних механізованих 
бригад і ланок по агротех
ніці вирощування качанис
тої.

Книги «Маяки кличуть 
вперед» і «Тверде слово ку
курудзоводів . Кіровоград- 
щиіні» добре ілюстровані. 
Ці збірники будуть цінним 
посібником для партійного і 
комсомольського активу, 
агітаторів, лекторів і про
пагандистів. Тх з інтересом 
прочитають трудівники се
ла.

В. МАРУЩАК, 
інструктор відділу 
пропаганди і агітації 
Кіровоградського об
кому партії.

ОІМУИЯРЯ

>

ЖАДАНОВ 
дістав,по заслузі ?

«Дволикий Янус» — так називалася кореспонденція, 
надрукована в газеті «Молодий комунар» за 14 червня 
цього року. В ній гострій критиці піддавався шофер Кі
ровоградського таксомоторного парку Григорій Жада
нов.

В 34 роки ця морально розбещена людина, вирішив
ши нарешті одружитись, в пошуках нареченої разом з 
матір’ю об’їздив кілька великих міст України. Зробив 
зупинку в Черкасах, де кинулася в очі йому молодень
ка медична сестра Ріта. Дівчина повірила солодким сло
вам закоренілого ловеласа і погодилась вийти за нього 
заміж. А через два місяці «молодий» вигнав з хати ва
гітну дружину. І, незважаючи на все це, Григорій Жа
данов на виробництві очолював бригаду комуністичної 
праці, його фотографія красувалась на Дошці пошани.

Як повідомили редакцію директор таксомоторного 
парку т. Висоцький і голова місцевого комітету т. Бу
рякова 22 червня питання про негідну радянської лю
дини поведінку Г. Жаданова розглядалось на розшире
ному засіданні місцевого комітету профспілки таксопар
ку і на п’ятихвилинці членів всього колективу. П'ятнад
цять чоловік взяло участь в обговоренні вчинку Жада
нова. Шофери, слюсарі, механіки, службовці в один го
лос гнівно засуджували дії «Дволикого Януса».

У своїх виступах працівники наводили нові факти, 
які не були використані в статті. Говорилось, що Ріта 
далеко не перша «жертва» Г. Жаданова. До нього він 
зустрічався з медичною сестрою Надею, обіцяв одружи
тись, та... обіцянка-цяцянка. Багато горя приніс цей 
спустошений суб’єкт і одній з робітниць обласної дру
карні.

Над усе на світі Жаданов любить гроші. Заради них 
він обманює пасажирів, заявляючи, що спідометр у ма
шині не працює. «Не вигідно — не сідайте!» — каже 
він людям.

Заради грошей Жаданов одружився на Ріті. Адже у 
дівчини було на ощадній книжці десять тисяч карбован
ців (в старих грошах), піаніно. За ці заощадження Рі
та купила мебльовнй гарнітур, влаштувала весілля і в 
Черкасах, і в Кіровограді. А коли виявилося, що кіро
воградські гості принесли подарунки на суму значно 
більшу, ніж пішло иа весілля, Г. Жаданов повернув 
дружині три тисячі карбованців, а всі подарунки відвіз 
на квартиру своєї матері.

Працівники таксомоторного парку, хоч і з запізнен
ням, але по заслузі оцінили «діяльність» Г. Жаданова. 
Рішенням місцевого комітету його позбавлено звання 
члена екіпажу комуністич
ної праці, портрет Жадано
ва більше не займає місце | «МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
на Дошці пошани.

іАГІТКУЛ ЬТБРИ ГАДА Нопомирі ородського районного
Будинку культури за період польових робіт по до

гляду за посівами провела близько двадцяти виїздів в 
колгоспи району. Перед кукурудзоводами і бурякопода- 
мн виступали швеї побутового комбінату Ганна Свішо- 
парова І Галина Пащенко, токар РТС Олександр Тан- 
цюра, вихователька школи глухонімих Ася Оганян, ро
бітник міжколгоспного цегельного заводу Микола Ша
повалов. До програми концертів входять частушки і 
сценки, побудовані на місцевих фактах. В кожний свій 
приїзд агіткультбригадівці випускають «Полівки», 
«Блискавки».

На знімку: Галина ПАЩЕНКО і Ганна СВИНО- 
ПАРОВА виконують пісню композитора Щекотовя «Си
бірська полька». Акомпанує Анатолій ГРОМОВ, баяніст 
міського Будинку культури. Концерт влаштовано иа 
цукровій плантації другої бригади колгоспу «Комуніст».

Фото В. КОВПАКА

металевий ящик,

очі

«ГТГГ^5Г»’7ТТТТГГ7У ГХТГГ

7 липня 1961 р., З стор.



ПОЗАРОСТАЛИ
стежки спортивні

ОН ЦЕ падало за гори- 
зонт дозріваючих пше

ничних масивів. Над Сасів- 
кою спускалася приємна 
вечірня прохолода.

— Агей, Володимире! — 
звернувся вантажник Ка- 
ністрат Фалько до шофера 
Бортнікова, — і сьогодні 
зайдемо у волейбол погра
ти?

— Звичайно.
Волейбольний майданчик 

розташований поруч з клу
бом. Тут же зібралися хлоп
ці, дівчата. Одні грають, а 
решта тісним чотирикутни
ком, оточивши гравців, «бо
ліє» за них.

Хороше грають хлопці! 
Тут і секретар комсомоль
ської організації колгоспу 
Костянтин Яржамковський.

Познайомилися. Працює 
він в артільній кузні моло
тобойцем.

— А оце зайшов 
побавитися...

До волейбольного 
данчика підходили і 
дилн молоді 
Кожному хотілося 
але ж навколо сітки 
десяти гравців' не 
внш: правила такі.

Хлопці сперечалися, гра
ли «на виліт». То ж і зма
галися найсильніші, а більш 
слабким так і не вдавалося 
принаймні раз вдарити м’я
ча. Але вони не йшли від 
клубу. Куди ж підеш, коли 
в селі, крім єдиного волей
больного майданчика, немає 
жодної іншої спортивної 
споруди.

— Побудували б гімнас
тичне містечко, баскетбол 
встановили б.

— Як це зробити, коли 
правил не знаємо?.. А з ра
йонних спортивих керівни
ків ніхто ніколи до нас не 

Заявляється...
Є в Сасівці два хороших 

ставки. Організувати б пла
вальну секцію, тренуватися 
можна завжди після робо
ти. Є й любителі водного 
поло. Та знову все впи
рається в правила змагань.

— Хіба в селі немає гро
мадських інструкторів?

— А що це таке? — зво
дить плечима Костянтин.

Пояснюємо комсомоль
ському вожакові, радимо 
звернутися у районну раду 
Союзіу спортивних това
риств і організацій. К. Яр
жамковський безнадійно 
махає рукою і додає:

— Десь є вдома старень
кий «Сільський фізкультур
ник»... Книжка називається 
так. З неї дещо й черпаємо.

К. Яржамковський зав
жди знаходить час органі
зувати для молоді те, що в 
його силах. Голові ж район
ної ради ДССТ «Колгосп
ник» Анатолію Гвоздику 
бракує часу. Тепер він вза
галі забув про свої обо
в’язки.

— Буду розраховувати
ся, — заявляє він при 
зустрічі, — хай спорт у ра
йоні піднімають інші...

А просидів у кабінеті 
А. Гвоздик близько року і 
акуратно одержував заро
бітну плату за свою безді
яльність. Втрачений золо
тий час не повернеш, не да-

м’ячем

май- 
підхо- 

трудівннки. 
грати, 

більше 
поста-

си колгоспній молоді те, що 
можна було б дати.

Куди ж дивилася прези
дія обласної ради ДССТ 
«Колгоспник», затверджую
чи А. Гвоздика на таку від
повідальну ділянку робо
ти? А як міг миритися з 
легковажністю Анатолія 
райком комсомолу?

Нещодавно на обласній 
першості ДССТ «Колгосп
ник» з волейбола компаніїв- 
ці зайняли друге місце. 
Безмежно раділи завідую
чий фермою Микола Гас- 
ленко та причіплювач Ана
толій Сливченко з кол
госпу «Дружба». Раділи ін
ші товариші, які власноруч
но вибороли це почесне 
місце.

Похвальне залишається 
похвальним, але воно губи
ться на фоні занедбаної 
фізкультурно-масової робо
ти в районі. Адже одне й 
те ж невеличке ядро спорт
сменів захищає честь райо
ну з усіх видів спорту.

— Важко працювати, — 
скаржиться голова район
ної ради Союзу спортивних 
товариств і організацій 
Павло Портянков. Мовляв, 
і форми правління колгос
пів не купують, і транспор
ту не завжди допросишся 
для виїзду на змагання.

Так, у нас ще є голови 
колгоспів, які не прислухаю
ться, до запитів молоді. Але 
про які ж запити
йти мова в артілі 
Дзсржинського, де 
ні легкоатлетів, ні 
тів, ні борців?

— Звернулися 
щоб купили м'ячі і

повинна 
імені 

немає 
гімнас-

хлопці, 
волсй-

Свій, колгоспний!
Т^ОМСОМОЛЬСЬКІ збори 

* були в розпалі.
— Стадгон збудуємо за 

селом! — радили одні.
— Не можна, — запере

чували інші.
З місця підвівся секре

тар комсомольської органі
зації Анатолій Сургуцький:

— А я думаю, 
краще спорудити 
центрі села...

Порадившись, 
взятися за діло.

Тепер в селі Оситняжці 
Кіровоградського району є 
свій, колгоспний стадіон. 
Що ж, будуть невдовзі і 
хороші спортсмени.

М. МОТРИЧЕНКО.

що най- 
стадіон у

вирішила

мальовничих 
дендропарку 

Боковенькн». 
В. Ковпака.

Один з 
куточків 
«Веселі

Фото

больну сітку, — пояснює 
заступник голови правління 
Іван Васильович Артемен
ко, — купили... Більше від 
нас нічого не вимагали. 
Його, як секретаря кол
госпної парторганізації, 
більше нічого не цікавить.

— А люблю ж спорт! Сам 
колись у футбола грав, — 
заявляє гордо.

В даному випадку, 
мість зайвих розмов 
любов до спорту, потрібно б 
поговорити з головою ни
зового колективу, з комсо
мольським вожаком. Одним 
словом, допомогти молоді 
згуртувати справжній ко
лектив фізкультури, ство
рити секції з основних ви
дів спорту.

Не повинно задовольняти 
П. Портянкова таке стано
вище. Адже сьогодні навіть 
в райцентрі існують лише 
волейбольна, футбольна та 
шахова секції. З олімпій
ським спокоєм дивиться він 
і на деякі спортивні спору
ди, що позаростали бур’я
нами. Навіть районний ста
діон до цього часу не при
ведено в належний поря
док.

Остання перемога повин
на окрилити не тільки грав
ців волейбольної команди, 
а й спортивне керівництво. 
Труднощі є й будуть. Та їх 
все-таки можна побороти в 
невтомній праці. Потрібно 
тільки у кожному низовому 
колективі подбати про гро
мадські кадри, глибоко про
думати всі можливості по 
спорудженню майданчиків 
та виготовленню інвентаря.

В. ЮР’ЄВ, 
Компаніівський район.

Нотатки туриста

НЕЗАБУТИ І
ГіИ ІГГТ-П« ГГіІ1ГВ — >Ж~ДПІ III

Л7” КВІТНІ цього року гру- 
па комсомольців Украї

ни провела чудову подорож 
по Чехословаччнні. Були се
ред нас представники різних 
професій: механізатори, вчи
телі, робітники заводів і 
фабрик, комсомольські пра
цівники. Ми їхали в країну 
друзів, щоб ■ познайомитися 
з життям молоді, з культу
рою народу.

В столиці Чехословаччи- 
ни пробули три дні, позна
йомилися з багатьма істо
ричними пам’ятниками. Від
відали Градчани (Празький 
Кремль), чудові стадіони, 
мавзолей К. Готвальда, на
родний технічний музей. Для 
празької архітектури влас
тива велика кількість шпи
лів, колон, башт і фігур на 
будинках. Як висловився 
наш гід — молодий чехосло
вацький студент — Прага, 
стобаштова. І це дійсно так. 
Дуже красиві мости через 
Влтаву, особливо Карлів 
міст з його тридцятьма ста
туями. В ратуші ми бачили, 
як під чудову музику 
ну реєструють шлюби 
дих громадян Праги.

В Кремлі побували
борі святого Віта, в якому 
розміщені гробниці чеських 
королів, мощі Карла IV, 
Вацлава IV. Відвідали зна
менитий Іспанський зал, що 
весь переливається позоло
тою. Подивились і «Злату 
вуличку», в тісних комірчи
нах якої при королі Рудоль
фі II трудились алхіміки. 
Зараз там музей, у відкриті 
двері видніються виліплені 
з воску фігури, що схили
лися над колбами.

В національному техніч
ному музеї яскраво пред
ставлена історія розвитку 
автомобілебудування, там 
можна побачити експонати 
від перших саморушних віз
ків і парових екіпажів до 
сучасних «Шкод». В окре
мому залі виставлені вело
сипеди від дерев’яних з ве
личезним переднім колесом

до сучасних тримісних спор
тивних.

Широко відомий не тільки 
в Чехословацькій Республі
ці, але й за її межами ку
рорт Карлові Вари, де ми 
пробули три дні. Ця місце
вість зв’язана з іменами 
М. В. Гоголя, І. С. Турге
нева, О. Толстого, М. Горь-

акте,

це цікаво

орга- 
моло-

в со-

Таємниця єгипетських печей
КІЛЬКА століть тому в Європі поширились чутки, нібито в 

далекому Китаї та жаркому Єгипті є дивовижні печі, куди 
закладають воднораз ио кілька тисяч яєць, а за три тижні ви- - 
ходить з тих печей снЛа-снленна курчат. Мандрівники розповіда
ли про ті печі досить цікаві історії.

Якось англійський корабель кинув якір поблизу одного єги
петського села на березі Нілу. Капітан послав матросів спи
тати, чи є в селі .дури. «Не тільки кури — у селі є й печі, в 
яких виводять курчат», — відповіли йому матроси, коли по
вернулись на судно. Тоді здивований капітан пішов оглядати 
печі сам. Нічого, здавалося б, незвичайного: складена з вели
ких каменів, кожна така піч мала два яруси. У нижній закла
дали кілька рядів яєць, а на другому «поверсі» розпалювали в 
спеціальній жаровні вогонь, раз у раз поливаючи підлогу цьо
го ярусу водою. Капітан був неабияк вражений, побачивши в 
печах гори яєць. Та ще більше «дивувався він, коли почув, що 
яйця в Єгипті — найдешевші в світі.

При огляді печей усе здавалось мандрівникам зрозумілим, 
а тимчасом численні. спроби побудувати такі ж печі в Євроіп 
ні до чого не привели. Курчата в Німеччині та Англії, в Італії 
та Іспанії з незрозумілих причин погоджувались вилуплюва
тися тільки під квочками.

Минали десятки років. Аж ось у першій половині XVIII сто
ліття таємницю єгипетських печей розкрив за допомогою ви
найденого ним термометра знаменитий французький фізик Рео
мюр. Сталість температури в печі — ось секрет, яким володіли 
єгиптяни. 1 хоч вони й не мали для цього ніяких приладів, а 
проте, спираючись на тривалий досвід, прекрасно додержували 
відповідних температурних умов.

Понад два тисячоліття виведення курчат без квочки лиша
лось, по суті, дивовижною таємницею. Розгадати її й ство
рити цілі фабрики-інкубаторн, які випускають зараз по 40—60 
мільйонів курчат на рік, допомогла поява такого звичного для 

4 нас приладу, як термометр.
4 О. ДАНИЛОВ.
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ПОДАРУНОК
чемпіонові світу
СВЕРДЛОВСЬК. Кон

структор лабораторії ме
ханізації і автоматизації 
тресту «Егоршинвугілля» 
Олександр Сисолятін на
діслав у подарунок чем
піонові світу Михайлу 
Ботвинникі/ вміло вико
нані ним мініатюрні ша
хи. Вони встановлені на 
столику, який знаходить
ся всередині скляного 
кубка. Розмір шахової 
дошки всього 6,5 на 6,5 
міліметра, а висота фі
гур, виточених із синьої 
і білої пластмаси, 1,8 мі
ліметра, пішаків — до 
1 міліметра.

36-річний Олександр 
Сисолятін — автор бага
тьох мініатюрних виро
бів із металу, дерева, 
пластмаси. Висота ^са
мовара», виготовленого 
ним із міді, всього 3'5 
міліметра. Кришку, кран 
та інші деталі можна 
розглянути тільки з до
помогою лупи.

В колекції Сисоляїі- 
на — дві голки товщи
ною 0,8 міліметра. Все
редині однієї із них зна
ходиться голка діамет
ром 0,38 міліметра, а в 
ній — третя, товщиною 
всього 0,15 міліметра. 
Всередині другої голки— 
велосипедний ланцюг 
довжиною в 21 міліметр. 
В ланцюгу 78 деталей!

На Уралі кажуть, що 
чудовий умілець не по
ступається своєю май
стерністю легендарному 
Лівші із оповідання Лєс- 
кова.

Редактор П. МАРЧЕНКО,

барабанами, вони вручили 
нам букети квітів, провели

/ І
кого. В Кардових Варах 
О. Толстой писав свій роман 
«Хлеб». Тут працював над 
першим томом «Капітала» 
Карл^Маркс. Про славу ку
рорту свідчать пам’ятники 
і меморіальні дошки, які зу
стрічаються на кожному 
кроці. Вони повідомляють, 
що тут лікувалися Бах, Бет
ховен, Моцарт, Шопен. Дві
чі приїздив сюди Петро І. 
На вершині гори «Єленін 
скок», куди Петро піднявся 
на коні, йому встановлений 
пам’ятник.

Всю красу, величезне вра
ження від курорту важко 
передати словами. Ажурні 
мости перетинають широку 
стрічку ріки, височать ве
личні гори, далеко біліє ко
лонада чехословацько-ра
дянської дружби.
” В місті Кладно групу зу
стрічали піонери з горнами,

і

до гуртожитку гірничо-про
мислового училища, де ми 
розмістились. Виявилося, 
що всі піонери добре воло
діють російською мовою. В 
кожній чехословацькій шко
лі з четвертого класу запро
ваджено вивчення росій
ської мови.

Похмурого квітневого дня 
вирушили на те місце, де 
колись було село Лідіце. 
Місцевість покрита минуло
річною сухою травою, щебе
нем. Посередині улоговини 
високо піднісся вугільно- 
чорний дерев’яний хрест, об
витий колючим дротом. Тут 
створено і невеликий музей. ’ 
Документи, фотографії, кі- 
нокадри розповідають про ■ 
варварське знищення фа- 
шистами мирного села. Не<' 
подалік на горі піднялось 
Нове Лідіце. Відвідали ми’ 
в Кладно також нові квар-;

тири робітників, одну з кра
щих в Європі дитячу лікар
ню, нову школу.

Хвилюючим було прощан
ня з чехословацькими дру
зями. Проводжати нас при
йшло багато молоді, і кож
ний просив передати щирий 
привіт українським юнакам 
і дівчатам, древньому Киє
ву. І ось ми знову мчимо 
між гір, серед чудових крає
видів. Шлях наш — на схід, 
додому. В серці веземо щирі 
почуття дружби до наших 
нових знайомих, в чемода
нах значки, а в записних 
книжках — безліч адрес. 
Чехословацькі зустрічі не 
забудуться ніколи.

А. КРИВЕЦЬ, 
інструктор Олександрій
ського райкому комсо
молу.

XU.,

КІНОТЕАТР «МИР». Для ді
тей — «Малахов Курган». Поча
ток о 10 год. ранку та 12 гол. 
дня. «Собор паризької, бого- 
матері» (перша серія). Початок 
о 1 год. 40 хв.. 3 год. 10
4 год. 40 хв. дня, 6 год. 10 хв.,
8 год. 10 хв., 10 год. вечора.

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ» л 
Широкоекранний фільм «Люб
лю тебе, життя». Початок о 12, 
2. 4 год. дня, 6. 8, 10 год. вечо
ра. На літньому майданчику 
«Дівчина з гітарою». Початок о
9 год. ЗО хв.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». До
кументальний фільм «Наш 
Микита Сергійович». Демон
струється без перерви з 10 гол. 
ранку до 8 год. ЗО хв. вечора. 
Художній фільм «Шлюб з роз
рахунку». Початок о 9 год. та
10 год. ЗО хв. вечора.

КІНОТЕАТР «ДЗЕРЖИН- 
СЬКОГО». Для дітей «Ніч пе
ред різдвом». Початок о 9 гол- 
15 хв., 10 год. 20 хв. ранку. 
«Життя починається».' Початок 
о 1 год. 30 хв., З гол. ЗО хв.. 
дня. 7 год. ЗО хв.. 9 год. ЗО хв. 
вечора. На літньому майданчи
ку— о 9 год. 45 хв. вечора.

М. КІРОВОГРАД, вул. ЛУ НАНАЙСЬКОГО, 36.
Телефони; редактора — 56-12, відповідального секретаря 

60-14. відділів — 60-24,
‘ Газета виходить у середу, п’ятницю І велілу.
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КІРОВОГРАДСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № І 

(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 попів 

народження. и
Гуртожитком учні не забезпечуються
Вступаючі до училища повинні подати: заяву 

4ВЛптп^аф,Ю’ паспорт- свідоцтво про народження, 
фотокартки, свідоцтво про закінчення 7—8 класів 

та характеристику з інколи.
прийма^ься до 1 серпня 1961 року.

Початок навчання 1 вересня 1961 р. Р У 
^Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Декабристів,
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