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СЯКИМИ трудовими подарунками зу- 
стрічав XXII з’їзд рідної партії 

комуністів первинна організація, яку 
очолюєш ти, комсомольський вожак? 
Як виконуються зобов’язання на 1961 
рік, що вже зроблено і належить 
зробити, щоб бути господарем сло
ва? Як працював ти і члени коміте
ту, що недоробляли і чому, як ви поши
рювали все нове, прогресивне і чому се
ред комсомольців вашої організації ще 
мало передовиків? Що нового сталося 
в житті організації, яка ініціатива наро
дилась?.. Про всі ці і десятки інших пи
тань комсомольської роботи настав час 
серйозно, щиро і відверто поговорити. 
Згідно постанови бюро обкому комсо
молу в липні почалися звіти і вибо
ри в первинних організаціях області.

Цьогорічні звіти і вибори проходять 
у час, коли весь радянський народ го
тується до знаменної події в житті пар
тії і країни — XXII з’їзду КПРС. Неза
баром, в 1962 році відбудеться і XIV
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{з’їзд комсомолу. Ці великі події первин
ні організації повинні зустріти органі-

£ заційно зміцнілими, ще більш згурто- 
\ ваними навколо партійних організацій.
0 І ти, секретарю, і ви, члени комітету,
4 напевно, готуєте зараз звітні доповіді
4 на збори. Перелистайте, перегляньте їх 
ф ще раз. Чи ж усі питання комсомоль- 
0 ської роботи охоплені в них?
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ФПИХОВНА робота — 
0" сомолі. На аналізі

Ф- І
Ф
І* приділяють організації відпочинку і доз- 
][ вілля молоді. Виховання в праці, внхо- 
(і вання на зразках роботи наших мая- 
Ф нів — найкраще виховання. А тому у
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0 доручити. Якщо

Багато первинних організацій не ви
конали своїх піврічних зобов'язань. Чо
му? Чи задумувався над цим ти, ком
сомольський вожак, ти, рядовий комсо
мольцю, чи аналізував причини відста
вання? Задумайтесь над цим, висловіть 
свої міркування на зборах, порадьтесь 
між собою, поговоріть зі спеціалістами, 
як підняти рівень виробництва, які ре
зерви привести в дію.

. головне в ком- 
____ і. На аналізі її необхідно де

тально зупинитись. Все ще мають місце 
подекуди аморальні вчинки, пияцтво, 
хуліганство. Винні в цьому і комсомоль
ські організації, які занедбали внутрі
спілкову і виховну роботу, мало уваги

звітах і виступах мова мас йти і про 
організацію змагання за комуністичний 
труд, про узагальнення досвіду.

Звіти і вибори передбачають також 
чітку постановку перспективних питань: 
що належить зробити в найближчому 
майбутньому, кому яку справу краще 

> в доповіді і у виступах

членів комітету чи бюро буде піднято 
все те, що хвилює молодь, вони не прой
дуть безслідно і обов'язково викличуть 
жваве обговорення присутніми. Зазда
легідь треба подбати про те, щоб збори 
пройшли при високій активності. Ні в 
якому разі не можна пускати цю спра
ву на самоплив. В минулому році так 
робили в Знам’янському районі, і ось 
наслідки: на звітно-виборних зборах 
колгоспу імені Чапаева виступив лише 
один комсомолець, а в колгоспі імені 
Сталіна (село Трепівка) — жоден. В 
ряді організацій звіти й вибори з відо
ма міськкому ЛКСМУ (секретарі тт. 
Гребенюк і Яровицька) проходили при 
низькій явці комсомольців.

Надзвичайно вдумливого і ста
ранного підходу вимагає питання 

добору і розстановки комсомольських 
кадрів, від яких в кінцевому рахунку 
залежатиме вся дальша робота. Бюро 
райкомів і міськкомів ЛКСМУ, їх се
кретарям необхідно ретельно розібрати
ся в ділових якостях вожаків кожної 
організації, порадитися з юнаками й
дівчатами, секретарями партійних бюро Ф 
і комітетів, з керівниками колгоспів, \ 
радгоспів, промислових підприємств та 
установ. Цю найважливішу у ході звіт- 
но-виборної кампанії сіТраву не можна | 
вирішувати поспішно або на самих збо- < 
рах. В таких випадках до керівництва ф 
часто потрапляють випадкові люди. Ось Ф 
повчальний приклад. В первинній орга
нізації колгоспу імені XXI з’їзду КПРС 
Новопразького району після минулих 
звітів довелося тричі міняти секретаря. 
Звичайно, це не на користь справі.

ДО КЕРІВНИЦТВА первинними орга
нізаціями слід рекомендувати най- 

більш підготовлених, політично грамот- X 
них і активних членів ВЛКСМ, здібних, X 
енергійних організаторів і вихователів ? 
молоді, людей з вогником у душі. Полі- і 
тичний вожак мусить бути освіченим, і 
добре розбиратися в питаннях вироб-ф 
ництва. Тому секретарями 
меидувати юнаків і дівчат, 
освіту не нижче

Завдання і
ЛКСМУ полягає в тому, щоб подати 
практичну допомогу кожному секрета- ) 
піл Лтпл і/пмітрті/ п піпгптлппі чФ1ппій_
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треба реко- 
які мають
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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Рік видання V 
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НА ЖНИВАХ доробити1 ** <^AlHDrlA кожним днем,
кожною годиною!

Міроиі- < 
час він }
Котов- {

середньої, спеціалістів. ) 
міськкомів, райкомів J

рю бюро, комітету в підготовці зборів, 
щоб звіти і вибори проходили у точній 
відповідності з Статутом ВЛКСМ.

Звітно-виборна кампанія повинна 
сприяти дальшому розвиїку ініціативи 
і самодіяльності, критики і самокрити
ки, мобілізації молоді на 
виконання завдань третього 
річки.

дострокове 
року семи-

і

і же два роки минуло, як Володимир 
ниченко повернувся з армії. Весь цей 
працював шофером у колгоспі імені 
ського Зна.м'яиського району.

А в цьому році вирішив хлопець пересісти 
на комбайна. Відремонтував «Димитровець» 
і водить його по колгоспних полях. Слухняно 
підкоряється машина юнакові. 
Володимир зобов'язався скосити 
колосових.

На знімку: комсомолець 
ничьнки.

За час жнив
200 гектарів

Фото В.

в. МІРОШ-
КОВПАКА.

Молодь попереду
ТПЕЗМЕЖНІ простори полів колгоспу 

імені Чкалова Голованівського райо
ну. Золотом колишуться дорідні хліба, 
жовтіють скирти запашної соломи на сві
жій стерні. І з краю в край пливуть сте
пові кораблі. За кермом багатьох із них 
— молодь. Ось агрегат Леоніда Янчука, 
22 гектари — такий його щоденний ви
робіток. Добре трудяться і інші ентузі
асти. Молодий комбайнер Віктор Дуд
ник разом з трактористом Євгеном Заго- 
роднім підбирають зараз комбайном 
сС-6» валки. Звільнюючи щодня по 18— 
20 гектарів площі, обидва механізатори 
намолочують по 450—500 центнерів до
рідної пшениці. Від них не відстають і 
комбайнери Микола та Степан Швеці.

Гаряча пора зараз і для колгоспних 
шоферів В. Зозулі, М. Дудника, В. Чор- 
нобая. Вони возять зерно від агрегату, 
на тік, а звідти—на приймальний пункт. 
А щоб хлопці встигали, їм допомагають', 
трактористи та їздові Г. Поліщук, 
П. Швець, В. Левковський, В. Бондар
чук.

В який куточок зараз не завітай, усю
ди дерзає юнь. Працює вона й на току. 
Немов і не знають втоми А. Коровай- 
ська, Н. Калініна, Л. Паламарчук та ін
ші. А настане час перепочинку — на них 
чекають свіжі газети та журнали. Це. 
комсомолка А. Задорожна — сільський 
бібліотекар — потурбувалася.

Ні на хвилину не припиняється робота 
на колгоспних токах та в полі.

л. ПОЛІЩУК.
---------- ф----------

ІВи завжди з наші, 
наші кубинські друзі!

Почався тиждень солідарності 
з Кубою

* МОСКВА, 19. (ТАРС). За 
рішенням Всесвітньої Ради 
Миру з 19 по 25 липня в 
усіх країнах проводиться 
тиждень - солідарності з Ку
бою.

В Москві, Ленінграді, 
Києві, Тбілісі, Єревані та 
інших містах проводяться 
багатолюдні мітинги і збори 
трудящих та громадськості, 
присвячені Кубі. В парках, 
робітничих клубах, палацах 
культури організуються фо
товиставки, які розповіда
ють про досягнення кубин
ського народу, що став на 
шлях будівництва нового 
життя.

У зв'язку з тижнем солі
дарності з Кубою Радян
ський комітет захисту миру 
надіслав сьогодні голові На
ціональної ради кубинсько
го руху за мир і національ
ний суверенітет д-рові Мар
те Фрайде телеграму, в якій, 

. зокрема, говориться:
* Радянський народ разом 

a миролюбними людьми сві
ту відзначає тиждень солі
дарності з героїчним кубин
ським народом, який муж
ньо відстоює свою свободу 
і незалежність від посягань 
американських імперіалістів.

Радянські прихильники ми
ру захоплені досягненнями 
кубинського народу в будів
ництві мирного щасливого 
життя, в зміцненні націо
нальної економіки і підви
щенні добробуту населення, 
в усіх тих мирних ділах, які 
кубинці здійснюють з таким 
великим ентузіазмом.

Твердо відстоюючи свою 
свободу і національну неза
лежність, відзначається в 
телеграмі, народ героїчної 
Куби вносить тим самим 
великий вклад у зміцнення 
справи миру. Всі підступи 
імперіалістів перешкодити 
миролюбним устремлінням 
кубинського народу прире
чені на провал, бо на вашо
му боці всі миролюбні сили 
світу.

і

На будовах
СЕМИР1ЧКИ

Скиртує комсомольсько-молодіжна
МЗЛОДЬ артілі «Зоря комунізму» закликала всіх ком

сомольців Долннського району активно включитися 
в роботу на скиртуванні соломи. Ентузіасти цієї спра
ви створили в колгоспі комсомольсько-молодіжну брига
ду, до складу якої ввійшли М. Прохор, М. Рудоман, 
Ф. Чорна, Л. Гломбіцька, 3. Ковтун, Д. Шевчук та 
інші.

Керувати бригадою доручили Фаіні Чорній. Лише в 
перший день роботи юнаки і дівчата звільнили від пож
нивних решток близько 80 гектарів площі.

Г. БУГАЙСЬКИЙ, 
секретар Долннського райкому комсомолу.

СЬОГОДНІ НА ЗМІІВСЬНІЙ-КОМСОМОЛЬСЬНІИ ДРЕС
СЕЛИЩЕ КОМСОМОЛЬ

СЬКЕ, Харківської області, 
19. (РАТАУ). Понад триста 
п’ятдесят мільйонів кіловат- 
годин електроенергії вже 
виробив головний енергетич
ний блок Зміївської-Ком- 
сомольськоїДРЕС, пущений 
напередодні третього року 
семирічки.

Тепер на великій будові 
гаряча пора. Ударним об’єк
том її є монтаж другого 
енергетичного блока потуж
ністю двісті тисяч кіловат. 
Близько кілометра в довжи
ну займає складальна пло
щадка, де монтується без
ліч деталей і вузлів паро
вого котла продуктивністю 
шістсот сорок тонн пари за 
годину. Почато складання 
цього гігантського агрегату, 
його сталевий каркас під-

Рекорди Ю. 0. Гагаріна затверджено
ПАРИЖ, 18 липня. (ТАРС). Астровавтнчна комісія 

Міжнародної авіаційної федерації (ФА1) затвердила 
сьогодні як абсолютні світові рекорди досягнення радян
ського льотчика-космонавта Героя Радянського Союзу 
ІО. О. І агаріна під час його космічного польоту 12 квіт
ня 1961 року.

Як світові рекорди затверджено: тривалість польоту 
корабля-супутника «Восток» — 108 хви^., максимальну 
висоту польоту 327 км. і підняття максимальної ваги 
(включаючи вагу льотчика-космонавта) 4.725 кг.

нявся в котельній на висоту 
дванадцятиповерхового бу
динку. Монтуються потужні 
газові пальники. Тут зла
годжено працює бригада 
монтажників Н. К. Бурова.

Поруч з котельною, в го
товому приміщенні споруд
жено 'масивний залізобетон
ний фундамент об’ємом в 
тисячу кубометрів. На ньо
му монтуються циліндри і 
конденсатори турбіни, вста
новлено закладні частини і 
опори електричного генера
тора.

На повний хід провади
ться спорудження примі
щення для третього і чет
вертого блоків електростан
ції. Котлован для фунда
менту машиністи екскавато
рів — брати Андрій і Мико
ла Пасхалови та Віктор 
Кислицин підготували на 
десять днів раніше строку.

Дружно і наполегливо 
працюють тут бригади ко
муністичної праці опалубни
ків Олександра Гетьмана і

ня, прагнення виконати ро
боту швидше і краще. Не
дарма колектив будівників 
ДРЕС зберігає перехідний 
Червоний прапор Ради Мі
ністрів СРСР і ВЦРПС. Бу
дівельники докладають зу
силь, щоб виконати свої зо
бов’язання на честь XXII 
з’їзду КПРС. День відкрит
тя з’їзд}' вони вирішили 
ознаменувати завершенням 
монтажу другого енергетич
ного блока і виконанням 
річного плану житлового 
будівництва.

ПІП* СЛАВНІ, ДІЛА ТРУДОВІ

ЯКОСЬ на засіданні прав
ління колгоспу «Зоря 

комунізму» обговорювалось 
питання виробництва яло
вого м’яса. Молодняк ве
ликої рогатої худоби, що 
готувався до здачі, був 
розміщений в усіх групах, 
і тому й вирішили створи
ти одну групу.

— Ми будемо доглядати 
телят, — сказали молоді 
колгоспники Володимир 
Грузденко і Микола Була- 
шенко.

З любов’ю працюють мо
лоді тваринники. Вже те
пер кожне теля прибавляє 
у вазі по 500 грамів щодо
би.

■а

ОРЮТЬ ПІД 
ОЗИМІ

Ю. ЩЕРБАК.
Хмелівський район.

* * *

ХТ” СЕЛІ Кіндратівні Кал" 
ниболотської сільради 

добре провели стрижку, 
овець. Старанна підготовка 
агрегатів дала можливість 
закінчити її протягом семи 
днів. Комсомольці тт. Мер-* 
зецький та Капацина щодня 
обстригали по 45—50 овець. 
Настриг вовни від кожної 
вівці становить 
кілограма.

бетонярів Олександра Ко-\ 
тельнікова. Прикладом для; 
інших є і комплексна брига-- 
да мулярів і теслярів, яку\ 
очолює Л. В. Петровський,/ 
секретар партійної організа-' 
ції дільниці.

Скрізь на комсомольській ріллі, 
будові видно творче горін-)

Щоночі 8 — 10 тракторів 
зайнято на оранці в колгос
пі «Дружба» Долннського 
району. Трактористи комсо
мольці Станіслав Цвигун, 
Віктор Старовойченко, Ва
силь Смоляр, Володимир 
Омельченко виконують змін
ні завдання на 110 — 115 
процентів.

Одночасно з жнивними 
роботами механізатори ар
тілі вже підготували під 
осінню сівбу 620 гектарів

О. ПАВЛОВ.

3,1— 3,3

О. МУНГЯН, 
секретар комсомоль

ської організації. 
Новоархангельський ра
йон.

* * «
ТЗ «НИЗЬКО 1.500 літрів мо- 

лока від кожної коро
ви своєї групи вже одер
жала Ольга Кузьменко — 
доярка артілі імені Жда
нова. Ще 500 літрів — ї 
річне зобов’язання буде ви
конано.

Комсомолка впевнена: 
XXII з’їзду партії вона під
готує гідний подарунок.

М. ПОШТОВИЙ, Компаніївський район.



D

7 Z
£ii

! I

1

г

ДРУГЕ
ПІВРІЧЧЯ-

■ (FI

їй вирішальний етап у виконанні взятих зобов язань

4 
♦4 
о

і
♦
♦

:
4 
♦

4
♦
4
4♦

0

I

♦

♦
♦

:І
♦
4
^♦444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

ба!» — радіють і тваринники.
І в молодої доярки Юлії Кулик радісно на душі: адже 

і Ті посильна частка праці є в досягненнях артілі. Від 
кожної фуражної корови своєї групи Юлія вже одержа
ла до 1.800 літрів молока.

На знімку: Юлія КУЛИК.

Х Т^СЯ країна готується гідно зустріти XXII з’їзд 
| КПРС. Цій знаменній події приурочують свої

І ПОЗМАГАЄМОСЯ 
£П О Л I II О!

4

> трудові перемоги хлібороби і тваринники, інженери і ♦ 
: робітники.

Звичайно, я теж готую подарунок з’їздові. Вже де
чого досяг: від кожної з 15 закріплених корів надоїв 
близько 1800 літрів молока при річному зобов'язанні 

: 3 тисячі літрів. Щоденний надій від корови становить 
11—12 літрів молока. Воно, звісно, й більше можна 
б мати, та підкормк'а у нас була погана — сухий 
ячмінь та овес. Правда, останніми днями тварини 
одержують зелену масу, і надої будуть зростати.

Хвилює мене не тільки це. Скільки вже можна го
ворити про механізацію на фермі? Досі вручну і кор
ми заносимо, і корів чистимо, і доїмо їх вручну. Купи
ло правління один доїльний апарат, та й той стоїть 
без діла. Керівники пояснюють це так: у нас немає 
електрики. Проте можна ж використати для цієї мети 
двигун.

Важко працювати в таких умовах. Але все одно 
прагну не здавати своїх рубежів. Ось уже три місяці 
утримую Перехідний червоний вимпел і до кінця року

• не збираюсь його віддавати. До цього мене зобов'язує 
ще одна обставина: нещодавно мене прийняли канди-

: да том у члени КПРС. -
Я впевнений, що свого доб'юся, і хотів би поміряти- 

ся силами з Поліною Валаєвою — дояркою колгоспу 
: імені Леніна Новгородківського району. На початку 
: року дівчина закликала молодь наслідувати почин 
: ЛІ. X. Савченко. Мене дуже цікавить, як вона працює
• зараз, які подарунки готує з'їздові рідної партії.
• Отже, викликаю тебе, Поліно, на змагання. Але по-
■ переджаю: за першість буду боротися вперто 
[ В. КИРИЛОВ,
: дояр колгоспу імені Димитрова Компаніївсько-
• го району.
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ЩЕДРИЙ врожай збирають нині хлібороби колгоспу 
«Росія» Ульяновського району. «Буде хліб І до хлі-

★

ВПЕВНЕНИМ 
і R Р О КОМІ

ТіРОДЛИВА ця дівчина. Довгі пухнасті вії прикрії- |
• вають тернові очі і спадають на обличчя легкії- і 

ми темними тінями. Від цього очі стають ще краси
вішими. Над ними — рівні шнурочки орів. На смаг- | 

лявому обличчі — румянець.
Як ішла на зорі на ферму, сусіди казали:
— Рання пташка у Залозецьких, а гарна, хоч з ♦

лиця воду пий. . «
Мати раділа з тих слів. Галя завжди раніше всіх | 

на фермі: вона — обліковець. Якось сказала матері, х 
яка працює дояркою:

— Не йдіть, сама видою. ‘
Та Марія Мартинівна не погоджувалась: молода

ще дівчина, не звикла. А Галина все рівно брала дій- 
ницю і йшла до корів. Мати шість видоїть, і вона 
стільки ж. А то якось захворіла Марія Мартинівна. 
Так і залишилась Галя на її місці.

З того часу чотири роки минуло. Галя й понині на 
фермі. Тільки тепер вона не Залозецька, а Оцабрик. 
Багато хлопців упадало біля неї, а дісталась одному, 
найщасливішому — Борисові. Відгуляли комсомоль
ське весілля і зажили дружно. Встигає Галина і до
ма порядок тримати, і на роботі першою бути. А до 
того ж вона ще й депутат сільської Ради. Важливі 
справи вирішує.

На фермі дівчата змагаються між собою, кожна 
хоче стати володаркою Перехідного вимпела. Зараз 
він у Галини, від початку року утримує його. У Іалі 
найвищий надій — має по 1300 кілограмів молока 
від корови. А до дня відкриття XXII з’їзду партії, 
запевнила доярка, надої будуть двотисячними.

А. марушевська.

Іс. Шнпілове 
Голованівського району.
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АЖ Ж МАТЕРІАЛЬНИЙ 
___ ДД«_£11 СТИМУЛ?

Фото Г. ВЄРУШКІНЛ.

МИ ПРАЦЮЄМО на пер- 
шій моточно-товарній 

фермі. Старанно доглядає
мо тварин, стараємося як 
можна більше молока одер
жати. І деякі успіхи вже 
маємо: по 1300—1500 літрів 
молока надоїли від кожної 
з корів закроплених груп.

Та не про це хочеться за
раз говорити. Скажемо про 

---- -- не0ДН0ра. 
у себе в 

ось В 40- 
господар- 
ссновної,

наболіле, про що 
зово ведемо мову 
артілі. Справа ж 
му. В кожному 
егві доярки, крім 
гарантованої оплати, одер
жують ще й додаткову. Ви
дається вона за тільність 
корів, за збереження молод
няка та за одержання ви
соких надоїв. У нас же 
цього не робиться. Видають 
нам додаткову оплату ли
ше за високі надої.

Або взяти ще таке, 
становили якось на 
лінні кожної декади 
нам — переможцям 
гання вручати Перехідний 
вимпел і по 2 карбованці. 
Вимпел нам вручають, а 
відносно грошей говорять: 
«Підете в контору одержи
те».

Прийдеш в контору і зав
жди чуєш: ~
вже! За два карбованці го
лову людям морочите».

Скаржилися ми не раз 
зоотехніку М. Литовчен
ко- Думаєте, допомогло? 
Вона з нами взагалі гово
рити не хоче. До секретаря 
комсомольської організації 
зверталися — теж безре
зультатно. А голова прав
ління т. Литвинов взага

лі не цікавиться нашою ро
ботою.

Цих товаришів, звісно, 
мало обходить і те, що в 
літньому таборі, де утриму
ються зараз корови, не спо
руджено навісів, немає на
віть будки, де можна було б 
дояркам здавати молоко.

Така байдужість з боку 
керівників артілі і комсо
мольського комітету викли
кає 
Ми 
них

справедливе обурення, 
не можемо терпіти далі 
неподобств.

Н. ГАВРИЛЮК, 
Л. СТАШЕВСЬКА,

Н. ШАФОРОСТ, 
Г. КРИНІЦИНА, 
В. ГАЛИЧЕНКО, 

доярки колгоспу «Зо
ря комунізму» Добро- 
величківського райо
ну.

у ЕПЕР по-
* други що

дня збиралися і 
все міркували над тим, як 
далі бути, як свою долю ви
рішувати.

— Ми з Лідою в Астра
хань їдемо, — категорично 
заявила Валя Захарова. — 
Не хочемо корів чистити... 
Та її навіщо це? Адже в міс
ті життя зовсім інше, 
працював зміну — і, будь 
ласка, — кіно, танці...

Не встигне вона закінчити, 
як її вже й Ніна підтримує. 
Умовляють Поліну: поїхали 
з нами.

Не послухала — в селі за
лишилася. Виділили їй гру
пу корів, і стала вона їх до
глядати. Бувало, прийде на 
ферму — і голову важко 
підняти: спати хочеться, бо 
рано ж ще дуже. А згодом 
звикла. Тільки одне турбу-

• о--*-

П р а ця радіс m ю
с m а. л а

Від-

По- 
прав- 
дояр- 
зма-

«О, прийшли

І

| Наші плюси й мінуси
° "МЕНІ ДЕВ’ЯТНАДЦЯТЬ. Промайнули шкільні роки, 
і почалось трудове життя. Третій рік працюю дояр- І 
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вало: не навчилася як слід 
видоювати тварин. Де і-три 
корови видоє — і вже руки 
втомлюються, на 
сили невистачає. 
Галина Давидівна 
ська, досвідчена доярка, не 
передала їй свою науку.

Нарешті все стало на своє 
місце. Тепер уже й Поля За
біяка у передові вийшла. 
Має по 1.400 літрів молока 
на кожну корову. А річне 
зобов’язання дівчини — до 
2.500 літрів довести надої.

Та воно, звичайно, переви
конаним буде: адже нещо
давно на фермі впровадили 
механічне доїння. ~ 
праця ще радіснішою, 
приємнішою стала.

А. ЯРОВИЙ. 
Колгосп ім. Кунбишева 
Новоархаигельського ра
йону.

rVTVVVTVfTVVVTTTTTTVTVTTVTYV
«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
21 липня 1961 р., 2 стор.

кою в колгоспі «Мир», завжди добиваюсь високих на
доїв. В цьому році прийняла від своєї тітки, Віри Федо
рівни Шаман, високоудійну групу корів. Всі вони були 
спаровані і до квітня розтелились. Не буде в мене ялі
вок і на. майбутній рік, а від деяких прийму телят ще в 
цьому році.

Всього з початку року я надоїла по 1.800 кілограмів 
молока на корову при річному зобов’язанні 3100 кіло
грамів. Зараз щодоби надоюю>по 110 і більше кілогра
мів від 14 корів.

Разом зі своїми подругами Євгенією, Любою та Га
линою Дядюрами, Надією і Галиною Чугуновимн, Га- 

. липою Гонтою та іншими брала участь у нічному скир- 
Ф туванні сіна. Хто-хто, а доярки знають ціну цьому ви- 
J сокопоживному корму для худоби.
Т ■ Наша праця добре оцінюється: крім основної, одер- 
т жуємо і додаткову оплату.

Але є в нас і «болюче місце». Це — наше дозвілля. 
Двічі на тиждень буває кіно, в суботу — танці. Іноді 
приїздять з'концертами до нас залізничники. Оце і все. 
Гуртки художньої самодіяльності в нас не працюють. 
Завідуючий клубом Микола Калиток все здає і ніяк не 
здасть свої справи. Комсомольський ватажок Іван По- 
луєв теж мало чим цікавиться. Не горить, а тліє його 
робота. Тому невесело в нас.
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Рая ПАВЛЕНКО, 
доярка другої комплексної бригади колгоспу 
«Мир» Новоукраїнського району.

Від маяка
ЗА вікнами розмаїтим цві

том буяла весна. І по- 
весняному свіжо вирували 
мрії юнаків і дівчат, які зіб
ралися в клуб на комсо
мольські збори. Виступаю
чих було багато. Кожен роз
повідав, як він здійснює 'на
креслення січневого Плену
му ЦК КПРС, які плани на 
майбутнє. Та найбільш схви
лював присутніх виступ 
Дмитра Бойка. Він не виго
лошував дзвінких фраз, а, 
здається, мріяв уголре:

— Коли я прочитав рішен
ня Пленуму, то задумався.' 
Адже твердої мети в мене 
не було. Вирішив піти на 
ферму. Групу нетелів дові
рили. Чи важко було? Зви
чайно, досвіду ж ніякого. Та 
знав: це тимчасово. Не жа
лів себе, аби навчитися, та й 
позмагатися з досвідченими. 
А ще мені хочеться своє зо
бов’язання виконати у жов
тні, до з’їзду партії, і ста
ти ударником комуністичної 
праці.

до маяка
На тих зборах не одино

ким у своїх мріях і прагнен
нях виявився Дмитро. В 
перші ряди борців за кому
ністичну працю стали дояр
ка Євгенія Дахно і тракто
рист Микола Жученко.

А за ними, за першими ма
яками, пішли й інші. Тепер 
уже не одиночки, а всі тва
ринники першої, другої і 
третьої комплексних бригад 
виборюють високе звання 
ферм комуністичної праці.

Хороші діла в ініціаторів 
комуністичного руху. Дмит
ро Бойко успішно набли
жається до завершення сво
го зобов’язання — надоїти 
від кожної первістки по 1500 
кілограмів молока. А в Ми
коли Жученка — вже двічі 
дбайливо оброблялась куку
рудза, бо ж за 70-центнер- 
ний урожай бореться ком
сомолець.

С. СКЛЯРЕНК«, < 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу «Дружба» Ком- 

паніївського району.
—1 а

Так поступають в комуністичних колективах

останніх 
Аж' поки 
Немиров-

Т епер 
ще

Велина справа на маленькій будові
ЩУЛА неділя. Частина молодих ро

бітників та інженерно-технічних 
працівників експериментального цеху і 
спеціального конструкторського бюро 
поїхали у підшефпїій колгосп допомогти 
у польових роботах. Тим же, хто зали
шався в місті, посміхалися всі прина
ди вихідного дня. Але комсомольці з 
раннього ранку відправились на околи
цю міста в район Кущівки, щоб допо
могти своєму товаришу Геоогію Тара- 
ненку у спорудженні будинку.

Георгій, слюсар експериментального 
цеху, порівняно недавно прийшов у цей 
колектив. 1 а за короткий час туг полю
били цього жвавого стрункого юнака. 
Кваліфікованому робітнику, спортсмену- 
першорозряднику, Георгію притаманні та
кі хороші риси, як скромність, готовність 
допомогти товаришеві.

Вранці, коли на місце майбутньої осе
лі прибув гурт веселих, гомінких комсо
мольців, тут не було ще й ознак май
бутнього будинку. Та вправні молоді ру.

ки швидко зводять стіни. Напружено по* 
трудилися в цей день члени бригади ко
муністичної праці тов. Задніпряного, 
яка бореться за честь називатись кому- 

бригадою імеді XXII з’їзду 
КПРС. Хорошими будівельниками заре
комендували себе молоді червонозорій* 
ІІг Сергій Шеєв, Михайло Неліда, 
Олександр Іуоваль, Володимир Петре
нки; і, звичайно, сам Георгій.

Метр за метром росли цегляні стіни. 
Надвечір тут стояв майже готовий бу
динок. А іцо не встигли зробити — за
кінчили у понеділок, прийшовши після 
роботи. Бо звикли ДОВОДИТИ до КІНЦЯ 
розпочату справу.

І ось, жартуючи, рапортуємо своєму 
товар„шу> щ0 дім __ збудовано Задо- 
? еім’«Кт ” рад,сн?ю була у цей де№ 

■ араненка, і вся наша комсомоль
ська сім я.

г . Ю. ВАНІН,
секретао комсомольської органі
зації СКБ заводу «Червона зірка».
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— Ей, робітничокі — зу
пинить обов’язково хто-не- 
будь. — Ти ж не так пасин
куєш!

Ссрьожа зніяковіє. Але 
уважно вислухає зауважен
ня. Спробуй не послухатися. 
Допечуть тебе насмішками. 
Так було під час прополки 
кукурудзи з двома Валер-

як-то кажуть, в ажурі: при
міщення
ться, діти оселилися в будин
ку зовсім 
чата вже
повісити фіранки і картини, 
а хлопці мріють про вели
кі шахові баталії, про на
ступні поїздки в Канів і

тільки обживає-

недавно. Але дів- 
сперечаються, де

ЦЕП КО
ЛЕКТИВ П ТІ І

і справді схо- Ц М І
жпй на малень- II 1
ке господар- 
ство зі свої
ми законами, управлінням і 
традиціями.

Розмістилося воно 
Новою Прагою, там, 
став росяними ранками 
манливо переморгується

під 
де 

за- 
з 

промінням сонця. В центрі 
— примітивний будинок з 
невеличкими шпилями по 
кутках даху. Зайти б все
редину. Але ні, почекаємо 
краще господарів. Зараз V 
них гаряча робота н& куку
рудзяній плантації — па
синкування королеви полів... 

Управляє господарством 
рада 
якої 
Діда

з 9 чоловік, на чолі 
стоїть десятикласниця 
Міиіуровська.
Анатолію! — гукає 
до Анатолія Овчарен-

ками — Стецюком і Удови- 
ком. Хлопці й дівчата ку
курудзу полють, а вони — 
шовковицю у лісосмузі. 
Обід надійшов — хлопці до 
компанії. Ой, якою несмач
ною була та їжа!

— Так, значить: Тит, іди 
обідать! А де моя велика 
ложка? — кине ненароком 
один.

— А обідати вчасно при
йшли! — додасть інший.

— Взлерко, — запитає 
Анатолій, — як ти думаєш, 
тобі на одну цукерку ви
стачить, коли гроші одер
жиш за роботу?

Але оскільки тут існує і 
свій розпорядок дня, Галя 
ЛАішуровська, колишня лай
кова птаховодів, а нині за- 
правський повар, готується 
до обіду. Польовий табір 
чекає робітників з поля.

Незабаром гомінкий гурт 
заповнює кімнати. Тепер і 
ми завітаємо з ними. Сто
ять рядами застелені ліжка: 
Після чотирьох годин на
пруженої праці ніхто не 
відмовиться відпочити: по
лежати, почитати книги, 
журнали. Не все ще тут,

Ліда
ка. — Ти не забув, що сьо
годні облік у твоїх руках?

Хлопець лукаво посміхає
ться. Він, звичайно, не за
був, та лише хочеться йому 
відповісти, як завжди, щось 
зухвале, смішне.

Ніде, як у прані, тут, на 
полі, відчувається дружба і 
вимогливість у взаємовідно
синах юних. Ось Серьожа 
Столяр почісує підряд сап
кою по тоненьких пасинках 
і м’ясистих стеблах.
іЛАААА ААААА *ХАА АА ААААААІАА АА ААЛЛЛЛ ААЛАЛА/\А ЛА АЛАЛАА ЛА АЛ АЛ/ХЛ.АЛ ЛА А\ЛА АА АЛА/.

Наукові працівники Інсти-1 МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ.
туту археології Академії наук СРСР почали розкопки $ 
одного з иайсзаріших поселень Підмосков’я, розташо- < 
ваного біля села Щербинка поблизу Подольська. У них < 
беруть участь 120 школярів — членів географічних і ту- < 

♦ ристських гуртків московських Будинків піонерів. >
І Археологічні розкопки ведуться тут- під керівництвом < 
І кандидата історичних наук А. Ф. Дуоініна. Вчені з до- >
З помогою школярів виявили велику площу городища і за- <
4 лишки житлових, господарських споруд, багато предме- >
Ітів побуту і культури, що належать до першого тисячо- £ 

ліття нової ери. <

На знімку: юний археолог — учениця 8-го класу | 
195-ої школи Москви Ніна СУХАНОВА, яка другий рік > 

Ібере участь у розкопках, розглядав бронзову шпильку > 
із спіральною голівкою, знайдену під час розкопок го- > родища. • 2

Фото В. КУХЛАЄВА. Фотохроніка ТАРС, >

66

дендропарк «Веселі Буко- 0 
венькп». і
ДАВНЯ і цікава біографія 0 

учнівської виробничої \ 
бригади Новопразької се- \ 
редньої школи. Зараз їй £ 
уже п’ять років. Легко ска- л 
зати п’ять, а скільки пошу- л 
ків, зривів і удач вмістили 
ВОШІ В собі. І

З інших шкіл району і 
області приїжджають тепер 
дивитися на шкільну птахо
ферму, заздрять її можли
востям. У цьому році, на
приклад, школярі 
колгоспові 10 тисяч 
А це не така вже 
справа, бо чимало 
ло проблем у школярів.

Як швидше поставити на 
ноги курчат? — напружено 
шукали відповідь юні гос
подарі. А що, коли засто
сувати антибіотики?

— На них піде 
більше, ніж на. курчат, — 
заперечували керівники кол
госпу імені Леніна, па 
базі якого трудиться учнів
ська бригада.

Школярі не погоджували
ся. Перевірили. І довели, 
що застосування антибіоти
ків при вирощенні курчат 
наполовину, а то й більше 
зменшує втрати птиці, лу- т 
же вигідне в господарстві. 
Починання школярів нев- $ 
довзі прижилося і на кол
госпній птахофермі.

Можна було б розповісти 
те про непосидючих кроле- 
годів, настирливих шовко- 
водів і садоводів Та чи не 
краще цієї розповіді оха
рактеризує учнівську брига
ду цифра 80—кількість меха
нізаторів, тваринників, са
доводів і шовководів у кол
госпах району, які є вихо
ванцями учнівської брига
ди Новопразької середньої 
школи. Механізатор широко
го профілю — таку спеці
альність одержали в цьо
му році 67 юнаків і дівчат. 
І добрим словом г----------
вони завжди свою трудову 
школу.

здали 
курчат, 

й легка 
виника-

Суботній вечір молоді 
колгоспники Криворучко та 
Кушнір і робітник РТС Ро- 
манько вирішили присвяти
ти «культурному відпочин
ку». Вони попрямували до 

вклубу колгоспу імені Леніна. 
()Але не за тим, щоб послуха- 
(Іти лекцію чи подивитись кі

нофільм. Такої думки у них 
не було, бо перш за все во
ни до безтями напились го
рілки.

Біля клубу «друзі» поча
ли ображати колгоспників, 
лихословили. Та й цього їм 
здалося замало. Треба ж 
якось душу відвести! Своєю 
жертвою вони обрали кол
госпника Скоромченка. Ко
ли той виходив з клубу, Ро- 
манько затіяв з ним бійку, 

і (Ів яку одразу втрутились 
і) ^Кушнір та Криворучко. Во

днії почали по-звірячому би- 
£ти Скоромченка. На жаль, 
^присутні були тільки спосте
рігачами, не намагались 
Рприборкати хуліганів.

Байдужість людей була 
^сприйнята хуліганами за 

безкарність. Розправившись 
£з Скоромченком, п’яна ком- 
-панія жорстоко побила 
Агоспника Брухаля. 
1 Хуліганів притягнуто 
^кримінальної

кол-

до 
відповідаль- 

грошей $ пості. Судить їх виїзна сс- 
хсія народного суду Новго

родківського району. Вже 
и . виявлені картини злочину, 

причини, що призвели до 
V цього. Двоє з підсудних — 
« Кушнір та Романько — ком
сомольці. З пояснень секре- 
хтаря комсомольської органі
зації артілі т. Токаря, по
встала неприваблива карти
нна занедбаності виховної 
’роботи серед колгоспної мо

лоді. У клубі тільки танці 
та зрідка кіно, комсомольці 
не пам’ятають, коли востан
нє тут відбулася 

^молодіжний вечір.

Л. ГАЙЧУК.
с. Нова Прага,

лекція, 
Комсо

мольські збори проводяться 
і від випадку до випадку. " 
^тання про хуліганські 
і Кушніра та Криворучка 
0кож не обговорювалось 
Рзборах, і обвинувачені, 
тце не дивно, сиділи на лаві 
^підсудних з комсомольськи- 
хми квитками в кишенях. 
КПро ці недоліки суд прим
еняв окрему ухвалу на адре- 
\су Новгородківського рай
скому ЛКСМУ.
а І ось після оголошення 

вироку, нарешті, скликані 
згадують ^комсомольські збори. Це 

сталося майже через два мі
сяці після скоєння злочину. 

«З великим запізненням 
зібрались комсомольці об-

Г 1 •" "• =
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Пи- 
дії 
та
на 
як

своїх
ВИІІИК-

говорити поведінку 
товаришів» — може 
нути думка у читача. Та як
би хоч так було. Комсо-

лягала ось в чому: з’явив- 
Анись до контори правління 

в нетверезому стані, він по
чав брутально лаятись в 
присутності жінок, чинив 
опір колгоспникам, які на
магались приборкати його. 
На столі голови сільгоспар
тілі хуліган розбив телефон,

мольці зібрались не для за
судження поведінки Кушні
ра, а для... взяття його на 
поруки.

У жодного з виступаючих 
не знайшлось гострих слів 
для осуду, самий злочин на
зивався якоюсь «випадко
вістю». Так з’явилося кло
потання комсомольських 
зборів, в якому висловлене 
прохання до обласного суду 
звільнити злочинця Кушніра 
від покарання й передати йо
го на поруки. Була відряд
жена делегація на судове 
засідання касаційної колегії, 
щоб особисто вручити по
слання.

Багато зусиль витратили 
комсомольці для «врятуван
ня» Кушніра, значно біль
ше, ніж для виховання його.

Був час, коли серед юрис
тів панувало переконання, 
що єдиним засобом бороть
би з злочинністю є позбав
лення волі. Інколи і незнач
ні вчинки переслідувались в 
кримінальному порядку. Та 
життя підказало, що подіб
на практика була формаль
ною: адже в деяких випад
ках винного можна 
виховати 
Зараз до боротьби з зло
чинністю 
мадськість, якій надано 
во за незначні злочини 
ти винних на поруки. Судо
ві органи області вже не раз 
передавали підсудних на по
руки, виносили умовні по
карання, призначаючи строк. 
Ніхто не заперечує проти 
принципу перевиховання 
правопорушників силами 
громадськості. Але серйозне 
заперечення викликають ті 
перегини, які компромету
ють що гуманну ідею. Саме 
на них вказувалось на VII 
пленумі ЦК ВЛКСМ, коли 
мова йшла про комсомоль
ські організації, що бездум
но беруть на поруки моло
дих людей.

До таких організацій на
лежить також комітет ком
сомолу колгоспу імені 12-річ- 
чя Жовтня Устинівського 
району. Комсомольці дуже 
несерйозно підійшли до роз
гляду справи члена ВЛКСМ 
Демидова. його провина по-

пере-
без ув’язнення.

лритягнута гро- 
пра- 
бра-

обірвав провід. Бешкет був 
припинений лише тоді, коли 
Демидова зв’язали. За цей 
ганебний вчинок, несумісний 
з високим званням комсо
мольця, Демидову була ого
лошена тільки догана. А по
тім комсомольська організа
ція просила передати його 
на поруки.

Взяти на поруки винного 
означає не тільки звільнити 
його від покарання, а й від
повідати за нього, виховува
ти гідного громадянина. На 
жаль, до цього деякі колек
тиви ставляться формаль
но — беруть на поруки і од
разу забувають про свої 
обов’язки, а іноді тільки 
для того, щоб допомогти 
винному уникнути відпові
дальності.

Тільки цим, а не чим ін
шим можна пояснити той 
факт, що молоді люди Палі- 
єнко та Іванченко, які були 
в 1900 році передані на по
руки колгоспникам сільгосп
артілі «Більшовик» Устинів- 
ського району, знову пішди 
на злочин.

Є спроби ім’ям колективу 
прикрити негідні справи. 
Якийсь Биліченко був відда
ний під суд за крадіжку в 
магазині. В день слухання 
справи в суді комсорг кол
госпу імені Шевченка До- 
линського району Ніколаєн- 
ко подав виписку з протоко
лу зборів про взяття підсуд
ного на поруки. Та, як ви
явилось, злочинець в кол
госпі давно вже не' працю
вав, ніяких зборів не було, 
а протокол був сфабрикова
ний самим Ніколаєнком.

Залучення громадськості 
до боротьби з злочинцями 
не означає всепрощення 
небезпечних злочинців. Во
но викликане посиленням 
цієї боротьби. Радянський 
суд є гуманним, але переда
ча на поруки не обов'язково 
повинна завершувати кожну 
судову справу. Гуманність 
нашого народу не повинна 
використовуватись йому ж 
на шкоду.

О. КУДРЯВЦЕВ, 
член Кіровоградського 
обласного суду.

Розповідав
Незабаром місяць мине з 

того часу, як почав працю
вати міжколгоспний піонер
ський табір у селі Ставндла 
Олександрівського району.

Свій відпочинок піонер
ська дружина табору поєд
нує з суспільно-корисною 
працею. Загони дружини, 
чергуючись між собою, пра
цюють в саду місцевого кол
госпу імені Горького.

Праця та цікавий відпочи
нок у таборі висвітлюється 
у стіннівці «Дружба». Вже 
Еийшбв другий номер її, 
присвячений героям-піоне- 
рам із села Підлісного, що 
загинули під час Вітчизня
ної війни. Газета вміщує 
найрізноманітніші замітки 
та вірші своїх читачів.

І. ЯРОВИЙ.«По слідах невідомого»
г Прийнявши 
«По слідах 
оголошеній газетою «Юный 
ленинец», піонери Бобри- 
нецького дитячого буДинку 

£ зібрали деякі матеріали з 
історії своєї організації. Ви
яснилося, що зародилася во
на десь в кінці 1923 — на 
початку 1924 років, а сам 
дитбудинок відкрито в 1920 
році.

Із зібраних документів, 
фотографій, спогадів юні 
історики створили альбом

участь у грі 
невідомого»,

і«По слідах невідомого» 
відіслали його до Києва. 
Бобринчани увійшли в чис
ло переможців гри, за що 
нагороджуються путівками 
до піонерського табору «Мо
лода гвардід» та турист
ськими путівками.

Разом з тим гра поклала 
початок цікавої роботи. 
Школярі продовжують і да
лі розшукувати колишніх 
вихователів та вихованців 
дитбудинку.

В. ЗАГОРОДНЮК.

ту неділю теж прокидаєіи- 
& ся рано. По звичці гля
неш на стрілки годинника, 
станеш поспішно одягатися. 
А червоне число з листка ка
лендаря немов говорить: 
«Куди поспішаєш, сьогод
ні лс вихідний?» Так, вихід
ний, і його кожен з нас ста
рається використати якнай
краще. Хочеться і новий 
кінофільм подивитися, і про
гулятися в парку, і полежа
ти під палючим сонцем на 
пляжі.

Не встигає наступити де
сята година ранку, а ви вже 
й магазини відвідали, і про
холодою тихого парку поди
хали. Хороше! А сонце під
німається вище, вище... При
пікає. О, тепер і на пляж 
можна. Ідучи в переповне
ному автобусі, думаєте, що 
на березі Інгула ви будете 
першими.

Та річка не дрімає — тут 
вже юрмляться сотні кірово- 
градців.

На гострому олівці...
ГТРОПЛИВШП якийсь там 
* •* десяток метрів, виходи
те на берег. Милуєтеся май
стерними пірамідами, які 
так вправно виконують чер- 
вонозорівці Борис Зіменко,

та Воло- 
Під за-

Вадим Поздняков 
димар Петренко, 
смаглою шкірою хлопців так 
і грають міцні м'язи, так і 
паиіать здоров'ям обличчя. 
Що ж, вміють робітники 
добре працювати і розумно 
вихідний проводити!

На голубих хвилях погой
дуються човни. Немов ма
нять до себе легкі помахи 
весел. І кому ж не схочеть
ся по-справжньому розім’я
тися на водній гладі! Та на 
прокатній станції відповіда
ють коротко:

— Човнів немає.
— А може...
— Ніяких «може»! Бачи

те скільки народу...
' Людей багато, човнів ма
ло. А в цей час на водній 
станції морського клубу 
ДТСААФ стоїть більше де
сятка шести- і чотирьохве- 
слових ялів. Стоять, при
криті брезентом, міцно при
куті до берега. І нікому не
має діла до того, що оці чов
ни змог/іи б за один день 
обслужити щонайменше ти
сячу любителів гребного 
спорту.

— Розмовляв якось з го
ловою міської ради Союзу 
спортивних товариств і ор
ганізацій Задворним, — го
ворить начальник морського

клубу М. І. Шаповалов. — чить — купайтеся, відпочи- 
Радилися... Обіцяв щось вайте, комі/ як заманеться, 
придумати. Та розмова так 
і залишилася розмовою.

А жаль. Головам спортив
них товариств слід зацікави
тися цією базою. Адже тут 
можна готувати спортсме- 
нів-розрядників, старшин 
шлюпок, у в'ихідний походи
ти по річці під парусами. 
Дтсаафівські інструктори 
завжди готові до послуг мо
лоді.

Прикрим є й те, що на 
водній станції «Спартак» не 
видно роботи громадських 
інструкторів з плавання. А 
скільки тут дітвори, яка не 
вміє триматися на воді! Та й 
дехто з дорослих, напевне, 
не відмовився б повчитися 
правильній техніці «кроля» 
чи «дельфіна».

Залишається лише мріяти 
й про шахи, і про волей
больний майданчик та про 
інші спортивні ігри.

Що ж зробив міськком 
комсомолу для поліпшення 
відпочинку молоді на пля
жі? Па це запитання дала 
вичерпну відповідь секретар 
міськкому Надія Івахненко:

—На гострий олівець всі 
ці недоліки взяли...

Записали, та й забули. 
Мовляв, води в Інгулі виста-

Сонлива млявість господа
рює на пляжі. Знають про 
це працівники міськкому 
комсомолу, знають і вожа
ки колективів фізкультури 
підприємств міста, бачать 
цю картину і працівники ря
тувальної станції ДТСААФ. 
Та в жодного з них не дохо
дять руки до живого діла. 
Напевне, вони теж діють за 
принципом Надії Івахнен- 
ко: взяв на олівець — і будь, 
здоров.

,,Давайте працювати 
разом“

І/'ОГО не манить на свої 
алеї парк імені Леніна! 

Добре потрудилися юнаки і 
дівчата ремісничого учили
ща № 1 та учні будівельної 
школи на спорудженні ат
ракційного містечка. Тепер 
щовихідного (та й у буденні 
дні) кіровоградці з задово
ленням проводять дозвілля 
на каруселях та інших спо
рудах.
(Закінчення на 4-й стор.).

»МОЛОДИЙ КОМУНАР»
21 липня 1961 р., З стор.



Австралійська 
молодь схвалюєА ВСТРАЛІЙСЬКА молодь схвалює пропозицію про проведення Міжнародного молодіжного форуму в Москві. Ідеї форуму підтримують багато молодіжних, профспілкових і громадських організацій Австралії. Молодь Австралії на Міжнародному форумі в Москві будуть представляти делегати від найрізноманітніших верств населення країни. До складу австралійської молодіжної делегації входять секретар молодіжного комітету Об’єднаної профспілки машинобудівників Як. Дей- кін, студент Квінслендсько- го університету Трсвор Ніб- лінг, керівник методистського молодіжного центру в Сіднеї Білл Хук, студентка Сіднейського університету Міллісент Корівен.О. АНІЧКІН, Кор. ТАРС.ПОЗНАЙОМТЕСЯ:ДІВЧАТА-ШВАЧКИ

мабуть, не всім 
знайомі ці дівчата.

Познайомтеся! Кожній з 
них ледве за двадцять. 
Сьогодні вони швеї, прасу
вальниці. Світлі, широкі до
роги життя відкриті для 
них. І хтозна, можливо, 
завтра ударниці комуністич
ної праці комсомолка Ман
на Бориско і Світлана Сер
дюк — заочниці Київського 
технологічного технікуму, 
очолять великі колективи, а 
Люда Чернякова, Тамара 
Чухненко стануть бригади
рами на виробництві і обже
нуть в роботі своїх учите
лів. Дівчатам з бригади ко
муністичної праці Кірово
градського побутового ком
бінату «Індпошив» (вул. Ле
ніна, 8) є про що розповісти, 
є чому повчити інших.

...Близько двох років то
му серед молодих вироб
ничниць — вчорашніх уче
ниць професійно-технічного 
училища міста Кіровограда,

Читачі відповідають на анкету 
до Всесвітнього форуму молоді

Прочитай цю_книгу

квітами» :Свого доб’юсь обов’язково
1. Мені здається, що зараз немає важливішої пробле

ми, ніж боротьба за мир в усьому світі. Саме для того, 
щоб ніколи не розгорілося полум'я нової світової війни, 
і треба молоді об'єднувати свої зусилля.

2. Щоб зміцнити мир, треба обов’язково добитися зни
щення всяких видів зброї. Але доки імперіалісти не по
годжуватимуться на це, наша Радянська Армія, яка є 
захисником миру, повинна зміцнюватись з року в рік.

3. Хороша і потрібна справа.
4. Безумовно, не кожному з моїх товаришів і подруг 

властива цілеспрямованість. Дехто і до роботи, і до жит
тя ставиться так: аби день до вечора. Добре, що та
ких мало, більшість до чогось прагне, бореться за певну 
мету в житті. Хочу згадати в першу чергу комсомолок 
Ніну та Галину Тихорських, які доглядають свинома
ток. Дівчата трудяться так, щоб достроково вико
нати річне зобов'язання і вже одержали по 11 поросят 
від кожної із закріплених свиноматок. Нещодавно 
секретар райкому комсомолу А. Головерда урочисто вру
чив їм комсомольські квитки. Добре трудиться й багато 
інших молодих тваринників артілі. Доярки, з якими я ра
зом працюю, погіршили закріпити за ними 9 гектарів ку
курудзи, зобов'язалися одержати на цій площі по 70 
центнерів зёрна з гектара. Види на врожай хороші, бо 
ми обробили ділянку дуже старанно.

5. Є і в мене світла мета.
6. Хочу навчитись працювати так, як моя старша 

сестра Тамара, теж доярка. Показники в неї набагато 
кращі, бо досвіду більше. Але це справа наживна, бу
ло б лише щире бажання.

7. Свого доб'юся, що б там не було.
8. Закінчила я 8 класів. Народилася в 1942 році. Пра

цюю дояркою в колгоспі імені. Щорса Ульяновського 
району. Олена ДОМСЬКА.

комуністичну працю. Тоді 
бригадир молодих майстрів 
О. І. Грек (знімок № 1) в 
розмові з членами свого 
колективу, ніби ненароком, 
запропонувала:

— Давайте, дівчата, зав
жди разом, в усьому...

Професія ж у робітниць 
справді чудова: костюми, 
легкі літні плаття — все це 
робота рук майстрів «Інд
пошиву». Погляньте, з яким 
старанням працює Надія 
Запорожець (знімок № 2) 
над виготовленням верхньо
го чоловічого одягу. На- 
дя — ударниця комуністич
ної праці, як і всі 15 дівчат 
з її бригади — працює без 
браку, бореться за економію 
матеріалів і електроенергії.

— У Віри Стрєхи, — роз
повідає секретар комсомоль
ської організації Алла Діб
рова, — багато турбот. Во
на — член комсомольського 
бюро, профорг, громадський 
бібліотекар. 1 в червоному 
кутку Віра повновладний 

господар. Гдсь і цього разу 
в обідню перерву прийшлії 
до Віри (знімок № 3) май
стер-прас увальник Віра 
Товстоноженко і майстер по 
верхньому чоловічому одя
гу Вадим Міхненко, щоб 
прочитати свіжі газети, 
журнали.

Високі, але реальні зобо
в’язання взяли молоді май
стри: виконати річний ви
робничий план до 15 гру
дня, а план десяти місяців— 
на 13 днів раніше строку— 
до дня відкриття XXII з’їз
ду КПРС. Ентузіазм перед- 
з’їздівського змагання охо
пив увесь колектив. Вже те
пер дівчата борються за те, 
щоб продуктивність праці 
бригади підвищити на 1,5 
процента.

Вміють дівчата змістовно 
провести і свій відпочинок. 
У вільні години вони зав
жди разом: в театрі, філар
монії, бібліотеці. Перед від
пусткою спільно зі своїм 

бригадиром О. Грек дівча
та прийшли в парк відпо
чинку ім. В. І. Леніна.

— Обов’язково напиши, 
як будеш відпочивати, — 
звертається до свого бри
гадира В. Стрєха.

Пройде небагато часу, і 
молоді майстри знову зу
стрінуться. 1 знову, на ро
боті, в театрі, на вулицях 
міста ви пізнаєте цих тру
дівниць — дівчат з бригади 
комуністичної праці Кіро
воградського побутового 
комбінату «Індпошив».

О. ЧЕРНЕЦЬКИЙ. 
Фото В. ШТЕЙНБЕРГА.

КЛЕНІ ХОЧЕТЬСЯ розпо- 
вісти про твір Б. Лав- 

реніока «Зустріч з квітами». 
Він надзвичайно цікавий. З 
книги ми довідуємося про 
захоплюючі факти з історії 
квітів.

У кожного народу є свої 
традиції, звичаї. Автор роз
повідає, що иа початку XX 
століття у Франції влашто
вувались свята конвалій. 
ГЇід час їх молодь танцюва
ла і веселилась з суботнього 
вечора і до кінця неділі. І 
тут жителі села довідува
лись про нові весілля — їх 
вісником були букетики 
ніжних конвалій в руках 
тих дівчат, які погодились 
и а шлюб.

Цікаві історії наводить 
Б. Лавренюк з життя тюль
панів. Ці квіти бувають різ
них кольорів. В 1673 році 
в місті Гаарлеме (Голлан
дія) відбулося велике свя
то—тут вшановували появу

(Закінчення).
Та, на жаль, і в цьому не
має ніякої заслуги вожаків 
комсомоли міста.

— Давайте працювати ра
зом, — не раз звертався до 
них директор парку І. П. 
Шипиленко. — От хоч би 
на танцювальному майдан
чику запровадити патрулю
вання народних дружинни
ків...

— Немає часу, — відпо
відає Івахненкд.

— То може хоч паркову 
стіннівку організуємо разом?

— Організовуйте... Ви б 
краще менше квитків на тан
цювальний майданчик про
давали!?).

До речі, про танці. Цемен
тове підвищення, обнесене 
високим парканом, ледве 
вміщає своїх прихильників. 
Раз у раз біля входу на цей 
«п'ятачок» чути вигуки 
контролера:

— Ти куди?..
— Чого швендяєш то ту

ди, то сюди?!
Під звуки духового ор

кестру доводиться лише 
здвигувати плечима та туп
цювати на одному місці. Ад
же в такій тісноті інакше й 
не можна.

Чому б, скажімо, час від 
часу не організовувати тут 
багаті за своєю грацією 
бальні та національні танці? 
Ніде ж правди діти: значна 
частина нашої молоді ще 
захоплюється безбарвними 
танцюльками під меланхо
лічні звуки джазової халту
ри. 1 це дає свої плоди. На
віть тут, на танцювальному 
майданчику, можна побачи
ти і безсоромні публічні по
цілунки, і обнімання, і, на
віть, причісування рудих 
«кінських хвостиків». А са
ма манера танцю деяких 
«новаторів»! Слів невиста- 
чає для описання судорож
ного пересмикування всіх 
частин тіла.

Зовсім недавно міськ
ком комсомолу провів рейд 
по танцювальних майданчи
ках. Що ж дала ця перевір
ка, крім галочки у потрібній 
графі? Зовсім нічого. 

м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО ЗО
50-14Т,ЄвЖлїв - й“2Т4°.Ра " б°'12’ в’л"овідал,’!'°го секретаря - 

Газета виходить у середу, п’ятницю І неділю.

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

Кіровоградська обласна друкарня ім. Г. М, Димитрова 
Облвидаву, м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.
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рідкісного чорного тюльпа
на.

«Поема про бузок» — так 
назвав автор останню главу 
чудесної книги. Він розпові
дає в ній про відомого ро
сійського композитора Рах- 
манінова, про його романс 
«Бузок». В 1958 році мос
квичі подарували кущ біло
го бузку американському 
піаністові • Вану Кліберну. 
Тепер цей кущ росте на мо
гилі Рахманіпова, нага
дуючи про гарячу вдячли
вість далеких земляків ком
позитора.

Дорогі друзі! Ця ч книга 
ще більше наблизить вас до 
прекрасного — любові до 
квітів. Хай воші будуть по
стійними супутниками най
кращого в житті, подарун
ком для любимої людини, 
символом хорошої зустрічі!Г. ШИРОКОРЯД.

м. Хрущов 
Новогеоргіївського району.

4s? Л« ВИ ЙОГ® 
■■■ проводите?

Директора парку І. Шипи- 
ленка теж не приваблює 
ідея влаштування показових 
танців.

— Так тоді ж я з фінан
сами прогорю,—відверто ре
зюмує він.

Гроші і краса душі люд
ської... Які несумісні понят
тя!

По середах міськком ком
сомолу організовує молодіж
ні вечори при літньому теат
рі парку. Похвальна справа. 
Але ж і ці заходи здебіль
шого проходять нецікаво, а 
іноді навіть зриваються. 
Планується, наприклад, дис
пут на ту чи іншу тему. Для 
цього наперед готуються ви
ступаючі, внаслідок чого, в 
диспуті бере участь незнач
на частина юнаків і дівчат. 
Звідки ж на такому заор- 
ганізованому диспуті розго
риться вогнище здорової су
перечки?

Працівники міськкому 
комсомолу ще досить мало 
турбуються про організацію 
відпочинку молоді міста. Во
на не поспішають створити 
ініціативний актив, який би 
творчо проводив у життя хо
роші пропозиції і замисли.

У червонозорівців є свій 
парк, чудовий клуб, споруд
жений громадськими сила
ми. А чи знають міськкомів- 
ці, як тут відпочивають мо
лоді робітники?

— В парку на Новомико- 
лаївці господарюють комсо
мольці «Червоної зірки», — 
заявляє Н. Івахненко.

— Піхто до мене з завко
му комсомолу ніколи не за
ходить, — розводить руками 
директор цього парку 
М. Немченко.

Якось стає дивно, що мо
лодь почала цуратися свого 
рідного парку. А хіба не 
пропонував М. Немченко 
комсомольському комітетові 
заводу працювати разом?

Що посієш, 
те й пожнеш...

ОРГАНІЗАЦІЯ відпочин- 
ку молоді Кіровограда є 

по суті майже непіднятою 
цілиною. Внаслідок цього 
трапляються непоодинокі

Між іншим
Нещодавно Британський му

зей придбав унікальну «Книгу, 
мертвих» Пінудьєма, верховно
го жреця Амуна при царюванні 
Сіамуна (1000—984 роки до н. е.)< 
яка пролежала нерозкритою по
над 3 тисячі років в кам’яній 
гробниці на березі Нілу.

* * . *
У США з’явилися у продажу 

мікроскопічні радіоприймачі^ 
вмонтовані в оправу окулярів 
від сонця. Джерелом живлення 
служить мініатюрна сонячна 
батарея. Дужки окулярів вико
нують роль наушників.

випадки порушення громада 
ського порядку, пияцтва, ху
ліганства.

Нещодавно молодий ро
бітник заводу «Червона зір
ка» Віктор Саленко завітав 
на пляж. Накупався і на бе
резі належався. Що ж да
лі?.. Знічев'я дістав горілки, 
випив. І добре випив, бо в 
кишені не лишилося жодно'й 
копійки. А хотілося ще й пи
ва попробувати. Не довго 
думаючи, підійшов до робіт
ника ливарного цеху цього 
ж заводу Віктора Вербово
го:

— Дай грошей.
— Навіщо? — запитав 

той.
— Треба, — 

заволав Сален
ко і засунув 
свою руку в 
кишеню Вербо
вого.

Той відсторонив хулігана. 
Тоді Саленко побив Вербо
вого. 1 лише після втручан
ня старшого сержанта мілі
ції Василя Рудика вдалося 
приборкати знахабнілого 
бешкетника.

Червонозорівець Борис 
Мельников вирішив провес
ти вечір якнайоригінальніїие. 
Він приніс на танцювальний 
майданчик вужа і почав ним 
лякати дівчат. І знову пра
цівникам міліції довелося 
приборкувати хулігана.

Прикладів є багато, і всі 
вони лежать на совісті пра
цівників міськкому комсомо
лу.

...Прекрасна молодь нашо
го міста. Вона не тільки мо
же добре трудитися, вона 
хоче, щоб і відпочинок був 
здоровий. На підприємствах, 
у стінах комсомольських ко
мітетів, у міськкомі комсо
молу заздалегідь, перед ви
хідним повинно творчо обду
муватися питання відпочин
ку. І сприяти цьому не лише 
нанизуванням відомих фак
тів недоробок на гострі олів
ці, а по-діловому, засукав
ши рукава, братися за діло. 
За глибоко продуманим пла
ном потрібно бачити люди
ну, яка зібралася відсвятку
вати свій трудовий тиждень. 
В парках, скверах, на ста
діонах, пляжах нехай кож
ного юнака і дівчину зустрі
чає приємне: «Ласкаво про
симо». І в цих двох словах 
не повинно бути жодного 
відтінку фальші.Рейдова бригада:М. ДАНИЛЬЧЕНКО,Є. КИЗИЛЬ, В. ЮР’ЄВ.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

КІНОТЕАТР «МИР». Для Ді
тей — «Зелений фургон». Поча
ток о 9 гол. 45 хв. ранку. «Во
див поїзди машиніст». Початок 
об 11 год. ЗО хв. ранку, 1 год« 
15 хв., З год., 4 год., 45 хв. дня, 
б год. ЗО хв., 8 год. 15 хв., Ю 
год. вечора.

КІНОТЕАТР ЇМ. ДЗЕРЖНН- 
СЬКОГО. «Смугастий рейс»« 
Початок о 9 год. ЗО хв., 11 гоД. 
15 хв. ранку, 1 год., 2 год. 45 хв.. 
4 год. ЗО хв. дня, б год. 15 хв-. 
8 год., 9 год. 45 хв. Па літньому, 
майданчику — о 9 год. 20 хв. ве
чора.

КІНОТЕАТР «СИВЛШЕЦЬ». 
Для дітей — «Морська чайка». 
Початок о 9 год. ЗО хв., II гоД- 
ранку, 12 год. ЗО хв. дня. «Неві
дома жінка». Початок о 2, 4 
год. дня, 6, 8, 10 год. вечора. 
На літньому майданчику — о 9 
год. вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». Хро
нікальні фільми: «Операція «Те
втонський меч». Початок з 1” 
год. ранку до 9 год. вечора без 
перерви. «Скандал через Басіо». 
Початок о 9 год. ЗО хв. вечоре«


