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Щедрим видався врожай 
чудесниці у ланці ЛІдн Нуж- 
пенко з колгоспу імені 
Свердлова Новопразького ра
йону. На кожному з 
тарів тут збирають 
60 центнерів 
рудзн.

На знімку:
НЕНКО.

Фото Б.

Молоді трудівники колгоспних ланів! Сьогодні наш передній 
край—поле кукурудзяне!

По 83 центнери зерна видає чудесниця на комсомольських гектарах 
в артілі імені Карла Маркса Хмелівського району.

Наслідуйте приклад молоді колгоспу імені Салавата Юлаева 
Кіровоградського району: возіть качанисту і вночії

★ ★ ★
КУКУРУДЗУ ВОЗИМО 1 ВНОЧІ

ЩЕДРО винагороджує королева полів працю невтом
них кукурудзоводів артілі імені Салавата Юлаєва 

Кіровоградського району. По 55 центнерів зерна видає 
кожний гектар.

Ь- Але народна мудрість говорить: «Хвалися хлібом у 
коморі, а не в полі». Тож і докладають всіх сил куку
рудзоводи, щоб жоден качан не лишився в степу. Тіль
ки спадуть на землю вечірні сутінки, неспокійна сіль
ська комсомолія йде до автомашин. Щоночі відправля
ють юнаки й дівчата по 550—600 центнерів кукурудзи 
в державні засіки. На їх рахунку вже є понад 8.100 
центнерів перевезеної кукурудзи.
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За турботи— 
щедра відплата 
У ПОХІД за велику куку

рудзу на комсомоль
ських гектарах колгоспу 
імені Карла Маркса навес
ні вирушили дві механізо
вані ланки, очолювані Ген- 
надієм Івановим і Миколою 
Нетребою. Молоді кукуруд
зоводи вирішили на площі 
400 гектарів виростити по 
50 центнерів кукурудзи.

Добре потрудились юнаки 
й' дівчата, щоб додержати 
свого слові?. Протягом веге
таційного періоду вони три
чі спушували міжряддя в 
обох напрямках, підживили 
рослини сумішшю мінераль
них добрив.

Хорошим урожаєм пора
дувала качаниста комсо
мольців за їх турботи, за 
наполегливий труд. По 83 
центнери кукурудзи з кож
ного гектара збирають чле
ни механізованих ланок. До 
15 жовтня весь урожай бу
де в засіках.

Н. ЮЖБАШ, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Карла 

• Маркса.
Хмслівський район.

Застрільниками і активними учасниками цього почи
ну виступають Катерина Кобець, Надія Шелест, Марія 
Постолатій, Жанна Дремлюга, Галина Ковальова, Віра 
Гладир, комбайнер Микола Солонченко та інші.

Велика заслуга наших комсомольців у тому, що кол
госп через день—два завершує збирання кукурудзи та 
збирання цукрових буряків. XXII з'їзду партії наші 
юнаки і дівчата рапортуватимуть про повне виконання 
взятого зобов'язання.

> В. БОНДАРЕНКО,
секретар колгоспної комсомольської організації, 
наш позаштатний кореспондент.

Як обробили, так і вродила
КРИПІЛИ на іскристо- 
му снігу сани, вщерть 

навантажені перегноєм. 
Один за одним шугали ав
томашини від току на поле. 
Вилами, лопатами люди 
вантажили добривами ку
зови машин, тракторні сани. 

Всю зиму гуділи мотори 
тракторів і машин. На кож
ний гектар внесли по 16 
тонн перегною-енпцю. Наша 
бригада вивезла на майбут
ні кукурудзяні плантації 
4700 тонн місцевих добрив.

Зобов’язання наші ланки 
взяли високі: по 53 центне
ри кукурудзи в зерні зібра
ти з кожного гектара. А це 
справа не така вже й легка. 
Мало що дасть удобрення, 
якщо погано, а тим більше 
пізно посіяти. Потрібні дос
відчені трактористи, сіяль
ники, щоб квадрати точні 
вийшли.

Отож 
завчасно,
у ланці Ніни Бондаренко 
сіяли кукурудзу тракторист 

-4-------

і подбали, про це 
Якщо, скажімо,

НА СТОЛІ в секретаря
Маловисківського рай

кому комсомолу лежить 
товста папка з актами на 
визначення біологічної вро
жайності комсомольських 
гектарів кукурудзи. З актів 
видно, що комсомольці доб
ре потрудилися на вирощу
ванні качанистої, досягли 
хороших результатів. Зали
шилося тільки закріпити 
досягнуті успіхи: зібрати й 
зберегти вирощений вро
жай.

При райкомі комсомолу 
створено районний комсо
мольський штаб по охороні

Ж«-

врожаю на чолі з секрета
рем райкому Л. Ключко. 
Деяку роботу штаб провів, 
і є результати. Та чи скрізь 
все гаразд?

їдемо полями колгоспу 
імені 10-річчя Жовтня. Але 
ніде не виявлено ні комсо
мольських, ні піонерських 
доборів. Може, хоч вночі 
охороняється кукурудза? 
Знов-таки об’їхали в нічну 
пору всі плантації і токи з 
кукурудзою, та тільки на 
одному тоці вдалося знайти 
сторожа-дідуся, який со
лодко спав. Ось як охоро
няється врожай! Виникає 
запитання: чи є у колгоспі 
комсомольці? Так, є, і нема
ло — 56 чоловік. Та справа 
в тому, що секретар комсо- 

• мольської організації Мико
ла Нестеренко втратив по
чуття відповідальності за 
долю врожаю, проявляє 
повну байдужість до вико
нання рішень райкому, ком
сомолу.

Комсомольський 
Маловисківського
повинен активізувати свою 
роботу і вести її наступаль
но, по-бойовому. А справ у 
нього — непочатий край.

О. КОНОНЕНКО, 
інструктор обкому 
ЛКСМУ.

штаб 
району

Славними трудовими ді
лами зустрічає XXII з'їзд 
КПРС молодий механізатор 
колгоспу Імені Чкалова Го- 
лованівського району Віктор 
Дудник. На збиранні цукро
вих буряків агрегатом 
«СКЕМ-3» він підкопує за 
день по 5 гектарів.

Довести сезонний виробі
ток агрегату до 120 гекта
рів — такс його зобов'язан
ня на честь з'їзду партії.

На знімку: Віктор ДУД
НИ к.

Фото Г. ВЄРУШКІНА.
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Микола Майсузенко і сі
яльник Борис Кривченко, 
а в ланці Валі Бондарен
ко — Василь Апдрійченко, 
то вони ж і обробляли ні 
посіви, а тепер збирають 
врожай.

1 ось — останній бій. Гу
дуть збиральні агрегати від 
світанку до смеркання. На 
комбайнах «ККХ-3» — Іван 
Ботнар і Яків Кривченко. 
Як тільки мине день, так і 
приплюсовують комбайнери 
до свого рахунку по 5—8 
гектарів.

Та справа не тільки в гек
тарах, а в тім, що збирають 
на них. Комбайнери ведуть 
точний облік врожаю. А він 
нинішньої осені прямо-таки 
чудовий: по 72, а на ок
ремих ділянках по 85 цент
нерів на 
качанів.

Що ж, 
нок XXII

гектарі добірних

це хороший дару- 
з’їздові партії.
М. ГАЛУШКО, 

обліковець трактор
ної бригади.

Колгосп. імені Кірова 
Новоукраїнського району.

ли^дужа’’̂ : Неспокійнібудні 
ня моторів.
Скрізь, де не глянь, — на 
оранці зябу і на збиранні бу
ряків та кукурудзи трудить
ся неспокійна комсомолія.

...Ось краєм зеленого роз
ливу йде агрегат наймолод
ших в артілі та, мабуть, і 
в районі, механізаторів — 
комбайнера Бориса Зозулі 
і тракториста Олександра 
Ковальчука. За агрегатом, 
рівними рядами лягають ку
пи коренів.

Л поруч одна з наймо
лодших ланкових — Люба 
Яковенко з своїми подруга
ми вантажать буряки на 
автомашину комсомольця 
Віктора Теплицького. Лише 
торік Люба закінчила деся
тирічку і вже очолила лан
ку. її зобов’язання — 280 
центнерів коренів з гектара. 
Та, видно по всьому, буде 
більше.

Вдалині бованіє рілля. 
Це під майбутні плантації 
піднімає зяб тракторист- 
комсомолець Валерій 
Швець.

І так скрізь, на всіх ви
робничих ділянках колгоспу 
імені Леніна. Всі 73 комсо-

трудові
мольці працюють на пере
довій лінії боротьби за 
врожай. Радіти їм. є чого: 
качаниста видає по 60 
центнерів з кожного гекта
ра. В цьому велика заслу
га ланкових Таміли Ники- 
форчук, Люби
Галини Косячук, механіза
торів Михайла
ського, Анатолія Г улька, 
Віталія Баланди.

Хороші неспокійні трудо
ві будні у дорожинських 
комсомольців.

і. котовськии, 
голова виконкому Бе
резово - Балківської 
сільської Ради депу
татів трудящих.

Дорожника

*
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Збирання нукурудзи 
наш ударний фронт

На засіданні обласного 
комсомольського штабу
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омпраітпл і омсрслчепол ирмлхаїм рудої». т

| Штаб заслухав повідомлення секретаря обкому ? 
Ф комсомолу т. Ткаченка про хід збирання кукурудзи

жовтня в обкомі ЛКСМУ відбулося засідання9
обласного комсомольського штабу по організації • 
збирання і збереження врожаю кукурудзи. *

І на комсомольських гектарах. На засіданні відміча- <» 
лось, що комсомольці і молодь

Гайворонського районів успішно завершили збиран
ня кукурудзи на комсомольських гектарах. Набли- 

Їжаються до завершення цієї роботи молоді куку- 
рудзоводи Бобринецького, Олександрівського, Олек
сандрійського районів. Разом з тим штаб визнав, 
що комсомольські організації Добровеличківського, І Новоархангельського, Рівнянського, Хмелівського і районів вкрай незадовільно організували молодь на І збир,
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>ання кукурудзи.
Молоді кукурудзоводи виростили небувалий вро

жай. Головна їх турбота сьогодні — зібрати куку- ♦ 
рудзу без втрат, псе підрахувати, визначити свої зо
бов’язання і площі під кукурудзу на 1962 рік, внес
ти добрива і зорати глибокий зяб.

Комсомольські працівники і активісти! Ваше зав
дання провести у кожному колгоспі і радгоспі ве
чори трудової слави молодих кукурудзоводів і меха
нізаторів, в кожному районі — зльоти молодих пе- 
редовиків-кукурудзоводів. Потурбуйтеся про те, щоб 
кожна молодіжна ланка була відзначена похваль
ним листом, Почесною грамотою, своєчасно одержа
ла нараховану їй додаткову оплату за вирощений 
урожай.

♦ ф

Яковенко,

Настасієв-

с.
Вільшанського району.

Вісті з ферзі
О ХОРОШИМИ планами роз-' 

починала нинішній рік Ніна 
Соловйова, свинарка з радгоспу 
«Більшовик» Олександрійського 
району. Вступивши в змагання 
з Леонтієм Лукашевським та 
Серафимою Таборовою, дівчина 
зобов'язалась відгодувати і зда
ти державі 1000 голів свиней за
гальною вагою 850 центнерів.

Минуло вже дев'ять місяців. 
За цей час комсомолка зняла 
з відгодівлі 608 голів свиней за
гальною вагою 558 центнерів. 
Тепер нона доглядає ще 587 го
лів, 200 з яких незабаром бу« 
дуть зняті з відгодівлі.

Л. БОГДАНОВА.
* ♦ *

О ВЕЛИКИМ інтересом вив- 
чаючи проект Програми 

КПРС, я як і інші молоді тру
дівники, часто замислююсь над 
тим, який же буде мій вклад у 
розв'язання величних, всенарод
них справ. Тому стараюся пра
цювати якомога краще.

Робота моя не така вже й 
складна, але вимагає старання, 
вміннії і любові до справи. Не 
нагодуєш корів вчасно, не до
глянеш їх як слід — багатьох 
кілограмів молока не добереш.

У моїй групі 15 корів. На 
кожну з них вже маю близько 
2.5 тисячі кілограмів молока. 
Особливо задоволений я «Лен
тою» . від якої щодня надоюю 
по 20—25 кілограмів. Непогана 
продуктивність й інших тварин. 
Так що своє зобов'язання — 
довести річний надій від кожної 
корови до 3 тисяч кілограмів — 
обов'язково виконаю.

В. КИРИЛОВ, 
___ імені Дн- 
Компаніївського
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дояр колгоспу 
мнтрова "~ 
району.

♦ 
рВІТЛАНА

Вдодович 
няк великої 
радгоспі імені Розн Люксем
бург Бобринецького району. Су
воро дотримуючись зоотехнічних 
вимог та раціону годівлі, дівча
та добилися непоганих успіхів. 
Середньодобовий приріст живої 
ваги кожного з 150 телят стано
вить близько по "50 грамів.

За свою працю дівчата одер
жують хорошу оплату, їх місяч
ний заробіток перевищує 100 
карбованців.

І. ГОРОБИН,

* *
Коренюк і Марія 
вирощують молод- 
рогатої худоби в



Жм'<" ■ ' ПІСЛЯ САМОКРИТИЧНИХ
ВИЗНАНЬ ЗА РОБОТУ

ДО 9-ї вузлової комсо
мольської конференції 

молоді залізничники Зна
м’янки підійшли із значни

ми досягненнями: 3008 вели
ковагових поїздів, проведе
них комсомольцями, 65219 
вагонів, вставлених в ком
сомольський ешелон семи
річки, 794 тонни зекономле
ного палива.

Але це не послужило при
водом для заспокоєння. У 
звітній доповіді секретар 
вузлового комітету комсо
молу Анатолій Бачин мен
ше за все зупинявся на до
сягнутому, а докладно і 
відверто говорив про упу
щення в роботі комітету. 

Гостра критика на його ад
ресу лунала і з вуст висту
паючих на конференції деле
гатів. В тій чи іншій формі 
підкріплювана різними при
кладами і фактами, крізь 
кожен виступ проходила 
думка, що роль вузлового 
комітету комсомолу у вихо
ванні молодих залізнични
ків залишає бажати кращо
го.

Комітет комсомолу ще не 
зумів стати справжнім ви
хователем тих високих мо
ральних рис молоді, вимоги 
яких пред'являє наш час.

Насторожують, наприк
лад, такі слова у виступі 

комсомольця станції Зна
м’янка т. Корецького: «На
ша первинна організація 
працює непогано. Товариші, 
працюючи на робочих міс
цях, виконують свої обов’яз
ки». Звідки таке примітив
не судження про комсо
мольські справи? Адже ви
конувати свої безпосередні 
обов'язки може і справний 
у службі ханжа. А комсо
мол — це дерзання, горін
ня, нестримний порив впе
ред.

Хіба ж назовеш «непога
ною» роботу цієї організа
ції, коли тут фактично роз
валено роботу народної 
дружини, давно вже склав 
свої повноваження комсо
мольський пост по боротьбі

з простоями вагонів? Хіба 
це нормальне явище, коли
3 80 комсомольців, які пра
цюють на станції, лише

двоє навчаються у вузах?
До речі, навчання моло

ді — взагалі слабка ділян
ка в роботі вузлового комі
тету комсомолу. Середньої 
освіти ще не мають біля 100 
молодих залізничників. Се
ред них є й такі, в кого не- 

закінчена семирічна освіта, 
як, приміром, у Бориса Ко
вальчука — слюсаря вагон
ного депо. На совісті чле
нів комітету лежать подіб
ні прогалини.

Не набагато краще і з 
організацією дозвілля мо
лоді. Майже у кожній пер
винній організації є свій 
червоний куточок, е клуб 
залізничників, 4 духових 1
4 струнних оркестри в роз
порядженні комсомольців, а 
головне — це невичерпний 
запас веселощів, дотепних 
1 хороших видумок, на які 
багата молодь. То ж чому 

все-таки скучно 1 нецікаво 
проходять вечори відпочин
ку? Через те, що організо
вують їх частіше за все 
не комсомольці, а профспіл
кові комітети. Чи не тому 
для деякої частини молоді 
коло культурних потреб 
звузилось до розмірів тан
цювального майданчика. В 
цьому середовищі нерідко 
виникають п’яні дебоші, ху
ліганські бешкети. Та на 
превеликий сором комсо
мольців, немає міцної руки 
дружинника з червоною по
в'язкою, яка б зупинила ху
лігана. Про діяльність, вір
ніше про бездіяльність на
родної дружини говорив 
майже кожен виступаючий. 
Для дружинників досить 
роботи не лише у міських 

клубах, парках, на вокзалі, 
але й на лініях путі. Вузол 
займає останнє місце на 
Одеській дорозі щодо збере
ження вантажів. Під час 
стоянки составів нерідко 
бувають дрібні крадіжки.

Отож дуже слушними е 
пропозиції тт. Слівіна, Тар- 
говицького, Шварца та ін
ших делегатів про те, щоб 
від кожної первинної ком
сомольської організації ви
діляти принаймні по троє 
дружинників.

Майже ' семисоті иному 
комсомольському загонові 
вузла під силу очистити 

місто від кількох «люд
ців», які каламутять воду, 
перевиховати тих, хто ще 
тільки ступає на сумнівну 
стежку. Але через те, що 
комсомол не зайнявся вихо

ванням по-справжньому, від
бувається зворотне явище: 
під поганий вплив потрап

ляють навіть окремі комсо
мольці. В минулому відо
мий передовик виробництва, 
комсомолець Кіценко засуд
жений за хуліганство. Зчи
нив дебош на станції ком
сомолець А. Кріпак, ганеб
ний вчинок, крадіжку ван
тажу, допустив В. Ка- 
сато, нині виключений з ря
дів комсомолу.

Велику тривогу повинні

викликати у новообраного 
комітету ці прикрі факти. 
Неспроста про них зайшла 
мова на конференції.

Лозунг комсомольців ва
гонного депо — кожному 

стати дружинником — необ
хідно поширити по всьому 
вузлу. Жодного випадку 
хуліганських і аморальних 
вчинків не повинно бути на 
підприємстві, яке бореться 
за звання комуністичного.

Товариші, що виступили 
в обговоренні звіту А. Ба
чина, цілком заслужено до
рікали комітет за недостат
ню ініціативність. Великі 
прогалини, допущені у ви

ховній роботі та й на інших 
ділянках, в значній мірі 
пояснюються тим, шо секре
тар працював самотужки, 
майже не підключаючи чле
нів комітету, великий актив 
комсомольців. Через те й 
наслідки не зовсім відрадні.

Добре, що на конференції 
не було бахвальства окре
мими успіхами, що йшла 

схвильована розмова про 
дуже суттєві недоліки. Та 
найважливіше попереду — 

після самокритичних ви
знань слід енергійно взяти
ся за роботу.

ПОЧАЛИСЯ ЗАНЯТТЯ В ГУРТКАХ 

Розповідь ПОЛІТОСВІТИ 
добре запам'яталася

цИНІШНЬОГО року по- 
• * чаток навчання в систе
мі комсомольської політос
віти збігся з визначними по
діями в житті нашої краї
ни: відбувся XXII з’їзд 
Компартії України, країна 
готується гідно зустріти 
XXII з’їзд КПРС. У нас, як 
і в усіх комсомольських ор
ганізаціях, темою першого 
заняття було вивчення ма
теріалів республіканського 
партійного з’їзду.

Пропагандист X. А. Ба- 
бенко дуже добре підготу
валась і вміло провела за
няття. Головним чином зу
пинилась на доповіді ЛІ. В. 
Підгорного, виступах Ф. Г. 
Мартинова і О. В. Гіталова. 
Можна тепер будь-кого із 
слухачів запитати основний 
зміст промов, і вони зі 
знанням справи розкажуть, 
яке місце займає наша об
ласть в республіці по виро
щенню кукурудзи, в чому 
полягають недоліки у ви
робництві тваринницькоїробництві
продукції. Добре запам’я-

тались і слова О. Гіталова 
про те, що у них в бригаді 
одержано по 380 центнерів 
зеленої маси з гектара, а 
на площі 410 гектарів буде 
більше як по 75 центнерів 
кукурудзи в зерні з гекта
ра л

— А тепер розкрийте га
зети з матеріалами з'їзду,— 
звернулась т. Бабенко до 
слухачів, коли закінчила 
свою розповідь.

Вона вказала, на які са
ме моменти звернути особ
ливу увагу, що виписати в 
зошити при конспектуванні 
доповідей і виступів. До 
речі, комсомольська органі
зація потурбувалась про те, 
щоб у кожного слухача 
були республіканські газе
ти, які вийшли у дні роботи 
з’їзду.

Цікаво пройшло перше 
заняття. Досвідчений педа
гог т. Бабенко зуміла заці- _ 
кавити слухачів, і вони не^ 
помітили, як і час промай
нув. На закінчення вона 
грунтовно відповіла на за-

g œ:oooo^oc>cx>ooooæooæœo3œcoooûooocoæcoœoocoœoooczooococc<x>ccxxx203c>cc3c«:occcooor питання присутніх, нагади-
■ла день наступного заняття,

ДОЩЕНКО, 
комсомоль- 
організації 
індпошиву»

Щоб історичні документи
ЗНАВ КОЖЕН

Т~іРОЕКТ Програми рід- 
1 ■* ної партії дає всебіч
ну характеристику кому
нізму, показує, якими бу
дуть продуктивні сили, су
спільні відносини, якою бу
де людина світлого майбут
нього. Глибоке вивчення 
юнаками і дівчатами Кому
ністичного маніфесту нашої 
епохи збагачує їх духовно, 
робить свідомими борцями 
за комунізм. Велике зна
чення має і ознайомлення 
трудящих з проектом Ста
туту КПРС, який буде 
прийнятий на XXII з’їзді 
партії.

В більшості культурно- 
освітніх закладів району 
приділяється серйозна ува
га вивченню цих двох важ-

В Защитянському сіль
ському клубі, яким завідує 
т. Гаман, виготовлено бага
то наочної агітації, присвя
ченої XXI! з’їздові КПРС, 
моральному кодексу будів
ника комунізму. У спеці
ально відведеній кімнаті 
передового досвіду відвіду
вачі можуть ознайомитись 
з газетними вирізками, зі
браними в окремій папці. 
Т. Гаман разом з активіс-

ливих документів.

Незавидна спадщина
ОБОРИ закінчилися. Об- 

рано новий комітет. 
Здавалося б, на цьому мож
на поставити крапку — все 
ніби вирішено.

З чого ж повинен почи
нати свою роботу новообра
ний комітет? Пригадую до 
подробиць збори, а відпо
вісти на це питання так і не 
можу.

За трибуною — секретар 
комсомольської організації 
районного відділення «Сіль
госптехніки» В. Гончаренко. 
Монотонно звучить в залі 
його голос. Мов горохом об 
стіну, юнак сипле цифрами, 
фактами. І ніякого тобі ана
лізу.

Секретар повідомляє, що 
лав

І
за рік прийнято до 
ВЛКСМ два чоловіки, 
зовсім не ясно: добре це чи 
погано, мало чи багато, як 
працював комітет комсомо
лу по зміцненню організа
ції, чи ж є база росту її?

І так побудована вся до
повідь. Зовсім не охаракте
ризовано роботу комітету 
комсомолу. Стало відомо ли
ше, що протягом року члени 
його сім разів збирались на 
засідання, десять разів про
водили збори. І ні слова про 
те, які питання вирішува
лись на них. В. Гончаренко 
не спромігся навіть проана
лізувати виконання комсо
мольських зобов’язань.

Зате наприкінці досить 
повчальним тоном проголо
сив:

— В роботі комсомоль
ської організації є цілий ряд 
недоліків. Тому новообра
ному комітету потрібно в
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корені перебудувати свою 
роботу, щоб викриті (?!) не
доліки більше не повторю
вались.

Сім — десять хвилин, і 
Володимир вже «відзвіту
вав». Загальні, скупі і не
конкретні, нікого і ні до чо
го не зобов’язуючі слова не 
викликали ні в кого з при
сутніх бажання виступити. 
Довго довелося чекати, по
ки слово взяла Галина До
рошенко.

— Що ж, доповідь повер
хова, а тому н не дивно, що 
ніхто не хоче виступати, — 
сказала вона. — А говорити 
є про що. Ось, наприклад, 
ми бралися спорудити трн 
спортмайданчики, побуду
вати стрілецький тир, орга
нізувати гуртки художньої 
самодіяльності. Де ж це 
все? Тільки на словах.

В первинній комсомоль
ській організації районного 
відділення «Сільгосптехні
ки» мені доводилося і рані
ше бувати. Я знав, що в 
цьому колективі трудиться 
чимало хороших, ініціатив
них людей. Сподівався, що 
про них сьогодні говорити
муть. і вони самі виступ
лять. Та сподівання не 
справдилися. Є тут комсо
мольсько-молодіжна брига
да, яка носить ім’я комуніс
тичної. Над чим же її чле
ни зараз трудяться, які 
справи їх непокоять, як во
ни виконують зобов’язання, 
— про все це жодного сло
ва не було сказано на збо
рах.

В березні цього року тут 
був створеннй комсомоль
ський штаб по контролю за 
допомогою молодих спеціа
лістів колгоспним механіза
торам по ремонту техніки.

До складу його увійшли ін
женери Федір Миргород
ський, Станіслав Діскален- 
ко та інші. Але до цього 
часу про діяльність штабу 
так ніхто нічого й не знає.

«Люди здружуються не 
тільки в праці, а й під час 
відпочинку», — говорила в 
своєму виступі Галина До
рошенко. І це дійсно так. 
Та про хороший відпочинок 
молодь лише мріє. Жодно
го вечора тут не було про
ведено. Нікому, бачте, орга
нізувати.

— Комітету комсомолу 
бракувало справжньої іні
ціативи, — говорить Ми
хайло Грецький. — Якщо й 
організовувались інколи не
дільники, то це робилось зу
силлями партійної організа
ції.

Збори не затягнулись. Не 
встигли й оглянутись, як 
Галина Майоренко зачитала 
проект рішення, де в одному 
з пунктів говориться: «Зо
бов’язати всіх комсомоль
ців обов’язково сплатити 
членські внески до 1 жовт
ня нинішнього року». Що ж, 
і дивуватися нехслід. Дій
шло до того, що деякі ком
сомольці не сплачують внес-

хто 
при- 
Збо-'

ків по 2—3 мі
сяці. Але 
вони? Чи 
сутні на

рах? Яких заходів вжито до
нерадивих? Про це ні слова 
не говорилося на зборах, за
те в рішенні довелося «зо
бов’язати».

Важко головувалося на 
зборах Михайлозі Ярецько- 
му. Довго доводилось умов
ляти виступити і поговори
ти про роботу первинної ор
ганізації, про життя і тур
боти молоді. Такого бажан
ня так і не з’явилося ні в 
кого. Можливо, воно з’я
виться в працівників Кіро
воградського райкому ком
сомолу? Вони, очевидно, й 
підкажуть, з чого починати 
роботу новообраному комі
тету.

І. НАЗАРАТІЙ, 
наш позаштатний ко
респондент.

Кіровоградський 
район.

; В Олександрійській район- 
; ній дитячій бібліотеці від- 
; крилась виставка нових книг 
; для дітей та юнацтва. Особ- 
: лнво багато тут експонуєть- 
ї ся творів для піонерів. Пра-
> цінники бібліотеки завжди
> дають коротку характерне-
> тику тій чи іншій книзі, яка
> цікавить юного відвідувача.
: На знімку: бібліотекар
Е Галина Марківна БОРІД- 
: ЧЕНКО знайомить піонерів з
> новою літературою.

Фото В. ЧАЙКИ.
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Н.
секретар 
ської
«Ательє 
облторгвідділу.

м. Кіровоград.
тами колгоспу, членами 
сільської групи лекторів 
Товариства для поширення 
політичних і наукових знань 
організував на тваринниць
ких фермах*, в бригадах чи
тання лекцій про проект 
Програми і Статуту КПРС, 
про досягнення радянської 
науки і техніки.

Читання лекцій добре ор
ганізовує і завідуючий Тииі- 
ківським сільським клубом 
т. Пашолок. До програми 
виступів агіткультбригади 
клубу включені пісні і вір
шовані твори про партію, 
про світле прийдешнє люд
ства — комунізм. Активіс
ти клубу добре підготували 
і провели тематичний 

, чір, присвячений депутату 
Верховної Ради У PCP, 
трактористці місцевого кол- 
госпу О. Су гак. На цьому g 
вечорі трудової слави за
йшла розмова про мораль
не обличчя будівників май
бутнього, про любов до 
праці.

«Лине по країні слава 
про Чижа Ярослава» — 
такий тематичний вечір 
провели гуртківці Оситнів- 
ського сільського клубу.

Значного поширення на
були у нас вечори запитань 
і відповідей. В районному 
Будинку культури, напри- 
клад, відбувся такий вечір ^потрібно 
на тему «Програма КПРС— ЬГ ...____ _________ _
програма будівництва кому- $ВИД Коган розпитує про piv 
нізму». Крім того, органі- §НИІ*Ю між особистою і при- 
зовано читання спеціально- ^ватн°ю власністю. Іван 
го циклу лекцій по проек- ЬСеРг,И0ВИЧ на всї запитання 
тах Програми і Статуту «дае детальні відповіді. Від- 
партії.

Б. ТАРАСЕНКО, 
директор Новомирго- 
родського районного 
Будинку культури.
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ГЛИБОКАОБІЗНАНІСТЬ
НА Кіровоградському аг

регатному заводі в пер
ший день занять слухачі по- 
літосвітніх гуртків заповни
ли червоні куточки в цехах, 
клуб і бібліотеку. До на
вчання організовано при

ступили всі одинадцять 
•гуртків. Побуваймо в одно- > 
му з них, який створено в 

: другому цеху.
о Уважно слухають молоді 

ве' ^робітники розповідь пропа- 
ТІ "гандиста токаря І. С. Ка

чанова. Г‘ 
виробничі
ду, стисло 

рщо йшла 
С Делегатів 
£ на XXII з’їзді 
Я України. Слухачам все ці- 
Ькаво.
Ь — У кого є які запитан
ня? — звертається т. Кача- 
унов до всіх.
§ Цікавляться, головним 
^чином, як буде здійснювати- 
уся Програма партії. Сверд- 
улувальницю Світлану Же- 
осуд хвилює, наприклад, пи- 
ртання, чи довго ще будуть 
Рсеред нас дармоїди, як їх 

.‘* з перевиховувати. 
ВНаладчик-комсомолець Да-

Він говорить про 
показники заво- 

переказуе, про 
мова у виступах 
Кіровоградщини 

Компартії

идае детальні відповіді. Від
бувається, що він добре до 
дних підготувався.

О. ЛАДАН, 
наш позаштатний 
кореспондент.



Наш сільський інститути
Світлана Марченко, ще 

зовсім молода вчителька, 
помітно хвилюється. В оди
надцятому класі, в якому 
вона веде урок хімії, майже 
всі учні старші віком за неї, 
з більшим життєвим досві
дом. Вчителька раз по раз 
звертає свій погляд на 
електрика Михайла Матю- 
шенка, доярку Марію По- 
пельницьку, свинарку Анас- 
тасію Кравець. І переконав
шись, що всі уважно слуха
ють її розповідь, заспокоює
ться і впевнено продовжує 
урок.

...Шістдесят п’ять юнаків, 
дівчат, молодих чоловіків і 
жінок оволодівають знан
нями в Березовобалківській 
школі сільської молоді. 
Вчителі тт. Марченко, Кли
менко, Ступаченко, Коваль
чук та інші стараються як
найкраще, найповніше пода- 

* ти матеріал, бо знають, що 
їхні учні не завжди мають 
змогу вдень готуватися до

занять. Адже всі вони — " 
кращі виробничники, само- ■ 
віддано працюють на своє
му посту.

Вечірники справді одержу
ють глибокі знання. Про це 
свідчить той факт, що з 
двадцяти минулорічних ви
пускників дев’ять поступили 
у вищі та середні спеціальні 
учбові заклади. Колишній 
свинар колгоспу імені Ле- і 
ніна комсомолець Григорій 
Красота тепер студент Кіро
воградського педінституту, 
колгоспник Микола Плахот
нюк навчається в Кірово
градській музичній школі, 
ланкова Таміла Тіліжняк— 
у сільськогосподарському 
технікумі.

«Наш сільський інсти- ■ 
тут», — говорять учні про ■ 
свою вечірню школу. І ці в 
слова завжди вимовляють з ■ 
особливою гордістю.

к. ІВАНОВ. В
Вільшанський район. ■

НАРОДИЛОСЬ
ХОРОШЕ РІШЕННЯ
ТТИНІШНЬОІ осені на Кі
лі ровоградському олій- 
жиркомбінаті відкрилося 
два змінних дев’ятих кла
си. В цьому немала заслуга 
керівників підприємства, 
які проявили справжній 
державний підхід до орга
нізації навчання робітничої 
молоді без відриву від ви
робництва. Кілька разів ди
ректор комбінату т. Гриз- 
лов виступав перед робіт
никами, з якими просто, 
по-дружньому розмовляв 
про їхнє навчання, про те, 
що зараз аж ніяк не мож
на обходитися на виробни
цтві без знань.

Часто на цю ж тему ве
ли бесіди головний інженер 
т. Дзюбинський, змінні ін
женери тт. Парфенова, Хо- 
тянівська. Не стояли осто
ронь партійна, комсомоль
ська та профспілкова орга
нізації.

Відчуваючи турботу ке
рівників підприємства, мо
лоді робітники почали пода
вати заяви до дирекції 
школи робітничої молоді 
№ 8 з проханням зарахува
ти їх у дев’ятий, змінний 
клас. Одними з перших се
ред них були члени бригад 
комуністичної праці А. Кон-

---------------------♦♦♦♦♦

дратенко, М. Ляпін, Р. Ру- 
сіна, В. Голіба, В. Кирпа.

Вараз колектив олійжир- 
комбінату бореться за по
чесне право називатись під
приємством комуністичної 
праці. Серед пунктів зобо
в'язання є також пункт про 
те, щоб усі молоді робіт
ники і робітниці в найближ
чі 2—3 роки одержали се
редню освіту.

Звичайно, прийняти хоро
ше рішення, відкрити змін
ні класи на підприємстві — 
це тільки одна сторона ■ 
справи. Необхідно почате “ 
довести до кінця, ні в яко
му разі не допустити відсі
ву учнів, поганого відвіду
вання уроків. Для цього, 
насамперед, слід подбати, 
щоб учні змінного класу 
мали свою постійну, добре 
відремонтовану кімнату, а 
в заводській бібліотеці мог
ли користуватися необхід
ними підручниками. І, ціл
ком зрозуміло, основне за
лежатиме від самих учнів, 
від їх незгасного бажання 
поповнювати свої знання, 
йти в ногу з часом.

3. АДАС, 
вчитель Кіровоград
ської школи робітни
чої молоді № 8.
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жовтпя. 
в Цент- 
влксм

■

Нарада в ЦК ВЛКСМ
у питаннях роботи серед студентів

МОСКВА, 7 
(ТАРС). Три дні 
ральному Комітеті
проходив семінар-нарада в 
питаннях роботи серед 
студентської молоді. В ньо
му брали участь перші сек
ретарі міськкомів, завідую
чі і заступники завідуючих 
відділами ІДК ЛКСМ союз
них республік, крайкомів, 
обкомів комсомолу.

Нараду відкрила секре
тар ЦК ВЛКСМ М. І. Жу- 
равльова. З промовою ви
ступив перший заступник 
міністра вищої і середньої 
спеціальної освіти СРСР 
М. О. Прокоф’єв.

Досвідом підготовки до 
прийому у вищі учбові за
клади працюючої молоді 
поділились представники 
Башкирського і Саратов
ського обкомів ВЛКСМ. 
Про роботу комсомольських 
організацій з студентами 

у вечірніх і заочних відділів 
вищих і середніх спеціаль
них учбових закладів гово
рили представники Ленін
градського обкому і Сверд- 
ловського міськкому комсо
молу. Мова йшла і про зав
дання комсомольських ор
ганізацій вузів в поліпшен
ні теоретичної підготовки

майбутніх спеціалістів, 
участь у проведенні вироб
ничого навчання, практику 
студентів. Тут обговорював
ся досвід московських ву
зів — ЛІВТУ імені Баума
на, енергетичного інститу
ту, сільськогосподарської 
Академії імені Тімірязєва, 
педагогічного інституту іме
ні Леніна.

Було заслухано також 
виступи, присвячені досві
дові комсомолу в форму
ванні наукового марксист
сько-ленінського світогляду 
студентів, моральному ко
дексові будівника комуніз
му — основі морального 
виховання студентської мо
лоді, розвиткові громад
ських начал і оволодінню 
студентами громадськими 
професіями та інші.

Розмову про проект Про
грами Комуністичної пар
тії Радянського Союзу з 
учасниками наради провів 
кандидат у члени Президії 
ПК КПРС, директор Інсти
туту марксизму-ленінізму 
при ПК КПРС П. М. По
спелов.

З промовою на нараді 
виступив перший секретар 
ЦК ВЛКСіМ С. П. Павлов.

(ТАРС).
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}(е дамо проходу хуліганам

з них — Соусников,

на один...
ніж. Валерій схопив- 

на землю.

Т>ЗЯТИСЯ за перо нас спонукав трагічний випадок, 
який приголомшив багатьох жителів міста будів

ників Кременчуцького гідровузла. Темної червневої но
чі перестало битися серце комсомольця Валерія Шкоди. 
Він передчасно пішов із життя, ставши жертвою зухва
лого нападу х^лігпнів.

...Напрочуд прекрасні вечори у цьому місті, що роз
кинуло свої стрункі квартали на березі моря. Духмя
ний запах квітів, безугавний плескіт могутнього при
бою, густе сузір’я електричних вогнів на вулицях — в 
таку пору не всидиш вдома. Цілими сім’ями будівники 
висипають на набережну, щоб подихати свіжим мор
ським повітрям, пройтися по алеях соснового лісопар
ку. Багато молоді заповнює танцювальний майданчик. 
Саме тут і вирішив провести сьогодні вечір Валерій.

Гуляння було в розпалі. Юнак стояв осторонь зі 
своєю знайомою, коли -серед танцюючих з'явилися двоє 
сп’янілих суб’єктів з розхристаними комірцями. Випи
суючи вензелі, вони поводили себе знахабніло. Один з 
них штовхнув свого горілчаного «дружка» на Валерія. 
Комсомолець, природно, не міг стерпіти такої нічим 
не заслуженої образи. Попросив пробачення у дівчини, 
і відійшов убік, щоб вгамувати хуліганів.

На зауваження Валерія один 
плутано пробельмотів:

— Хочеш битися? Ходім. Один 
Тільки-но відійшли, як блиснув 

ся за правий бік, немов підкошений, впав 
Стікаючи кров’ю, зібрав останні сили, підвівся, дошку
тильгав до танцмайданчика, і непритомний повалився 
біля його східців.

Валерія доставили в лікарню, та було вже пізно...
Безглузда смерть юнака. За своє коротке життя він 

встиг небагато зробити — чесно служив у Радянській 
Армії, був групкомсоргом роти, хорошим спортсменом- 
третьорозрядником. Після демобілізації за велінням 
серця пішов працювати на ударну комсомольську бу
дову. А скільки ще корисних для Вітчизни і для себе 
справ міг би звершити цей, сповнений сили і енергії 
юнак? Перед ним лежав широкий шлях гідробудівни
ка — підкорювача могутніх рік.

Хто ж вони, ці підлі відщепенці?-Соусникову — 22 
роки, на рік молодший за нього Мазуркевич. Та обидва 
вже двічі притягалися до кримінальної відповідальнос
ті. А коли звільнювалися, знову бралися за своє — ле
дарювали, пиячили, вершили нові злочини.

Напрошується запитання: невже розгнузданої пове
дінки обох гульвіс не помічали раніше комсомольці бу
дови, дружинники? Бачили, але проходили мимо, тер
пимо ставилися до їх походеньок. Не на висоті виявив
ся і комітет комсомолу Кременчукгесбуду, який прина
гідно займається роботою дружини, панькається з 
хуліганами.

Скажемо прямо: мало зарадили члени комітету 
безутішному горю матері і її чотирнадцятирічній дочці 
Такі тим, що перед слуханням справи надіслали до 
обласного суду гнівного листа з проханням суворо по
карати вбивцю. Комсомольським вожакам пора збагну
ти, що вони несуть моральну відповідальність за тра
гічний випадок на танцмайданчику. Треба вже не на 
словах, а на ділі приборкати хуліганів, щоб подібна 
трагедія у місті гідробудівників ніколи більше не по
вторилась. Ось над чим слід серйозно замислитися як 
членам комітету, так і всім комсомольцям будови.

Всілякої похвали заслуговує благородний, гідний на
шого часу вчинок арматурників бригади, в якій працю
вав Валерій. Вони вирішили й надалі вважати загибло
го членом своєї бригади і, поки існує колектив, за ньо
го виконувати виробничі норми, а заробіток передава
ти хворій матері — Марії Михайлівні Мариловій.

В середині вересня кримінальну справу обох злочин
ців розглядала виїзна сесія обласного суду. За вчинене 
вбивство Соусникова засуджено до найвищої міри по
карання — розстрілу. Мазуркевич дістав п'ять років 
позбавлення волі з утриманням у виправно-трудових 
колоніях з суворим режимом.

ГРІЗНОЮ пересторогою є цей вирок тим розбеще
ним юнакам, у яких хуліганські замашки стали 

нормою поведінки. Це вони в громадських місцях 
настирливо шукають найменшого приводу, щоб пусти
ти в хід кулаки, а то й ніж. 1 хоч таких негідників у 
нас одиниці, розпізнати їх неважко. Пройдіться ввечері 
хоч би по центральних вулицях Кіровограда. Ви, на
певне, правда, все рідше 1 рідше, зустрінете піжоинстих 
марнотратників життя. Ввесь вираз їх обличчя з яко
юсь удаваністю ніби підкреслює, що вони вже багато 
пізнали, ні в що не вірять і все їм — «море по коліна». 
Вони ліниво розмовляють на якомусь жаргоні, вигуку«

ГОСТІ 
ЧЕРВОНОЗОРІВЦІВ

Т/ СУБОТУ червонозо- 
'У рівці приймали в се
бе дорогих гостей — мо
лодих посланців героїч
ної Куби, які навчаються 
у Бобринецькому учили
щі механізації сільського 
господарства. Вони озна
йомили кубинських дру
зів з роботою свого під
приємства.

Увечері молоді кубин
ці були запрошені у Па
лац культури заводу. 
Після короткої урочистої 
частини, присвяченої ра
дянсько-кубинській дру
жбі, відбувся концерт.

На знімку (зліва направо): 
Вальядарес ХУАН, ударник 
комуністичної праці заводу 
«Червона зірка» Петро ПА
СІЧНИК, Дносдадо ФЕР- 
НАНДЕ.

Фото В. КОВПАКА.

Марія Гершанова свою позицію про взяття 
на поруки на загальних зборах мотивувала 
члени комсомольської організації, бачте, за 
роботи /Анатолія на підприємстві «не прово-

ють цинічні зауваження на адресу прохожих, особливо 
жінок і дівчат. Деякі з них, наскрібши в кишенях ви
канючені у батьків гроші, беруть «півлітра на трьох», 
потім ще і... починають «розважатися» — лихословлять, 
чіпляються до прохожих, шукають найменший привід, 
шоб затіяти бійку.

Нічого гріха таїти, є ще у нас не в міру «чуйні» во
жаки молоді. Не розібравшись у всій складності си
туації, вони готові благати судові органи, щоб віддали 
на поруки злісного бешкетника, дебошира.

Багато хто з жителів обласного центру пам’ятає 
недавній розбійницький напад двох знахабнілих розби
шак — Анатолія Рибченка і Віталія Кульбашина — на 
жіночий гуртожиток швейної фабрики. Ввечері 1 серпня 
ці сп'янілі гультяї буквально блокували вхід будинку 
по вулиці Башкирській, де проживають робітній*! 
швейної фабрики. Безпричинно приставали до дівчат, 
вилазили на підвіконня, лаялись, ні за що побили елек
трика фабрики Анатолія Видмиша і, нарешті, у дикун
ській ненависті висадили шибки вхідних дверми і трьох 
вікон.

А на суді? Обидва жалісливо посилаються на те, що, 
мовляв, хильнули зайвого і нічого не пам’ятають, що 
вони ще молоді і просять зважити на це, пом'якшити 
міру покарання.

Невже колективові заводу «Новатор», де А. Рибченко 
працював верстатником, не було відомо раніше, що 
20-річний хлопчак котиться по нахилій площині? На
певне, відомо, бо саме Анатолій незадовго до судимості 
був одним з організаторів колективного бенкетування 
в робочий час. .

Та це не завадило керівникам заводу надіслати до 
суду прохання про переданий А. Рибченка, навіть після 
вчиненого у гуртожитку виключного за своєю зухва
лістю розбою, на поруки. Секретар комсомольської ор- 
іанізації 
злочинця 
тим, що 
два роки 
дили з ним бесід, щоб залучити до громадської роботи», 

і голослівно твердила, що комсомольська організація 
«зробить все, щоб Рибченко обрав правильний шлях». 
Кому потрібна така міщанська доброта?

ДЕЯКІ люди люблять констатувати, що 
мовляв, розперізуються, бо у нас надто 

мінальні закони. Ці твердження не мають 
аж ніякого грунту. Справа в тому, що деякі не в міру 
розчулені керівники підприємств неправильно зрозумі
ли зміст вказівок партії про широке залучення громад
ськості до боротьби зі злочинністю. Рекомендацію про 
те, що при визначенні міри покарання треба врахову
вати все, що зв’язано з особою підсудного, і передавати 
на поруки колективам тих людей, які вчинили незначні 
злочини, такі керівники сприйняли, як своєрідну наста
нову про пом’якшення покарання всім без винятку зло
чинцям.

Хуліганство, його найменші прояви, куди легше при- 
сікти, своєчасно взяти людину, яка збочила, під невси
пущий нагляд колективу. Та до цього саме і не дохо
дять, як кажуть, руки громадських організацій окремих 
підприємств. Всі справи вони в крайньому разі обмежу
ють обговоренням на зборах, а як далі поводить себе 
порушник, їх мало цікавить. Хіба колектив ливарного 
цеху сірого чавуну заводу «Червона зірка» не несе мо
ральної відповідальності за те, що Віктор Васюткин 
опинився на лаві підсудних?

Навантажившись оковитою, цей 20-річний лобур в 
один з серпневих вечорів зчинив на центральній алеї 
парку серію бійок: напав на токаря інструментального 
цеху цього ж заводу Б. Цуканова, чинив опір міліції і 
зіпсував настрій багатьом відпочиваючим.

Вже до цього колектив цеху добре знав, що В. Ва
сюткин зробив два прогули, в 1959 році притягався до 
відповідальності за дрібне хуліганство. Його поведінку 
обговорювали на засіданні завкому профспілки, суворо 
попередили. Та на цьому, власне, псе й скінчилося. Ні
хто з товаришів, а тим більше членів завкому, потім 
не цікавився, чим займається В. Васюткин після робо
ти. Не хочеться вірити, що великий колектив ливарни
ків так і не зміг підібрати «ключі» до юнака, який 
ьрешті-решт став закоренілим хуліганом і тепер відбу
ває строк покарання. Адже В. Васюткин не народився 

(Закінчення на 4-й сто.р.).
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злочинцем — він став ним. Причому, на очах товаришів 
по робогі котився від дрібного до більшого злочину.

НЕМАЛО різних правопорушень породжується тим, 
що дехто з нас керується обивательськими прави

лами: «Мене не чіпають, то чого ж я втручатимусь...», 
«Моя хата скраю»... Своєрідно відзначив своє двадця
тиріччя Віктор Прошаченко. Закінчивши шість класів, 
залишив школу і почав самостійно... бездіяльничати. 
Безпробудно пиячив, методично і злісно хуліганив. Од
ного разу віч, ледве переставляючи ноги, ввалився в 
аудиторію, де йшли заняття «вечірників» сьомого класу 
Кіровоградської школи робітничої молоді № 8. Зухва
ло ліг на парти 1 не піддавався ні на які вмовляння за
братися геть.

Свої безглузді, знахабнілі походеньки В. Прошаченко 
мотивував на суді «необдуманим вживанням горілки». 
Відбув рік ув’язнення і знову не покаявся. В одну з 
травневих ночей, хильнувши надмірну дозу спиртного, 
по-баидитськн навалився на Валентина Карауша, який 
йшов на роботу в третю зміну, ранив його ножем у 
праву ногу. Коли ж від автобусної зупинки Валентин 
втік додому, В. Прошаченко і його поплічник А. Мель
ников до трьох годин ночі стійко «тримали облогу» бу
динку Караушів, погрожуючи всім членам сім’ї лютою 
розправою.

Всю цю «баталію» чули сусіди. Але ні в кого з них 
не вистачило мужності вгамувати розбишак. Лише піс
ля того, як В. Прошаченко ще двічі з'являвся п'яний 
на вулиці, побив пенсіонера М. Ф. Вариводу і комсо
мольця О. Широких, сусіди проявили «мужність» — 
доставили злочинця у відділення міліції. А хіба цього 
не можна було зробити ще у перший вечір?

Вся біда в тому, що окремі громадяни з олімпійським 
спокоєм проходять повз хуліганські вчинки, поблажли
во ставляться до їх небезпечних оргій. А такий лібера
лізм якраз і призводить до трагічних вбивств.

Ще не повів рішучої боротьби з хуліганськими діями,

ляріч. Є добре обладнані 
майстерні, їдальня, просто
рий гуртожиток, який з’єд
наний з учбовим корпусом 
критим переходом.

На знімку: головний вхід 
в учбовий корпус Заваллів- 
ської школн-інтернату.

Фото В. ШТЕИНБЕРГА.

й Зава; ля, робітниче селище
О гайворонських графітників,
О прикрасилось нещодавно ще
5 однією чудовою спорудою—
5 приміщенням школн-Інтерна-
3 ту. Зараз ’тут напчається
5 багато школярів з місцево-
? го та сусідніх районів. В ін-
2 тернаті зразкові умови для
3 Навчання І відпочинку шко-

лхоооссссо охг <хссососсс- ■

Тамара ДОЛЖЕНКО
і ІОзеф ТОЛ ЧИНСЬКИЙ-

у СПОРТИВНОМУ залі фа- 
& культету фізичного вихован
ня Кіровоградського педінсти
туту проходили обласні змаган
ня із спортивної гімнастики. В 
перший день жінки і чоловіки 
Змагалися по обов'язковій про
грамі. Після її виконання лі
дерство захопили майстер спор
ту Тамара Долженко і першо
розрядник Едуард Орденко. На 
другий день Т. Долженко так і 
не поступилася лідерством. Ко
ли закінчилася довільна програ
ма, у неї було 71,85 бала. З цим 
результатом вона І завоювала 
звання чемпіонки області.

За Тамарою йшли Аня На- 
сипайко і Людмила Мельнико
ва. Обидві дівчини виступали 
аа програмою майстрів. Висо
ких результатів домоглися 
спортсменки. Лише незначна 
кількість балів відділила їх від 
лідера. А в стрибках і в вільних 

вправах Аня Наснпайко взагалі 
не мала собі рівних. Обох гім
насток чекає завітний рубіж 
майстра спорту — 72 бали.

Серед дівчат, які виступали 
по першому розряду, після обо
в’язкової програми, попереду 
йшла Галина Мальцева. але в

□ перший тиждень
□ відуальної
□ ти», — ;
□ зіасти з Голованівського
І району.

перш і с т ь 
всі наші сили 
успішну підго*

В. МАЛЬДОВ, 
наш позаштатний корес
пондент.

Л. ТРИМАЧ, 
керівник корпункту 
«Молодого комуна
ра».
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Кінотеатр «Мир». Художній 
фільм «ПРАПОР КОВАЛЯ». 
Початок о 10 год. ранку, 12, 2, 
4 год. дня, 6, 8, 10 год. вечора.

Кінотеатр «Хроніка». Доку
ментальний фільм «НАШ ДРУГ 
ІНДОНЕЗІЯ». Демонструється
3 10 год. ранку до 9 год. вечо
ра. Художній фільм «БАЛТІЙ
СЬКЕ НЕБО» (2 серія). Поча
ток о 9 год. ЗО хв. вечора.

Кінотеатр Імені Дзержннсько- 
го. «В СТЕПАХ УКРАЇНИ». По
чаток о 10 год. ранку, 12. 2.
4 год. дня, 6. 8, 10 год. вечора. 
На літньому майданчику о 
8 год. 30 хв. вечора.

поступилася
довільній програмі вона висту
пала невдало і поступилася 

першістю Світлані Бобровій.
Відбулася зміна лідерів при 

виконанні довільних вправ І се
ред чоловіків. Едуард Орлен- 
ко зірвався на брусах. Біото 
місце заступив майстер спорту 
Юзеф Толчинський, який і став 
абсолютним чемпіоном області.

Серед чоловіків, які виступа
ли по першому розряду, переміг 

Т. Ніколаєвський.
Тренер збірної команди об

ласті із спортивної гімнастики 
Михайло Йосипович Гасман піс
ля закінчення змагань сказав:

— Як і слід було чекати, пе
ремогу здобули лідери. їх сума 
балів іце ие зовсім висока: хо
тілося б досягти кращого. Ду
же радий за Аню Наснпайко і 
Едуарда Орденка, які стали 
серйозними конкурентами поруч 
з майстрами. Попереду — осо
бисто-командна 
України, тож 
спрямовані на 
товку до неї.

як іменують їх юристи, Кіровоградський міськком ком
сомолу. Скажемо прямо, не дуже-то часто зустрінеш 
тепер на вулицях, особливо на Кущівці, Балашівці, 
Новоолексіївці чи Новонекрасовці людей з кумачевими 
пов'язками.

За словами секретаря міськкому т. Сокуренка, штаби 
дружинників для більшої оперативності створені тепер 
в шести мікрорайонах міста. Не буде перебільшенням, 
якщо скажемо, що вся допомога їм з боку міськкому 
ЛКСМУ обмежилася загальними настановами. Немало 
юнаків і дівчат, які складали уявлення про роботу дру
жинників по детективній літературі, зіткнувшись з бу
денними, а іноді й нелегкими обов’язками, просто-на
просто відійшли від дружини, і т. Сокуренко навіть 
про їх кількісний склад має приблизне уявлення. Чи 
не тому, бува, більшість порушників затримують, го
ловним чином, працівники міліції?

А де ж ваші комсомольські рейди, товариші з міськ
кому комсомолу? Про них залишилися тільки добрі 
згадки.

У боротьбі з хуліганами міськком комсомолу вико
ристовує сатиричну газету «Крокодил іде по місту», що 
виставлена по вулиці Карла Маркса. Та тільки 
цей «Крокодил»'чомусь не йде, а мляво повзе — по мі
сяцю—півтора ви можете бачити у вітринах одні й ті ж, 
іноді не завжди дотепні, карикатури. Яка ж це опера
тивність? Хіба в місті не буває хуліганських вчинків? 
Чи не краще було, щоб про кожний з них вже наступ
ного, чи, принаймні, через два дні знали всі трудящі? 
Такі ж сатиричні вітрини пора вже створити і в мікро
районах міста. А про їх дійовість, на наш погляд, гово
рити не доводиться: не один дебошир після всена
родного осміяння і осуду замислився б над своєю даль
шою поведінкою.

В. 1. Ленін називав хуліганів нарівні з пройдисвітами 
і дармоїдами ворогами народу, ворогами соціалізму. 
Хуліганство — зло, несумісне з природою соціалістич
ного ладу, з моральним обличчям радянських людей. 
Глибше задумайтеся над цим, поки не пізно, ви, жа
люгідні моральні виродки, що напідпитку витикаєтеся 
вечорами на наші світлі вулиці, стискаючи в кишенях 
ножі й кастети.

Вас, безвусих дебоширів, марнотратників життя, стає 
все менше і менше! 1 ніколи, ніде не сховає вас темно
та ночі, не уникнути вам справедливого суду народу, 
суду громадськості.

Ми будуємо найпрекрасніше, найгуманніше суспіль
ство на землі. А в це суспільство, як говорив на XIII 
з’їзді комсомолу М. С. Хрущов «...хулігана ми в кому- 
нізм не візьмемо, доведеться з ним тут, у соціалізмі, Л партії з 
розпрощатися».

Створимо ж нетерпиму обстановку навколо хуліганів. 
Нехай горить земля під їх ногами!

В. КРАМАРЕНКО.

У атр ім. М. Л. Кропивниць- л кого розпочинає свій 24-ий 
а театральний сезон. В цей л особливо знаменний рік, на- У сичений великими подіями, л ввесь радянський народ з Л любов’ю готується до XXII У з'їзду Комуністичної партії У Радянського Союзу, з’їзду, 
0 який затвердить Програму 
у побудови комунізму.
V В проекті нової Програми У відмічається, що «радянська У література і мистецтво, У пройняті оптимізмом і жит- У тєстверджуючими комуніс- У тичними ідеями, відіграють У велику ідейно-виховну роль, У розвивають в радянській У людині якості будівника но- У вого світу. Вони покликані У бути джерелом радощів і 
6 натхнення для мільйонів лю- 
ддей, виражати їх волю, по- 
0 чуття й думки, бути засобом 
І їх ідейного збагачення і мо

рального виховання».

Для успішного виконання 
такого завдання особливе 
значення має добре підібра
ний репертуар, основа-ос- 
нов діяльності творчого ко
лективу. Саме він допома
гає митцям практично вико

нувати свою роль помічника 
партії в ідеологічних питан
нях.

Нам приємно звітувати 
перед громадськістю міста, 
що театр ім. М. Л. Кро
пивницького має деякі зру
шення по відбору та форму
ванню репертуару. Примі- У ром, якщо в нашому репер- У туарі у минулих роках було У одна—дві радянських п’єси У на рік, то еже в 1961 році, У коли колектив театру почав л конкретно виконувати свої 

Т; зобов’язання в світлі рішень 
ідеологічних пи- Л тань, становище значно по- 
0 кращало. Протягом цього Л року ми показали глядачам 
Ь такі цікаві твори радян-
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плата на періодичні 
видання в селі Богодарівці 
Добровеличківського райо
ну. Громадські розповсюд
жувачі преси з числа ком
сомольських активістів пра
цюють на. фермах', в польо
вих бригадах, таборах ме
ханізаторів.

Велику роботу серед мо
лоді проводять громадські 
уповноважені Олег Михаль
ченко та ветеринарний 
фельдшер артілі імені 

З 1 жовтня розпочалася пе
редплата на твою обласну мо
лодіжну газету. Ти зможеш її 
придбати в усіх поштових від
діленнях, в громадських упов
новажених.

Передплатна ціна «Молодо
го комунара»:

на 3 місяці — 72 копійки?
на 6 місяців — 1 крб. 44 ко

пійки?
на 12 місяців — 2 крб. 88 

копійок.

Леніна Меркурій Доценко. 
Разом з листоношами 
Л. Порсєвою, Г. Черкесом 
вони тільки на обласні га
зети охопили передплатою 
понад 1.440 чоловік.

На кожну тисячу насе
лення в селі Богодарівці 
наступного року припаде 
по 750 газет та журналів.

С. МОРОЗ, 
начальник Богодарівсько- 
го відділення зв’язку.

Добровеличківський 
район.

с- ників. Розпочалась
2редплата на газети і 
Еі журнали в школах.
□ Ініціаторами перед- 
о плати молодіжних ви
сі дань в селі Молдавці
□ стали комсомолки Ніна
□ Гоменюк і Таїсія Воло-
□ шашок, а на станції Го- 
п лованівськ — старша

□ цева. Вони
с редплатою близько
□ чоловік.о
§ В селі Ємилівці про- 
° пагандистами періодич- 
§ ної преси стали листоно- 
° ші-комсомолки Л. Корінь
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Минулої неділі відбувся 
передостанній тур чемпіона
ту країни і республіки з 
футбола серед майстрів кла
су «Б». Кіровоградська 
«Зірка» грала в Дрогобичі 
з місцевим «Нафтовиком». 
Зустріч закінчилась з ра
хунком 2:1 на користь кіро- 
воградців. Голи забили Ана
толій Кравченко і Станіс
лав Катков. 

ських авторів, як «Іркутська 
історія», «Квіти живі», «Над 
Дніпром» та інші.

Велику роботу проведено 
колективом цього літа по 
обслуговуванню трудівників 
колгоспів, радгоспів, ново
будов та залізничників. 
Характерно: якщо в недале
кому минулому з боку сіль
ського глядача був попит 
на п’єси розважального 
жанру: «Сватання на Гонча- 
рівці», «Шумить Дніпро» та 
інші, то в цьому році ще 
задовго до гастролей керів
ництво театру одержало чи
мало заявок від колгоспни
ків з проханням показати 
«Іркутську історію», «Ост
рів Афродіти», «Квіти жи
ві», «Над Дніпром». Ці за
пити ми з великою радістю 
задовольняли.

Практично виконуючи 
прийняті зобов’ язання в 
світлі рішень січневих Пле
нумів ЦК КПРС та ЦК КП 
України, театр під час своїх 
літніх гастролей спланував 
роботу так, щоб побувати 
майже у всіх районах на
шої області і в першу чер
гу обслужити трудівників 
віддалених місцевостей. За 
червень, липень та вересень 
своєї роботи на селі колек
тив дав 160 вистав, обслу
живши понад 64 тисячі гля
дачів. Причому, із загальної 
кількості вистав вісімнад
цять поставлено на відкри
тому повітрі в повному 
художньому оформленні на 
спеціально обладнаній авто- 
сцені.

Перебуваючи в районах 
та селах області, колектив 
театру не скидав з рахунку 
своїх громадських зобов'я
зань: проводив багато твор
чих зустрічей з колгоспника
ми та робітниками заводів, 
семінари та консультації з 
гуртками художньої само
діяльності, влаштував де
сять шефських концертів 
на полі, в бригадах, на току.

На відзнаку знаменної да
ти, XXII з’їзду КПРС, ко
лектив підготував нові ра
дянські вистави: «Океан» 
О. Штейна та «Фараони» 
О. Коломійця. Крім того, ми 
взяли шефство над драма
тичним гуртком колгоспу 
імені Суворова Бобринець- 
кого району й допомогли 
сільським аматорам підготу
вати в подарунок XXII з’їз
ду КПРС виставу «Фарао
ни».

На кінець 1961 року театр 
планує показати нашому 
глядачеві нові вистави — 
«Син віку» Купріянова, му
зичну комедію «Севасто
польський вальс» Лістова та 
п’ єсу-казку для дітей до
шкільного та молодшого 
шкільного віку.

Відкриваючи свій новий 
театральний сезон, ми радо 
кажемо: ласкаво просимо, 
шановний глядачу, до нашо
го театру!

В. МЕЛЬНИКОВ, 
директор театру імені 
М. Л. Кропивницького.


