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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

СВЯТО СИЛИ І МОГУТНОСТІ 
РАДЯНСЬКОЇ АВІАЦІЇ

Повітряний парад в Тушино
0 9 липня у Москві, в Тушино відбувся
0 повітряний парад на честь Дня Повітря

ного Флоту СРСР. Він був величним 
святом сили і могутності радянської 
авіації.

Десята година ранку. На центральній
І
'трибуні аероклубу появляються товари- 
’ ші Л. 1. Брежнєв, Ф. Р. Козлов, А. І. 
0 Мікоян, Д. С. Полянський, К. О. Фур
ії цева, М. С. Хрущов, В. В. Гришин, мар-' 
р шали Радянського Союзу і маршали 
0 авіації, адмірали, конструктори по авіз- 
р цінній техніці, льотчик-космонавт СРСР, 
р Герой Радянського Союзу 
0 Гагарін. Присутні вітають

у майор ІО. О. 
вітають їх бурхливи- 

0 ми оплесками.
0 Прозвучав фанфарний сигнал — «Слу- 
’ хайте всі».

. У повітрі з’явилися 44 літаки «ЯК-18». 
І Вони утворили строєм ім’я засновника 

.) Комуністичної партії і Радянської дер- 
0 жави — ЛЕНІН. Небо розцвітилося вог- 
рнями фейєрверка.
0 Вертольотну частину
О машини-прапоропосці.

пори СРСР,

у параду відкрили 
прапороносці. Вони несли пра- 

-«и- СГСГ, союзних республік, ВПС, 
ДТСААФ, ЦПФ. Оплески залунали на 
трибунах, коли показались вертольоти

з моделями радянських штучних супут
ників і макетом кабіни космічного 
рабля «Восток».

Військовий відділ був головним 
повітряному параді. Нові військові 
таки викликали у радянських людей 
чуття гордості і захоплення. Над 
шинським аеродромом проносилися над- . 
звукові винищувачі, їх зміняли літаки, т 
під фюзеляжами яких були підвішені по- * 
тужні ракети. Великий інтерес виклмка- ? 
ла група реактивних літаків морської і 

. протичовнової авіації далекої дії, новий л 
надзвуковий літак протиповітряної обо-1 
рони, літаки-ракетоносці оригінальних | 
конструкцій, інші найновіші машини.

Присутні побачили зліт надзвукового 4 
реактивного винищувача. Літак підняв- г 
ся просто з зеленого поля Тушинського г 
аеродрому. г

Величезний стрибок в розвитку радян- х 
ської авіації та її озброєння став мож- ( 
ливий завдяки постійному піклуванню і 
Комуністичної партії, Радянського уря- | 

ду про Збройні Сили. Він є результатом 
видатних успіхів вітчизняної 
техніки,, потужної промисловості, 
відданої праці радянських людей.

-ко-

на * 
лі- 4 
по- і 
Ту-1

Партійний з’їздзустрінемо по-комуністичному!(1ЛАВНОЮ сторінкою ввійде в
> історію нашої Батьківщини 

196Г рік — рік підкорення кос
мосу радянською людиною, рік ве
ликих трудових звершень. Через 
три місяці відкриється XXII 
з’їзд нашої партії, який вперше в 
історії людства прийме конкретну 
програму побудови комунізму — 
суспільства, про яке мріяли поко
ління передових людей всіх країн 
і народів.

Радісне, хороше хвилювання ви
кликають у наших людей ці непов
торні історичні події. А особливо 
у тйх, у кого юні, запальні серця, 
хто горить завзяттям молодості — 
у комсомольців.

Багато цінних справ намітили 
зробити комсомольці нашої облас
ті у третьому році семирічки, ви
рушивши у великий похід за бага
ті врожаї, за високу продуктив
ність громадського тваринництва, 
за комуністичну працю на всіх ді
лянках виробництва.ГОТУЮЧИ комуністичну зустріч 

з’їздові рідної партії, молоді 
трудівники Кіровоградщиии поста

вили перед собою прекрасну ме
ту — рік завершити у жовтні, тоб
то до дня відкриття з’їзду викона
ти свої основні річні зобов’язання. 
Нині вони переглядають свої зобо
в’язання, беруть підвищені. Бо ве
лика мета потребує великої праці.

Саме так треба розуміти заяву 
комсомолки Антонівн Горбенко з 
колгоспу імені Димитрова Добро- 
величківського району про те, що 
вона зверх свого попереднього зо
бов’язання має намір надоїти від 
кожної корови ще по 500 кілогра
мів молока. Ця ж світла мета під
казала дояркам комсомольсько- 
молодіжної бригади колгоспу іме
ні Леніна Новоархангельського ра
йону, яку очолює Емілія Кущова, 
таке рішення: надоїти до дня від
криття з’їзду по 2175 кілограмів 
молока на корову, тобто на сотні 
кілограмів перевершити річне зо- 
бов’зання.

100 тонн молокд під групи корів, 
у яку входить 40 голів, надоїть за 
рік комсомолка Юлія Моял з кол
госпу «Радянська Україна» Віль- 
іианського" району. Достроково 
відгодує 1700 голів свиней молода 
свинарка Ніна Іваник з Олександ
рійського бурякорадгоспу; висо
кий урожай качанистої на площі

□
О. МАЛЬОВАНИЙ, 

секретар Кіровоградського 
обкому ЛКСМУ.

□
303 гектарів одержать молоді ме
ханізатори бригади Миколи Чере- 
мушкина (колгосп імені Сталіна 
Добровсличківського району), бо 
чіткі у них квадрати, старанно об
роблені посіви.ШИРОКОГО розмаху набрав 

патріотичний рух молоді під 
девізом: «Станемо врівень з геро

ями!», Підсумки першого півріччя 
показали, що серед молодих тва
ринників області налічується 110 
молодих послідовників Ярослава 
Чижа, понад 300 послідовників 
Марії Савч^нко. І треба мати на 
увазі, що кожен з них ще залучить 
у ці ряди своїх друзів, суперників 
по змаганню. Адже не тільки на 
підприємствах, але й у колгоспах 
підтримує молодь почин Альбінн 
Кравцової, бригадира з заводу 
«Червона зірка»: підносити до рів
ня передових інших, борючись за 
звання комуністичного колективу 
імені XXII з’їзду КПРС.

Одним з найкращих, найдорож
чих подарунків з’їздові буде ви
сокий урожай кукурудзи. Широ
ким фронтом повів комсомол об
ласті боротьбу за врожай цієї не
вичерпних можливостей культури. 
Щоб забезпечити високий валовий 
збір качанистої на площі 190 ти
сяч гектарів, створено 717 комп
лексних комсомольсько-молодіж
них механізованих ланок, 227 ланок 
високого врожаю. В школах пере
дового досвіду, яких у області діє 
63, молоді кукурудзоводи вивча
ють агротехніку вирощення цієї 
культури. Все більше прихильників 
серед молоді завойовує королева 
полів. В цьому році на лани ви
йшла багатотисячна армія молодих 
кУкУРУДЗоводів. Цій благородній 
справі віддає всі сили Павло На- 
гірняк, секретар комсомольської 
організації колгоспу «Україна» 
Ульяновського району та його дру
зі. 14 хлопців, об’єднавшись в лан
ку, взялися виростити не менше як 
по 65 центнерів зерна кукурудзи на 
кожному гектарі. Зараз Павло На-

УРОЧИСТИЙ МІТИНГ 
ЧЕРВОНОЗОРІВЦІВ

10 липня о 16 годині на 
заводі «Червона зірка» від
бувся багатотисячний мі
тинг, присвячений випуску 
мільйонної сівалки за піс
лявоєнний час.

Директор заводу Я. П. 
КРЮЧКОВ у своєму висту
пі сказав, що випуск міль
йонної, за післявоєнний час, 
сівалки — золота сторінка 
у славному трудовому літо
пису підприємства. Цю но
ву перемогу червонозорівці 
присвячують ХХП з'їздові 
КПРС і ХХ/1 з'їздові КП 
України.

— Ми раді за те, — каже 
він, — що на заводі вирос
ли сотні, тисячі новаторів 
виробництва, майстрів своєї 
справи. Досить сказати, що 
нині уже вибороли почесне 
звання колективів кому
ністичної праці 2 зміни, 45 
бригад, а 950 робітників 
удостоєні звання ударника 
комуністичної праці.

— Колектив нашого заво
ду, — говорить т. Крюч- 
ков, — буде працювати за 
прикладом молодих москви
чів, щоб план 10 місяців 
виконати Е7 жовтня і зу-

Люба Услиста хороша, 
життєрадісна, весела дів
чина. Скільки справ хоро
ших зробили її вправні ру
ки! На свинофермі колгос
пу «Україна» Компаніїв- 
ського району вона від
значається сумлінною пра
цею.

На знімку: свинарка 
комсомолка Люба УСЛИС- 

Фото В. РУДЕНКА.
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стріти з'їзд рідної партії 
по-комуністичному.

Керівник бригади кому
ністичної праці формуваль
ників В. /. КОСТЕНКО, ін- 
окенер-конструшор А. І. 1110- 
КІНА, с.іюсар-модельник ін
струментального цеху Я. Б. 
ГК'ІЬОВ у своїх виступах 
тепло поздоровили колектив 
заводу із здобутою перемо
гою і від імені всіх черво- 
нозорівців запевнили пар
тію і уряд, що колектив за
воду і надалі буде високо 
тримати прапор комуністич
ного змагання, з дня в день 
йтиме до нових вершин.

Від ради Черкаського еко
номічного району колектив 
заводу гаряче привітав 
О. К. ЮЩЕНКО.

На мітингу виступив пер
ший секретар обкому КП 
України Ф. Г. МАРТИН О В. 
Від імені 'Обласного і мі
ського комітетів партії, ви
конкому обласної і міської 
Рад депутатів трудящих він 
сердечно поздоровив усіх 
робітників, інженерів, тех
ніків, ветеранів праці — 
пенсіонерів з визначною по
дією в житті підприємства 
і побажав усім дальших ус
піхів в роботі, великого 
щастя і радощів у особисто
му житті.

Учасники мітингу надісла
ли вітальну телеграму Цен
тральному Комітету КПРС 
і особисто М. С. Хрущову, 
Центральному Комітету КП 
України та Раді Міністрів 
республіки.

Н

гірняк поїхав 
по досвід до 
прославлено г о 
майстра вро
жаїв Євгенії 
Долинюк.

У виконанні■ 
наших зобов’я-| 
зань по 
щенню 
рудзи 
шальне і 
належить 
нізаторам, 
також 
ться з 
мольським 
взяттям. Почин 
одеських ШВИД

КІСНИКІВ підтри
мали 3 тисячі 
молодих механізаторів нашої об
ласті.

виро-| 
куку- 
внрі- 

слово 
меха- 

, які 
трудя- 
комсо- 

за-

ГРА ОКРЕМІ успіхи не можуть і 
стати приводом для заспокоєн

ня. Повсякчасно потрібно пам’я
тати, що попереду ще дуже вели- і 
ка робота, скажемо прямо — біль
ша частина того, що ми повинні 
зробити протягом року.

Настала гаряча пора — жнива. 
Наш комсомольський обов’зок по
працювати так, щоб провести їх в 
найстисліші строки. На черзі сто
їть й інше виключно важливе зав
дання — створення запасу кормів 
для громадського тваринництва. 
Комсомольці Кіровоградщиии по
винні закласти 4 мільйони тонн 
силосу.

Комсомол області дав слово 
відгодувати 270 тисяч свиней, 90 
тисяч голів великої рогатої худо
би, виростити 90 тисяч телят і 15 
тисяч племінних теличок для по
повнення молочного стада, вирос
тити 1 мільйон 600 тисяч голів 
птиці і 1 мільйон 200 тисяч кролів. 
Ці зобов’язання мусять стати дійс
ністю. Для цього шість тисяч 
юнаків і дівчат з комсомольськи
ми квитками йдуть у цьому році 
на ферми. На очах повинні рости 
показники, змінюватися на кращі 
справи там, куди приходить мо
лодь. Так було у комсомольців 
колгоспу імені Котовського Зна- 
м’янського району, про яких сьо
годні розповідається у газеті. Так 
було і на птахофермі колгоспу 
ім. Котовського Вільшансько-

району. минулому
році у районних зведеннях во
ла постійно займала останнє міс
це. А прийшли туди комсомолки 
Раїса Стоян та Раїса Головко і 
вивели ферму на друге місце у ра
йоні по виробництву яєць. Дівча
та вже одержали по 70 яєць на 
кУРкУ-нссучку при річному зобо
в’язанні 
кн!

120. Оце ПО-KQMCOMOJlbCb-

40-річчя народної 
революції 

в Монголії
Урочисте засідання 

в Улан-Баторі
УЛАН-БАТОР, 10 липня. 

(ТАРС). Сьогодні у вели
кому залі Будинку уряду 
відбулись урочисті збори 
партійних, державних, гро
мадських організацій, пред
ставників трудящих і вій
ськових частин Улан-Бато
ра, присвячені 40-річчю 
Монгольської народної .ре
волюції.

О 9 годині за місцевим 
часом у президії зборів 
з’являються зустрінуті бурх
ливими оплесками державні 
і партійні керівники МНР„ 
глава радянської партійно- 
урядової делегації, член 
Президії НК КПРС, секре
тар ЦК КПРС М. А. Сус
лов, глава партійно-урядо
вої делегації І П ІР, перший 
секретар ЦК ГЮРП В. Го- 
мулка, голова Ради Міні* 
стрів ГІНР Ю. Ціранкев’їч, 
глава партійно-урядової де
легації КНР Уланьфу і гла
ви інших делегацій.

Урочисті збори відкриває 
голова Президії Великого 
народного хуралу Ж- Сам
бу. Він сердечно вітає учас
ників зборів від імені Пре
зидії Великого народного 
хуралу, уряду Монгольської 
Народної Республіки і 
Центрального Комітету 
Монгольської народно-рево
люційної партії.

Потім з промовою висту
пив М. А. Суслов, який за
читав привітання ЦК КПРС, 
Президії Верховної Ради 
СРСР і Ради Міністрів 
СРСР з нагоди сорокаріч
ного ювілею Монгольської 
народної революції.

З промовами виступили 
також В. Гомулка, Улань
фу, глави делегацій Чехо- 
словаччини, Угорщини, 
НДР, Болгарії, Румунії, 
К.І1ДР, ДРВ, Албанії, Фран
ції, Італії, ряду інших кра
їн і представники прогре
сивних міжнародних орга
нізацій.

А ПРО ЯКЕ виконання зобов’я
зань по вирощуванню птиці 

може йти мова в комсомольській 
організації Петрівського району, 
якщо за півроку на птахоферми 
тут направлено лише одну комсо
молку. Звідси й наслідки: виро
щено лише півтори тисячі го
лів птиці при зобов’язанні 58 
тисяч. Стільки ж вирощено і в Кі
ровоградському районі, хоч на 
початку року комсомольські керів
ники району пишномовно запев
няли, що буде 100. тисяч.

Не розібрались у своїх можли
востях, не провели роботу по ор
ганізації ферм для вирощування 
племінних теличок Нозгородківсь- 
кий райком та Знам’янський міськ
ком ЛКСМУ. Отже, тут випуска
ють з поля зору одне з провідних 
господарських завдань комсомо
лу — шефство над молодняком ве
ликої рогатої худоби.

Комсомольські організації окре
мих районів, таких як Рівнянсько- 
го, Новоукраїнського, Знам’янсь- 
кого дуже мало займалися протя-

гом минулого півріччя від
годівлею свиней. Звідси — 
зрив виконання піврічного 
зобов’язання в цій галузі.

Ганебно провалили вико
нання зобов’язання по ви
рощуванню кролів Хмелів- 
ський, Звам’янський, Мало- 
вмсківський, Голованівський 
райони. Половина первин
них комсомольських орга
нізацій Голованівського ра
йону _ взагалі не вирощують 
кролів, а працівники райко
му комсомолу, не замис
люючись, у зобов’язаннях 
називають цифру 50 тисяч. 
В Голованівську не підводи
лись місячні та квартальні

підсумки проведеної роботи. Окре
мі організації і досі конкретно не 
розібрались у своїх можливостях. 
Бюро обкому ЛКСМУ нещодавно 
обговорило звіт про роботу Голо
ванівського райкому комсомолу. 
За занедбаність організаторської 
роботи серед молоді секретаря 
райкому т. Постойка знято з робо
ти, а на другого секретаря т. Есау- 
ленко накладено суворе стягнення.

Подібні приклади хибного керів
ництва змаганням недопустимі. 
Кожен комсомольський вожак по
винен розуміти глибокий політич* 
ний зміст нашої господарської ді< 
яльності, розуміти, що розв’язана 
ня конкретних, буденних господар^ 
ських справ та планів і е тепер, 
найважливішим і найголовнішим.СВО1 соціалістичні зобов’язав- / 

ня, особисті трудові подарун
ки з’їздові ми повинні виконати 
до дня його відкриття. «Радянські 
люди, — сказав М. С. Хрущов, — 
готуються зустріти XXII з’їзд Ко
муністичної партії Радянського 
Союзу так, як вони завжди зустрі* 
чають свої великі свята — додат- 
новими мільйонами тонн сталі, ву* 
гілля, нафти, хліба, м’яса, зустрі
ти по-комуністичному».

Нехай же у це море достатку, 
створене радянським народом, від
чутним струменем ввілгється пра
ця молодих кіровоградців.



ВОНИ, ковалі великої пере-

Засвітився в Диківці маяк...
І

ПІВТОРА року тому колгосп Імені Котовського Знам’янського І 
району по розвитку молочного стада посідав передостаннє і 

; місце в районі. В 1959 році тут було вироблено на 100 гектарів | 
> угідь лише по 159 центнерів молока, що становило 1571 літр на | 
• фуражну корову. |
; Так було півтора року тому. Саме тоді комсомольці артілі, за- | 
і хоплені трудовим подвигом рязанців, прийшли на ферму з І 
> твердим наміром бороіись за «велике молоко» і завоювати пер- | 
: ШІСТЬ. I
> За короткий час молоді господарі навели на фермі повний по- 
: рядок. Вони стали поборниками твердого розпорядку дня, суво- 
; рої трудової дисципліни, дотримання раціонів, поступово впро- 
; наджувалн досвід передових доярок країни. І вже на кінець 
► 1960 року артіль посіла друге місце в районі по надоях молока. 
: А в нинішньому році колгосп міцно утримує першість, йому вру- 
і чено Перехідний червоний прапор Знам’янського міськкому пар- 
і тії і райвиконкому.
і Про перебудову роботи в тваринництві, про шляхи молодих 
І трудівників колгоспу імені Котовського до успіху ми й розпові- 
І даємо на ціп сторінці.

1. Це починалося 
так...

ЖОВТЕНЬ 1959 року. Артіль 
очолює Борис Михайлович 

Шеремет, вмілий господар, здіб
ний організатор, в минулому 
секретар комсомольської органі
зації одного з колгоспів Знам’ян- 
ського району. З першого ж кроку 
він почав аналізувати стан справ 
у господарстві. Занедбаною була 
організація праці. Біля десяти 
груп корів не було доярок, тварин 
не роздоювали. На фермі браку
вало елементарного порядку.

Палка любов до молоді, віра в 
її величезну силу підбадьорювали 
Бориса Михайловича в години 
роздумів про дальшу долю арті
лі, підсилювали переконання, що 
відставання з часом можна подо
лати. Він цікавиться роботою пер
винної комсомольської організа
ції, подає практичну допомогу во
жакам молоді. Комсомольська ор
ганізація на той час була органі
заційно слабкою, малочнсельною. 
Та поступово зростає її авторитет, 
до комсомолу вступають кращі 
юнаки і дівчата села.

Грудень 1959 року... Вся країна 
заговорила про великий успіх ря
занських комсомольців, які протя
гом року виконали три річних 
плани по виробництву м'яса. Про 
запалюючий приклад рязанців за
говорили і на відкритих партійних 
зборах в колгоспі імені Котов
ського.

З захопленням говорив про це 
голова артілі. На цих пам’ятних 
зборах виступив молодий ‘ кому
ніст Олександр Захарович Молдо
ва, якого правління артілі напере
додні грудневого Пленуму ІДК 
КПРС направило завідуючим мо
лочно-товарною фермою. Він за
певнив присутніх^, що відставання 
по виробництву молока можна бу
де ліквідувати в найближчі міся
ці, якщо господарем у тваринни
цтві стане молодь.

За нею діло не стало. Тут же 
на зборах виступили комсомолки 
Валя Молдова, Галя Орловська, 
Галя Поетика, Віра Лисенко. Дів
чата заявили про своє бажання 
бути на передовій, стати борцями 
за перемогу на найвідсталішій ді
лянці господарського фронту, А 
згодом, на комсомольських зборах, 
вони закликали юнаків І дівчат 
колгоспу йти на ферму, взяти тва
ринництво в свої міцні руки.

Не помилився голова в своїх 
сподіваннях. За першими ентузі
астами на ферму прийшли незаба-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
12 липня 1951 р., 2 стор.

ром Галя Лазєєва, Ніна Тимошко 
та інші.

А одного дня двері кабінету го
лови колгоспу відчинила струнка 
білява дівчина.

— Я — доярка, — несміливо 
звернулась вона до Бориса Ми
хайловича. — Хочу у вашому кол
госпі працювати. У вас цікавіше, 
дівчат на фермі багато.

То була Галя Стельмах, доярка 
з сусіднього колгоспу. Сильним 
було її бажання працювати тут. І 
Галя переходить жити до сестри, 
працює на 
діж ній 
щирих

комсомольсько-моло- 
фермі. Тут вона знайшла 
друзів і вірних порадників.

2.
ДО

ПОЧИНАТИ довелося з самого 
АА елементарного — введення 

розпорядку робочого дня на фер
мі. До цього тут панувала повна 
анархія: кожен працівник був 
сам собі господар, виходив на ро
боту, коли заманеться, йшов з ро
боти, коли вважав за потрібне для 
себе. Тому розпорядок дня зустрів 
дехто недоброзичливо.

— Але ми не на таких тоді рів
нялися, — згадує Олександр За
харович. — Ми ладні були навіть 
позбутись таких людей, щоб доби
тись міцної трудової дисципліни.

Раніше низькопродуктивні коро
ви не роздоювались. Доярки вва
жали це зайвим клопотом. Після 
переломного грудня 1959 року по
чали роздоювати тварин. Щоправ. 
да, робив це не кожний охоче. 
Старі «традиції» давали себе 
знати.

Не всі ті новачки, що прийшли 
тоді на ферму, а згодом своїми ру
ками засвічували маяк, відразу 
стали хорошими доярками. Моло
дих, недосвідчених в роботі дівчат 
доводилося старанно виховувати. 
Олександру Захаровичу якось на
віть ніяково зараз згадувати, що 
кращі доярки колгоспу — Галя 
Орловська, Валя Молдова колись 
не додоювали корів. Був час, коли 
і Галя Поетика надоювала від сво
єї групи всього по 25 літрів моло
ка в день. Дівчата не мали пот
рібних навичок у повій для них 
справі. Але траплялись і такі, які 
свідомо шкодили справі. Галя Лн- 
сенко дуже багато собі дозволя
ла — часто сварки влаштовувала, 
грубила старшим за віком дояр
кам, які давали молодшим цінні 
порали, і навіть після кількох по
переджень не додоювала корів.

Почали запроваджувати кон
трольне доїння. Завідуючий фер
мою, голова колгоспу, секретар 
комсомольської організації запро-

Через труднощі 
першого успіху

ПОВЧАЛЬНИЙ ПРИКЛАД 
КОМСОМОЛЬЦІВ КОЛГОСПУ 

ІМЕНІ котовського

шували досвідчених доярок З ІН
ШИХ корівників, і вони проводили 
контрольне доїння тих груп, де 
працювали молоді.

Якщо після контрольного доїння 
однієї корови з’ясовувалось, що 
тварини раніше не додоювалися, 
негайно викликали доярку, яка 
доглядала цю групу. В її присут
ності додоювалась решта корів. 
Результати контрольного доїння 
відразу ж обговорювались. Тут же 
й розбирались в причинах погано
го доїння, радились, як позбутись 
цього. Звичайно, це мало велике 
значення.

Про роботу ферми в цілому 1 
окремих доярок зокрема часто 
йшлося на виробничих нарадах, 
комсомольських зборах, групи, що 
створена на фермі. Досвід, кращі 
прийоми праці популяризувались 
у стінгазеті. За недбале ставлення 
до роботи, погане роздоювання 
корів доярок різко критикував 
«Перчик». В зимових умовах газе
ти виходили регулярно. Випускали 
їх доярка Галина Орловська і сек-' 
ретар комсомольської організації 
обліковець Олександр Каиіковсь- 
кий. ,

Великим стимулом,- що забезпе
чив успіх, було встановлення до
яркам гарантійної і додаткової 
оплати. В зимових умовах вони 
одержували по 7 карбованців 
(старими грішми) на трудодень, в 
літніх — 6. Як додаткову оплату, 
доярки одержують п’ять процентів 
надоєного молока.

Поступово розгорявся на фермі 
вогник змагання. Воно ставало 
більш гласнішим, дійовішим. Під
сумки змагання підводяться щоде
кади на зборах працівників ферми. 
На них завжди присутні голова 
артілі Б. Шеремет, секретар парг- 
організації І. Грузін. Вони аналізу
ють роботу тваринників протягом 
декади. За одержання найвищих 
надоїв переможцям 
премії. Г 
перша — 7,5 карбованця, друга — 
5 карбованців, третя — 4 карбо
ванці.

Праця кращих всіляко заохочу
ється. На свято жінок — 8 берез
ня — всім дояркам тут видають
ся премії. До свята 1 травня і 7 
листопада встановлено 7 премій — 
швейна машина, відрізи на костю
ми і т. д.

Наша розповідь, звичайно, була б 
неповною, коли б ми промовчали 
про людей, які ощадливо витрача
ли корми. Раніше пропадало їх 
багато під ногами тварин, на про
ходах і проїздах, облік їх не вівся. 
З приходом на ферму молоді було 
поставлено фуражиром Іллю Йо
сиповича Зеленського. Він разом з 
активними комсомолками пильно

> стежив за раціональним згодову
ванням, корми стали видаватись

■ лише за вагою.
■ Створили спеціальну бригаду по
• доставці кормів. До неї ввійшли
■ Федір Єрмаков, Іван Кондрескул, 
і Іван Патековський, Анатолій Бур-
• лака, Анатолій Лопата. Добре пра-
• иювали хлопці. В негоду їм дово- 
, лилось вночі доставляти силос.
• Але жодного випадку не було, щоб 
і худоба залишилась не нагодова-
■ пою. Корми згодовували в запаре

ному вигляді. Вдосталь давали
• грубих і соковитих кормів. Худоба
• вийшла з зими добре вгодованою,
• дала здоровий приплід.

Колгосп вирішив далі збільшу

найвищих 
вручаються 

Встановлено три премії:

вати поголів’я за рахунок власно
го відтворення. Оголосили бороть
бу з яловістю. Пункту штучного 
осіменіння фактично не було. 
Правління артілі послало на кур
си техніків штучного осіменіння 
Миколу Федоровича Кондрескула. 
Догляд за телицями довірили Ми
колі Сафоруку. Він випасає стадо 
і парує телиць.

Така перебудова дала чудові 
наслідки. Тільність стада станови
ла у минулому році 98 процентів

На фермі стали регулярно про
водитися заняття з зоотехнії. їх 
проводили ветеринар Андрій Пет
рович Ткаченко і завідуючий фер
мою Олександр Захарович Молдо
ва. Як наслідок цього є те, що всі 
захворювання тварин незабаром 
були ліквідовані.

Вся ця перебудова на фермі при
несла радісні зміни. Вже в мину
лому році колгосп вийшов на дру
ге місце в районі. Скептики не ві
рили цим досягненням, приїжджа
ли в колгосп, придивлялись до 
всього. І переконувалися: справді 
незаперечними були успіхи котов- 
ців. А згодом у колись відсталому 
колгоспі стали проводитися семі
нари, на яких популяризувався 
кращий досвід.

Отже, не в стаді корів була при
чина відставання, а в організації 
праці, в кадрах. Корів у колгоспі 
так і не вибраковували.

Головне досягнення артілі за 
півтора року це те, що тут ви
росли хороші люди, прекрасні кад
ри доярок, які своїми невтомними 
руками запалили немеркнучий 
як

ма-
передового досвіду.

3. Щоб ніколи 
но погас маяк

'ТОГО дня на фермі тільки й роз- 
А мов було, що про Галю Стель

мах.
— Чули? — питали дівчата у 

літніх жінок. — У нашої Галі зару
чини були. Хороше подружжя бу
де, Галя — доярка, а Микола — 
тракторист.

— Готуватися до весілля тре
ба, — втрутився у розмову заві
дуючий фермою Олександр Заха
рович.

— Аякже, обов’язково, — відпо
віли дівчата. — Хіба Галині Лазє- 
євій торік погане комсомольське 
весілля влаштували? Всі односель
чани заздрили.

«У праці й житті по-комуиістич- 
ному!» — так вирішили працівни
ки комсомольсько-молодіжної фер
ми. Хлопці і дівчата виборюють 
високе почесне звання колективу 
комуністичної праці. 1 ось над цим 
часто замислюються комсомольці, 
завідуючий фермою Олександр 
Молдова.

— Трудимось ми добре, — ка
жуть доярки. — Та цього ще зов
сім не досить. Ми повинні бороти
ся не тільки за «велике», але й за 
дешеве молоко.

—А воно ще й досі у нас доро
го обходиться, — доповнює дівчат 
завідуючий, фермою.

— Ми думаємо, — продовжує 
він, — щоб у наступному стійло
вому періоді застосувати механіч
не доїння корів, автонапування, 
малу механізацію на роздачі кор
мів і очищенні приміщення. Це 
дозволить нам збільшити групи, 
зменшити кількість доярок; вивіль
нити людям більше часу на нав
чання. відпочинок.

— Тоді я обов’язково десятий 
клас закінчу, — не стрималася 
Валя Молдова.

А я в сільськогосподарський 
інститут поступлю, на заочне від-

■■

V моги. Це вони разом зі своїми 
молодими друзями та стар
шими колегами здобували ру
біж за рубежем, долаючи тривале 
відставання і труднощі. Своїми 
невтомними руками вони запалили 
в Диківці маяк.

Невтомна праця, немеркнуче 
стремлініш примножувати народне 
багатство — вірні супутниці в 
житті дівчат. Це їх золоти
ми руками вироблено в першому 
півріччі нинішнього року по ЇМ 
центнери молока на 100 гектарів 
уГ|дЬі — по 1.245 літрів від кожної 
фуражної корови.

На знімку: доярки (зліва напра
во): Валя МОЛДОВА, Галя
СТЕЛЬМАХ, Галя ПРОХОРОВИЧ, 
Галя ПОСТИ КА, Віра ЛИСЕНКО, 
Віра ЧЕРКИС, Галя ОРЛОВ
СЬКА.

ділення, — обізвалася десятиклас
ниця Галина Орловська.

Досягнуте вже не задовольняє 
колектив, він хоче більшого, хоче 
йти вперед, працювати по-новому, 
так, як вимагає час, життя. Треба 
сподіватися, що механізатори, ко
мітет комсомолу, правління артілі 
допоможуть комсомол ьцям-тва< 
ринникам застосувати на фермі 
механізми і цим самим полегшити 
їх пращо, зробити її більш продук
тивною.

— У нас ще немало труднощів, 
невирішених питань, — розпові
дає Олександр Молдова. — Взя
ти хоч би питання культурно-освіт
ньої роботи. Бувають у нас ко
лективні виїзди на концерти у 
Дмитрівну, Знам’янку. Та хіба 
цього досить? Немає у нас на фер
мі художньої самодіяльності, спор
тивних секцій. Правда, серед дів
чат і хлопців є і співаки, і танцю
ристи, і декламатори. Та немає 
музикантів. Завідуючий сільським 
клубом Олександр Черкис не знає 
дорогу на ферму. А жаль. Він би 
допоміг виявити і розвинути та
ланти наших тваринників. А всі ми 
знаємо, що весела пісня, танець, 
дотепний жарт — хороші супутни
ки в житті.

Трудівники ферми люблять кіно, 
книгу. Тут треба віддати належне 
ініціативним культармійцям. Заві
дуюча бібліотекою Євгенія Грузіпа 
часто приносить книги, свіжі жур« 
нали і газети. Дівчата читають, 
обговорюють їх.

Кіномеханік Іван Озчаренко ви
рішив обслужувати працівників 
ферми безпосередньо в полі — У 
літньому таборі. Це починання до 
душі прийшлося працівникам 
ферми. Вони останнім часом уже 
переглянули кінофільми «Євдокн» 
і «Кочубей».

Багато доведеться попрацювати 
комітету комсомолу первинної о?4 
ганізації артілі, щоб допомогти 
чудовому колективу МОЛОЧНО-ТО4 
варної ферми здобути звання ко
муністичного. Потрібна тільки на« 
полегливість і ще раз наполегли4 
вість. Тоді і механізація на фермі 
буде застосована, і у вечірній шко
лі, технікумах, інститутах будуть 
навчатися молоді тваринники, час
то їх будуть бачити односельчани 
на клубній сцені і на спортивних 
майданчиках.

RE4IP. Навкруги тихо. І тіль
ки кипить робота у невтом

них молодих руках, у руках тик, 
хто сьогодні звеличує нашу краї
ну,-хто вносить частку своєї скром
ної праці у велику справу — на
здогнати і випередити Сполучені 
штати Америки по виробництву 
продуктів^ тварини ицтва.

У літній тваринницький табір 
колгоспу імені Котовського часто 
приїздять кореспонденти, суперни
ки по змаганню, сусіди. І нехай 
дих°™°™ЛОбуДеТЄ ВП сеРед моло* 
Дих тваринників. Нехай небагато 
слів почуєте ви там. Все одно вн 
станете сильнішими, все одно чУ- 
?е°оиеЮ ЄЇЄРГІЄ’° заРяд"ться ваше 
Де 3паРЯДІІТЬСЯ ■ горітиме нев
гасимим вогнем життя.

п. ДМИТРЕНКО. 
. в- ЯТРАНЄВ.

онам ямський район.



Якщо гора — 
не йде до Магомета...

Відкриття другого Московського 
міжнародного кінофестивалю

Г’ВГЕНІЯ Іванівна Ломакіна, заві- 
V дуюча Добровеличківським Будин

ком піонерів, досиджувала останні хви
лини робочого дня. Дізнавшись, що її 
роботою цікавляться, спочатку насторо
жилась, а потім почала пояснювати.

— Літо для нас — такий клопіт. Не 
затягнеш сюди школярів. А у нас же 
і настільний теніс, і більярд, шахи і 
шахмати. Що воно за діти? Нічим не 
цікавляться. Чому? І сама не знаю.

♦ ♦ ♦

ТІЬОНЬКА давно збирався поговори- 
ти начистоту з хлопцями. Що бу

дуть далі робити? Адже літо у розпалі, 
до школи ще далеко. А деньки ж. ви
даються погожі, сонячні.

Якось у вівторок зібралися всі біля 
автобусної станції. Хлопцям подобаєть
ся там бувати. Автобуси підходять і від
ходять, залишаючи після себе сувої ку
ряви. А в них пасажири такі різні. Ви
ходять на зупинці і чомусь так трап
ляється, що саме Льонька з товариством 
похаже їм, де базар, у якої тітки мож
на купити яйця, де чайна, та й мало 
що може спитати поквапливий і цікавий 
пасажир.

Додому увечері йшли мовчки. Уже за 
поворотом зупинилися.

— А що завтра робити будемо? — 
сердито промовив котрийсь.

— На став купатися.
— То хіба ж увесь день там сидіти

меш? — обірвав Вігька.
— Може в Будинок піонерів підемо? 

В теніс чи більярд пограємо.
— Ет, скажеш таке. Хіба тобі ще не 

набридли довжелезні бесіди й настано
ви Євгенії Іванівни? В теніс і більярд 
ще зимою награємося.

— Хлопці, знаєте що? — спохватився 
Толик.—Є робота для нас! Казали бать
ко, райспоживспілці потрібні ящики. За 
кожен збитий ящик — 6 копійок дають. 
Махнемо краще туди!

На ньому й порішили малі «заро
бітчани»...

ПРО ПРОВЕДЕННЯ Всесоюзного ог- 
ляду-конкурсу на кращу постанозку 

роботи з дітьми за місцем їх проживан
ня Євгенія Іванівна, признатись, ще й 
не чула.

Чим же 'займаються працівники ра
йонного Будинку піонерів влітку? Як 
спланували свою роботу? Чим живе і 
цікавиться добровеличківська піонерія?

Більше трьох тисяч школярів є у ра
йоні. З них майже третина відпочиває 
в піонерських таборах, побуває на ек
скурсіях. А решта?

Звичайно, ніколи піонери не сидять 
без діла. Завжди вони знайдуть собі за-

няття. Допомагають батькам, старшим р 
братам і сестрам у колгоспах, дома по 4 
господарству. Будь-яке доручене дорос- * 
лими завдання виконають з охотою і І
гордістю. Але ж і дорослі не повинні 
залишатися в боргу перед юними. Саме 
тут і мусять відіграти свою роль влітку 
вчителі, комсомольці, вожаті-виробнич- 
ники, студенти і, насамперед, штаб та 
методичний центр всіх цікавих, корисних 
і потрібних справ — районний Будинок 
піонерів.

Не зуміла районна рада піонерської 
організації (голова Тамара Хлівна) 
своєчасно і правильно спрямувати піо
нерську роботу. Як не прикро, але до 
цього часу в Будинку піонерів не скла
дено плану дворічки і навіть сумніва
ються, що це потрібно. Вся діяльність 
установи зводиться, в основному, до ро
боти гуртків. За минулий навчальний 
рік не підготовлено жодного піонера-ін- 
структора. Немає тут і дружного, ініціа
тивного піонерського активу.

Нема потреби багато роз’яснювати, 
чим повинні займатися позашкільні ди
тячі установи. Форм і методів роботи 
є дуже багато. Неабияка методична до
помога, наприклад, потрібна піонерським 
таборам, в організації відпочинку шко
лярів за місцем їх проживання. Хіба не 
міг би Будинок піонерів стати хоч би в 
райцентрі ініціатором створення тіму- 
рівських команд, загону юних дружин
ників, організувати спортивні змагання 
між школами і окремими мікрорайона
ми селища? А як можна розгорнути ро
боту в благородному русі серед дітей 
«Піонери — XXII з’їзду КПРС»! Вдяч
ні були б колгоспники своїм юним дру
зям, якби в цей гарячий час на фермах 
і полях з’являлася дружна піонерська 
агіткультбригада з веселим коротеньким 
концертом. Адже серед гуртківців Бу
динку піонерів є чимало справжніх та
лантів. А збір лікарських рослин, гер
баріїв, створення живих куточків при
роди, збір металевого лому?

Євгенія Іванівна скаржиться, що їй 
не під силу повести таку роботу. Зви
чайно, потрібна тут підтримка педколек- 
тивів, комсомольців і, насамперед, рай
кому комсомолу, який зовсім не ціка
виться і не контролює діяпьність Будин
ку піонерів і районної ради піонерської 
організації, хоч сам секретар райкому 
Василь Мухачов входить до її складу.

Отак і сидять піонерські керівники у 
затишку, осторонь від життя. Не йдуть 
до них піонери. І як тут не згадати ста
ру східну мудрість, якою давно пора 
скористатися добровеличківцям: «Коли 
гора не йде до Магомета, то Магомет

о
і
І»

І

іде до гори». О. ПОЛІЩУК,
спецкор. «Молодого комунара».

НАША РР

<СТ КБИ збереглась донині традиція середньовічних 
міст — мати власний герб, то Кіровоград, напевне, 

обрав би собі п'ятикутню зірку. Таку, яка красується 
на емблемі його найпотужнішого заводу, що випускає 
посівні машини.

Тепер навіть важко уявити, що цей велетень виріс із 
невеликих майстерень по ремонту сільськогосподарських 
машин. їх заснували в Єлисаветграді у 1874 році анг
лійці, брати Ельворті. Про розміри підприємства гово
рить те, що в модельному цеху, наприклад, трудилось 
лише двоє робітників. Столярні роботи виконував лакей 
Гнат Репака. Хоч фірма Ельворті й була англійською, 
але машини, які вона стала випускати, гбули створені 
руками наших робітників. Перший моделЮбальник за
воду А.~ ГорсНеёВ брав участь і у розробленні їх, виго
товленні креслень.

Парові молотарки і примітивні сівалки були першою 
продукцією заводу. З часом підприємство розширилося. 
Напередодні першої світової війни його марка стає ві
домою ^Св/юпі, на заводі працює до 3-х тисяч робіт
ників. В умовах злиднів і безробіття було багато ба
жаючих мати хоч невеликий, але постійний заробіток.. 
На роботу ж приймали виключно за рекомендаціями і 
за великі хабарі майстрам та ще й вимагали довідку 
з жандармського управління про політичну благонадій
ність. Зрозуміло, що за таких умов важко було розгор
нути революційний рух. Вся обстановка сприяла тому, 
що тут звили своє гніздо чорносотенці. Робітникам 
не дозволялось і згадувати про свято — 1 Травня. 
Натомість Ельворті влаштували свято у царський день— 
9 травня, прагнучи п’яними гульбищами відвернути ува
гу робітників заводу від революційної солідарності з 
іншими трудящими.

Та все ж комуністичні ідеї проникають на завод, при
живаються в робітничому середовищі.

1912 році на заводі Ельворті відбувається великий 
гтрайк. Приводом послужило безчинство майстра 

над робітником Нестеренком, який попросив у день 
' Травня відпустку. Обурені таким свавіллям, робітники 

• вивезли грубіяна майстра на смітник і зажадали звіль- 
нення його. Цей страйк зливається з іншим, що виник 
У 3« ятку з ленським розстрілом.

Колектив заводу вливається у вир революції. Саме

О ДРУГЕ за останні два 
роки Москва стає сто

лицею кіно. Вона міц
но зайняла своє міс
це поряд з прославленими 
містами традиційних між
народних свят — Канпом, 
Венецією, Кардовими Вара
ми. Більш як п’ятдесят кра
їн світу стали учасниками 
Московського фестивалю, 
який проходить під деві
зом — «За гуманізм кіно
мистецтва, за мир і дружбу 
між народами!»

Багатотисячним кінозалом 
стаз 9 липня Палац спорту. 
На святково прикрашеній 
великій сцені — численні ді
ячі кіно всіх континентів сві
ту, представники московсь
кої громадськості.

На відкриття фестивалю 
прибули товариші Л. І. 
Брежнєв, Ф. Р. Козлов, А. І. 
Мікоян, Д. С. Полянський,

За гуманізм кіномистецтва, за мир 
і дружбу між народами!

К. О. Фурцева, М. С. Хру
щов, В. В. Гришин, тепло зу
стрінуті присутніми. На ве
чорі були присутні також 
перший секретар ЦК Бол
гарської комуністичної пар
тії Т. Живков, член політбю- 
ро ЦК і секретар ЦК Угор
ської соціалістичної робітни
чої партії Д. Марошан.

Урочистий вечір, присвя
чений другому міжнародно
му кінофестивалю, відкрив 
голова жюрі фестивалю ре
жисер С. І. Юткевич.

Потім виступила . міністр 
культури СРСР К. О. Фур
цева. Вона висловила щиру 
вдячність гостям фестивалю 
і всім, хто відгукнувся па 
нього.

К- О. Фурцева за доручен

Колектив заводу «Червона зірка» днями відзначав 
ювілейну подію в житті підприємства — випуск мільйон
ної сівалки. Вузли до цієї сівалки виготовлялись в усіх 
цехах заводу, а честь скласти її випала небагатьом. На 
знімку ви бачите їх (зліва направо): складальники В. Ф. 
БАЩЕНКО, О. Г. ГУРІН, П. О. ЛЕВЧЕНКО, маляр 
О. А. ЛЮНЕНКО, бригадир складальників С. К. ЛОБА
НОВ.

ням Радянського уряду ого
лошує текст привітання 
учасникам другого міжна
родного кінофестивалю в 
Москві від Голови Ради Мі
ністрів СРСР Микити Сергі
йовича Хрущова.

Вітаючи гостей фестивалю 
від імені Московської місь
кої Ради, депутатів трудя
щих, голова виконкому М. І. 
Бобровников бажає їм вели
ких успіхів у проведенні 
творчого огляду світового 
кіномистецтва.

Від імені Міжнародної 
федерації асоціацій кіпопро- 
дюсерів побажання успіху 
цьому великому фестивалю 
висловив її президент А. 
Уоткінс.

За установленою традиці
єю право підняти прапор 
свята надається перемож
цям минулого фестивалю — 
радянському актору і режи
серу С. Бондарчуку і В’єт
намській кіноактрисі Нгок 
Лан.

Другий міжнародний Мос
ковський кінофестиваль від
крито.

(ТАРС).
Фото В. КОВПАКА.

з числа його робітників відразі/ ж після її перемоги тут 
формуються перші загони народної міліції^

Справжнє велике життя почалося на заводі у радян
ський період. В 1922 році він увійшов у відання тресту 
«Укрсільмаш» і дістав свою теперішню назву — «Черво
на зірка». Через декілька років підприємство стало 
невпізнаним: виросли могутні корпуси нових цехів, було 
придбано нову техніку.\Вже в 1925 році за виробничі 
досягнення і успішне виконання урядового завдання за-
вод було нагороджено Чер
воним прапором. Роки пер
ших п'ятирічок — це роки 
зростання «Червоної зірки». 
Напередодні Великої Вітчиз
няної війни завод випускає 
понад ^0 марок машин, що становить 10 процентів за
гальносоюзної кількості цього виду продукції.

В роки грізної фашистської навали із зброєю в руках 
пішли червонозорівці захищати рідну Вітчизну. Фашисти 
зірвали їх завод, перетворивши його в купу руїн, вивез
ли обладнання.

Та все це в короткий строк було відбудовано патріота
ми заводу. У важкі 1944—45 роки в потерпілі від війни 
райони вже почалася відправка перших тисяч сівалок. 
У'ВПЕР на рахунку підприємства — мільйон випуще- 
* них за післявоєнні роки машин. Випуск мільйонної 
сівалки, який відбувся цими днями,"пГріггворіПіЛ у і>е-г 
лике трудове свято багатотисячного колективу. Напру
женим, сповненим трудових звершень, був шлях до цієї 
знаменної події. З 1953 року завод випускає навісні бу
рякосійні, тукові, овочеві сівалки. З цього часу колектив 
працює над розв’язанням основної проблеми — створен
ням сівалки для квадратно-гніздової сівби кукурудзи. 
Це завдання вдало вирішила група конструкторів-вина- 
хідників—П. Курзов, А. Шокіна, А. Веремєєв, С. Ма- 
някін, які створили навісну сівалку «СКГН-6».

Згодом заводські конструктори ще більш вдосконали
ли цю машину.

Нова сівалка «СКГН-6А» забезпечує ще вищу про
дуктивність праці, висіває у грунт одночасно з кукуруд
зою мінеральні добрива. Та й на цьому не заспокоюють
ся винахідливі конструктори заводу. Вони продовжують 
працювати над вдосконаленням існуючих машин, над

створенням нових, які б забезпечили комплексну механі
зацію сівби в усіх районах країни.

В Радянському Союзі і далеко за його межами знають 
нині наші кіровоградські сівалки. Продукція «Червоної 
зірки» була представлена на 31-й міжнародній виставці 
і ярмарках. Тисячі сівалок з червонозорівською маркою 
одержали протягом останніх років іноземні держави, 

собливо країни соціалістичного табору.
Р 03П0В1ДЬ про завод була б неповною, коли б ми 
х не познайомили вас поближче з його нинішніми гос
подарями. В багатотисячному колективі робітників та 
інженерно-технічних працівників підприємства є багато 
людей, гідних шани, поваги. Головним конструктором 
працює колишній учень токаря Іван Якович Антоненко— 
людина сміливої думки, наполегливої вдачі. Колись був 
чистильником котлів теперішній головний механік заводу 
10. В. Яновський. Шлях від простого слюсаря до інжене

ра, керівіїїткїГ~великого під
приємства пройшов дирек
тор заводу Яким Петрович 
Крючков.

Кожний третій робітник 
навчається: у заводській 
машинобудівному технікумі. 
Звісно, що тут за молоддю 

________  _ — це крилатий клич колек
тивів комуністичної праці, рух яких охопив ~"підприєм-

БІЛЯ КАРТИ ОБЛАСТІ

школі робітничої молоді, в 
в політехнічному інституті, 
першість. «Усім навчатись!»

ство. Два ’роки минуло відтоді, як з’явилася на заводі 
перша комуністична бригада Галини Бардіної — стерж- 
невиць з ливарного цеху сірого чавуну. А тепер на під
приємстві півсотні комуністичних колективів. Серед них 
значна більшість — молодіжні. Бригади Лариси Ткалич, 
Олександра Санжари, Валентини Задонцевдї, Володими
ра Костенка та інших стали відомі всьому заводу. З 
патріотичним почином — боротися за звання комуніс
тичної бригади імені ХХП з’їзду КПРС — виступила 
комсомольсько-молодіжна бригада стержневиць Альбіни 
Кравцової. Дев’ятеро дівчат цього колективу взяли шеф
ства над двома бригадами свого цеху.
Т/'ОЛИСЬ власник заводу Роберт Ельворті впроваджу- 

вав витончену, іноземну форму обману робітників: 
мізерний процент прибутку розділявся між робітниками, 
як акціонерний пай. Це мало на меті створити видимість 
того, що і робітники до деякої міри є господарями під
приємства. Та тільки в наш час вони повноправні гос
подарі його. 1 господарі розумні, ощадливі, кмітливі, 
далекозорі. Вони день у день примножують славу «Чер
воної зірки» — гордості на- і
того міста. /«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

Т. БОДНАР. 12 липня 1961 р., З стор.



ТІОВИЙ роман нашого 
земляка Спиридона 

Добровольського «Тече річ
ка невеличка» («Радянський 
письменник», 1961 р.) охоп
лює події на Кіровоградщн- 
ні, що вже частково стали 
історією. Проте багато явищ 
співзвучні з сьогоднішнім 
днем, вони допоможуть чи
тачам глибше вивчити се
ло, краще пізнати його лю
дей.

Події розгортаються по
близу Кіровограда. «Серед 
неозорих степів 
раїни, обабіч 
шляху, що йде 
з Кіровограда 
на південний 
захід, стоїть са
мотня, опови
та легендами і 
різними див
ними переказа
ми Гостра мо
гила... В народі 
вість відома під назвою 
Вись тобто гора узвишшя».

В село Веселий Кут у від
сталий колгосп «Сугуклія» 
прибуває на роботу молодий 
зоотехнік Павло Сагайдак. 
По закінченні вузу його, як 
одного з найкращих студен
тів, призначили в апарат 
міністерства сільського гос
подарства. Але спокійна ро
бота в міністерстві його не 
задовольняла.

— Іду будувати соціа
лізм, Ніно, — говорить він 
своїй коханій. — Власноруч
но, безпосередньо і з цілко
витим ентузіазмом.

Духовний світ Ніни обме
жувався вузьким колом 
прагнень і потреб: службові 
обов’язки, смачний обід, 
модне вбрання. Де ж їй зро
зуміти поривання молодого 
зоотехніка Павла.

... Артіль «Сугуклія» очо
лює безініціативний, мало- 
освічений практик Микола 
Провко. Причин відставання 
колгоспу багато. На одну з 
них вказує завідуючий фер
мою комуніст Антон Ку- 
жель:

«Тут їх ціла зграя. От вам ' 
Корж, завідуючий молочною 
фермою. Агроном — його 
небіж. Гуцалюк — двою
рідний брат, бригадир дру
гої бригади — його свояк. 
А там і ще дядьки, тітки, 
онуки. Тільки зачепіть кот
рогось, уся рідня накипеть-

Книг и наших земля к і в

півдня Ук-

ся на вас, як сарана. Присі
кався був я на правлінні до 
Гуцалюка за 
ку, так вони, 
ська династія, 
ворога народу не зробили. 
Скажеш голові, а він тільки 
посапує і ніби нічого не ба
чить. Чи боїться, чи хоче бу
ти для всіх хорошим, — 
кат його знає...»

Нелегко було молодому 
зоотехнікові боротися з цією

м’ясопостав- 
оця Коржів- 
ледве з мене

Запам’ятовується образ 
молодої колгоспниці Тетяни 
Очеретько, яка, закінчивши 
десятирічку з золотою ме
даллю, пішла працювати на 
ферму дояркою.

Популярності романа «Те
че річка невеличка» серед 
читачів сприятиме та обста
вина, що чимало уваги в ро
мані письменник приділив 
особистому, інтимному жит
тю своїх героїв, тим відно- 

кон- 
які,

подвиг
САШІ

КОМСОМОЛЬЦЯ
НАЗАРОВА

V.

„ТЕЧЕ річка 
НЕВЕЛИЧКА«

ця місце- зграєю. Але енергійно запа
люючи власним прикла
дом, на фермі біля дій
ниці, за кермом трактора, 
він швидко здобуває шану 
хліборобів, його діяльність 
помітно позначилась на 
справах артілі: підвищились 
надої, зросло поголів’я ху
доби, виросли 
збудовано 
Хлібороби 
головою правління.

Щасливо завершуються і 
особисті справи зоотехніка. 
Після довгих вагань Ніна 
всією душею потяглась до 
свого давнього друга, при
їздить у Веселий Кут і на
завжди зв’язує своє життя 
з тим, хто за короткий час 
встиг завоювати любов і 
пошану колгоспників.

Цікавою сюжетною лінією 
є події, зв’язані з образом 
першого секретаря райкому 
Нестером Гаврилюком, лю
диною вдумливою і перед
бачливою.

нові ферми, 
електростанцію, 
обирають його

синам і 
фліктам, 
мабуть, завжди 
хвилюватимуть 
серця : ......
людей.
романа народ
на. Хороші кар
тини нашого 
краю.

При всьому цьому слід 
відзначити те, що непоміт
ними залишились образи ря
дових ■' 
Цимбал, 
доярок, 
сторожа Мусія Гачки, для 
якого автор не пошкодував 
ні яскравих фарб, ні сторі
нок романа.

Викликає сумнів і те, що 
Ніна, проїздом у Крим, за
глянула у Веселий Кут і на
завжди там залишилась. Чи 
ие занадто швидко вона змі
нила свої погляди на село?

Закінчуючи замітки про 
новий роман, хочеться ска
зати, що головна ідея, а во
на полягає в тому, що пре
красне — це життя в праці, 
виражена переконливо і яс
краво.

Г. ПОЙЧЕНКО, 
викладач радпарт- 
шкоАи.

1 уми
АЇова

хліборобів Уляни 
, тітки Василини, 

Винятком є образ

СПОРТ
ПЕРШІ КРОКИ

V ТЕРНОПОЛІ закінчилися 
Шості республіканські зма

гання з водномоторного спорту. 
На цю першість наші спортсме
ни були запрошені вперше. Про
відні спортсмени молодого на 
Кіровоградшнні виду спорту ви
ступили непогано. Так, слюсар- 
модельинк заводу «Червона 
зірка» Валентин Доброволь- 
ський і учень 10 класу Кірово
градської середньої школи №20, 
Леонід Сидоренко, виступаючи в 
парі на моторному човні, викона
ли норматив другого розряду і 
зайняли особисте сьоме місце із 
28. Слюсар аеропорту цивільної 
авіації Валентин Кононенко на 
дистанції один кілометр завою
вав п'яте місце на скутері Са-250 
кубічних см. В поєдинку на 10 
кілометрів він зайняв трете міс
це, вклавшись у норму першо
го розряду.

Відрадно, що спортсмени ви
ступали на власноручно виго
товлених плавучих засобах.

ПЕРЕМАГАЮТЬ 
БІЛЬШ ВИТРИВАЛІ

V НЕДІЛЮ на водній станції 
* морського клубу Д1СААФ 

відбулися класифікаційні зма
гання з водного спорту. В про
граму входило: пірнання на гли
бину 5 метрів з підняттям тяіа- 
ра, пірнання па дистанцію п 25 
метрів і заплив на 500 метрів.

Гостра боротьба розгорілася 
на голубих доріжках. Та пере
могу здобули більш сильні, та- 
гартоваиі. витривалі. Це — то
кар заводу «Червона зірка» Бо
рис Краснокутський. учень кіро
воградського технічного учили
ща № 
Євген

1 Валентин Горбенко та 
Ковальов.

Л. РОМАНОВ.

НА КУБОК РАЙКОМУ 
ЛКСМУ

ВОНУФРІЇВСЬКОМУ ра
йоні закінчився розіі- 

г**аш кубка райкому 
ЛКСМУ серед футбольних 
команд ДССТ «Колгоспник». 
Найкраще провели зустріч 
спортсмени колгоспу імені 
Щорса. Вони і нагороджені 
кубком райкому комсомолу.

Т. ЗІНЧЕНКО.

г
!
j Морські мисливці.

Фотоетюд Б. ШЕНДЛЕРА.

Учні другої школи міста Каспійська в 
піонерській кімнаті під портретом Саші 
Назарова як реліквії зберігають його 
військові документи.

Ось що розповіла нам багато років то
му скупа військова характеристика в 
листі про нагородження, яка написана в 
1945 році підполковником Пономаренком.

Олександр Олександрович Назаров, 
молодший лейтенант, командир стрілець
кого взводу, член ВЛКСМ з 1943 року 
представляється до звання Героя Радян
ського Союзу посмертно.

...Це було в боях на Одері. 7 лютого 
1945 року Назаров із своїм взводом за
хищав відповідальну ділянку оборони. 
Ворог після сильної артилерійської під
готовки при підтримці танків і самохо
док пішов у наступ. Багато разів фа
шисти кидались в люті атаки, але були 
зустрінуті сильним вогнем. Чотири воро
жі атаки відбив взвод і знищив 60 гіт
лерівців.

Атакуючи вп'яте, ворог пустив в на
прямку взводу два середніх танки і три 
самохідки. Невелику групу бійців, що 
залишилась, Назиров закликав твердо 
утримувати позиції, а сам з протитанко
вими гранатами зайняв ділянку, куди ру
хались танки. Підпустивши на близьку 
віддаль ворожі машини, він закидав їх 
гранатами. Але один танк і самохідка 
продовжували рухатись. їм удалось про
рватись у бойові розташування взводу. 
Нависла загроза над всім батальйоном.

Щоб зупинити ворога, не допустити 
прориву на всій обороні, Назаров з дво
ма протитанковими гранатами піднявся 
на весь зріст і кинувся під танк. Машина 
підірвалась. Оборона була утримана. 
Так Назаров віддав життя за Батьків
щину.

А ось лист матері героя — Марії Фе
дорівни про коротке життя Саші, який 
був адресований каспійським школярам.

«Хлопчики і дівчатка! Один був у мене 
син Саіиа. Ласкавий, хороший, трудолю
бивий. Жили ми дружно. З фронту у
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кожному листі писав: «Вернусь». Заспо
коював мене.

Народився він у 1926 році в селі Ло- 
пухівка Черкаського району Саратов
ської області. В 1932 році я з Сашею 
виїхала в Махачкалу. Жила і працювала 
на рибзаводі. Тут Саша ріс і вчився два 
роки, сім класів він закінчив у Каспій
ську, там же і курси шоферів.

Коли фашисти підійшли до Моздоку, 
бомбардували Махачкалу і Каспійськ, 
Саші було 17 років. Він добавив собі 
рік і добровільно пішов у Радянську 
Армію.

Спочатку вчився в піхотному училищі. 
Звідтіля мені писали хороші листи про 
його успіхи. Влітку 1943 року Саша по
їхав на фронт».

З інших документів ми дізнаємось, що 
офіцер Назаров пройшов шлях від Ста- 
лінграда до Одера, нагороджений орде
нами Вітчизняної війни і Червоної Зірки, 
двома медалями. Безстрашний радян
ський патріот Назаров похований у міс
течку Мазарвіц, поблизу Бреслау.

Діти Каспійська вирішили поставити 
пам'ятник Герою Радянського Союзу Са
ші Назарову. Міська Рада відвела для 
цього площу напроти школи, де вчився 
юнак. Комсомольці і піонери міста упо
рядкували ділянку. По краях площі бу
дуть посаджені тополі.

Піонери Каспійська звернулись до ні
мецьких піонерів з просьбою відшукати 
могилу Назарова, взяти над нею шеф
ство. Продовжується збирання докумен
тів про життя і подвиг героя. Можливо, 
їм допоможуть і читачі, які знали Саіиу 
в дні війни.

Цю коротку розповідь хочеться закін
чити словами із листа, який одержала 
мати Саші Назарова, від учителів:

«Ваш син і після смерті продовжує 
служити Батьківщині. Ного беззавітний 
подвиг є прикладом для підростаючого 
покоління».

А. ПУТЕРБРОТ.
м. Каспійськ,
Дагестанська АРСР.
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ТАРС проводить анкету серед найсильніших легко
атлетів свігу. Першим на запитання анкети відповів ре
кордсмен світу з стрибків у висоту Валерій Брумель.

ТАРС проводить анкету

Запитання: Яке із змагань сезону буде для Вас най- 
значнішим?

Відповідь: Матч з легкоатлетичною командою США 
в Москві 15—16 липня. На цих змаганнях сподіваюся 
знову зустрітися із своїм суперником і другом Джоном 
Томасом. Моя мрія — виграти цен поєдинок.

Запитання: Чи втримається в цьому році світовий 
рекорд у Вашому виді легкої атлетики?

Відповідь: Зараз у світі багато сильних стрибупів-вл- 
сотників. Поліпшити рекорд світу можуть і його тепе
рішній «господар» Джон Томас, наш Віктор Большов 
та інші спортсмени.

Валерій Брумель. московський студент, фактично ли
ше в минулому олімпійському 1960 ропі став у колону 
найсильніших радянських стрибунів у висоту. Цікаво, 
що, коли взимку 1959—60 року журнал «Легка атлети
ка» проводив серед своїх читачів конкурс з метою ви
явлення шести кращих легкоатлетів країни, ніхто із 
1034 учасників конкурсу навіть не назвав імені В. Бру- 
меля.

А хто із любителів спорту не знає його тепер? Другий 
призер Олімпіад» в Римі, він в цьому році досягнув 
найвищого результату світу в закритому приміщенні — 
225 сантиметрів. Кращий результат Брумеля на відкри
тому стадіоні — 223,6 сантиметра.

ДАМ.'..“ 
І ДАЛИ

ТИ' А ЛАВІ підсудних — кремезний, широкоплечий 
хлопець. Він ще дуже молодий, в січні йому мину

ло лише 18 років.
Юрій Балякін залишив навчання після шостого класу. 

Набридло. Почав вештатися по місту. Потім вирішив 
влаштуватися на роботу, але ніде не міг нагріти собі 
місця.

— Повсюди важка праця, — пояснює дармоїд. — А 
мені тоді було сімнадцять років, сил мало.

А от хуліганити, погрожувати трудящим — на це сил 
у Балякіна вистачало. Тільки на протязі останніх півто
ра року він п’ять разів притягувався до відповідальнос
ті і заарештовувався на строки від 7 до 15 діб.

І ось 15 травня Балякін зробив новий хуліганський 
вчинок. Будучи в нетверезому стані, він в парку культу
ри імені Леніна причепився до дівчини Галі Шульгіиої, 
зірвав з неї жакет, намагався її кудись тягти. Трохи 
пізніше хуліган обмотав собі голову цим жакетом, гасав 
по парку, істерично кричав. Дружинників обзивав нецен
зурними словами.

— А чому ви, молода людина, так захопились алко
голем? — запитує прокурор т. Герцик.

— Пив тому, що я... малоосвічений.
Чому ж Юрій Балякін, юнак, який тільки-но починав 

життя, потрапив на лаву підсудних? Хто винен? Най
кращу відповідь на це дала у своїх показаннях свідок 
Ніна Харлампіївна Шинкаренко, мати злочинця.

— Мій син вів себе дома дуже добре. Він сидів за 
дрібне хуліганство приблизно разів чотири. (Вона навіть 
точно не знає, скільки разів її нащадок ночував у мілі
ції).

А варто знати, що на протязі 1960—1961 років Балякін 
14 разів «відвідував» витверезник. Не знайшлося навко
ло хороших друзів, старших товаришів, які б порадили, 
застерегли. А Юрій скочувався все нижче і нижче. Зако
номірним фіналом цієї історії став народний суд, який 
відбувся 10 липня в приміщенні літнього театру парку 
культури імені В. І. Леніна. <

Юрія Балякіна засуджено до трьох років позбавлення 
волі.

Б. МИХАЙЛОВ.

м. КІРОВОГРАД, пул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 86.
Телефони: редактора — 56-12, відповідального секретаря — 

60-14. відділів — 50-24, и
Газета виходить у середу, п’ятницю 1 неділю.

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

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитрова 
Облвидаву, м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.
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і ЕЯЛШ земляк із міста І 
І *“■ Хрущов Новогеоргіїв- \ 
1 ського району Юрій Крита- І 
І повський служить в одній із 1 
і частин Прибалтійського вій- ( 
І ськового округу. З перших і 
і же солдатських днів добре < 
і зарекомендував себе юнак. 1 
і А зараз він уже відмінник ( 
[ бойової I політичної підго- І 
і тонкії, спортсмсн-розрядник, ( 
І справжній помічник І пихо- і 
і ватель молодих воїнів. І

1 На знімну: Ю. КРИЩА- ) 
і НОВСЬКИЙ. І
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КІНОТЕАТР «МИР». Для ді- 
тей «Сампо». Початок о 9 год. 
40 хв., 11 год. 40 хв. ранку. 
«Собор паризької богомагері»« 
Початок о І год. 40 хв., З год. 
10 хв., 4 гол. 40 хо. дня, 6 год. 
10 хв., 8 год. 10 хв. та 10 год. 
вечора.

КІНОТЕАТР ІМ. ДЗЕРЖШЬ 
СЬКОГО. Для дітей: «Сму
гастий рейс». Початок о 9 год. 
ЗО хв., II год. 15 хв. ранку та 
о 1 год., 2 год. 45 хв., 4 год. 30 
хв. дня, о С год. 15 хв., 8 год.. 
9 год. 45 хв. вечора. На літньо
му майданчику о 9 год. 20 хв.

КІНОТЕАТР «СИВЛЩЕЦЬ». 
Для Дітей — «Люблю тебе, | 
життя». Початок о 16, 12, 2, 4 
годині дня. «В одному районі». 
Початок о 6,. 8, 10 годині вечо
ра. На літньому майданчику 
«Життя починається». Початок 
о 9 год. 30 хв. вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». До
кументальні фільми: «Пісні Імн 
Сумак», «Мої подруги», «Нови
ни дня». Початок я 10 години 
райку до 8 годин ЗО хв. вечора- 
Художній фільм «Це було вес
ною». Початок о 9 год., ю год. ЗП піміппа


