
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

/4ЛАВНУ перемогу на кукурудзяному фронті здобула ланка Лю- 
би Черкес з колгоспу «Шлях до комунізму» Знам’янського ра

йону. В складі ланки п’ятеро дівчат — Олена Ігнатьєва, Тамара 
Ляшенко, Юля Свербій, Валя Марин, Люба Маруту к.

По 93,4 центнера кукурудзи в зерні одержали вони на площі 
25 гектарів.

За вирощений урожай ланці, крім основної, нараховано в до
даткову оплату 54 центнери зерна кукурудзи, в тому числі ланко
вій Л. Черкес — 10,6 центнера.

Люба Черкес заявляє:
— На наступний рік наше завдання таке: одержати по 100 цент

нерів кукурудзи в зерні на 50-гектарній площі.
На знімках (ліворуч) •— Люба Черкес; (внизу) — Люба Чер

кес привезла додому кукурудзу, одержану в рахунок додаткової 
оплати.

Фото В. Ковпака.
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ЗМІННЕ
сільськогосподарських вантажів ЗАВДАННЯ—

У ПІВТОРА РАЗА
ПО-ДІЛОВОМУ відпові

дають на заклик шофе
рів Новоукраїнської авто
колони водії автомашин 
колгоспу імені Котовсьеого 
Кіровоградського району.

Ж м т т я Членам комсомольсько-молодіжної ланки кол
госпу «Шлях до комунізму» Знам’янського райо

ну, яку очолює Люба Черкес, присвячується.

Першість у змаганні се
ред шоферів під час місяч
ника по перевезенню сіль
ськогосподарських вантажів 
утримують водій машини 
«ГАЗ-51» Микола Люткевич 
і водій машини «ЗІС-150» 
Михайло Гаманенко. Пра
цюють вони на транспорту
ванні кукурудзи з колгоспу 
на Кіровоградський завод 
по обробці гібридного і сор

тового насіння кукурудзи.
При нормі 4 рейси вони що
дня роблять по 6—7 ходок 
і перевозять по 280 — 300 
центнерів качанистої.

Щоб повністю завантажу
вати машини, вони нарости
ли борти, устаткували кузо
ви сітками для механічного 
розвантаження.

Н. ІВАНОВ.

МОЛОДЕЧОГО ЗАСПІВ
Г О ВАНІ Є поле за колгоспним лісом, 

Битий шлях між кленів багряніє знову.
Вересень мереживо-павутиння звісив, 
Мов рибалка сіті в присмерк вечоровий. 
Потягнувсь до неба, розтріпав волосся, 
1 цілує землю і небесні шати.
Щедро і заливчасто догорає осінь, 
Вся у фарбах райдужних, ніжна і багата. 
Мчать автомашини у хмаринках пилу, 
А на них, мов сонця злитки золотисті, 
Ніби цвіт ромену, що для серця милий, 
Іде кукурудза тисячозерниста.
Іде’, мов на троні, королева поля, 
Королева праці подругу вітає
І, мабуть, звичайна в Люби Черкес доля, 
Все у ній буденне — з краю і до краю. 
Все? Ой, ні, хороші! Чи ж оце не свято? 
Майже сто центнерів, чи ж маленьке щастя?! 
Урожай дорідний, урожай багатий, 
Мов життя самого молодечий заспів.
А було ж усього: сліз гірких і сміху, 
А було ж — і руки опускались ^долу.
...Перед ланковою пропливає тихо 
Все життя коротке, вся дівоча доля. 
Ще, було, у школі мріяла про поле 
І, як мерхли зорі, бігала у степ, 
Лиш високі свідки, горді дві тополі 
На дівча дивилися: хай собі росте!
...П’ятий, шостий, сьомий... Ой, летіли роки! 
А коли вдесяте визрів барбарис,
Зрілості п'янкої задзвеніли кроки, 
Завітала Люба в поле, як колись. 
Буйногриві трави цілували ноги, 
Вранішній серпанок хлюпав між ярів. 
З піснею дівчата вийшли на дорогу, 
Виграє на сапах полум’я зорі.
— Мо, підеш із нами? — запитали Любу.
— Чи до інституту твій лягає шлях.
Сонце із-за лісу засміялось любо, 
Розцвіло тюльпаном на рясних полях. 
Вирішила твердо: тут моє призвання.
Врожаї ростити справа копітка, 
Та візьму на поміч волю і дерзання, 
Комсомольський вогник рідного квитка, 
їй назустріч ранок свіжість щедро вилив, 
Вітерець наопашки одягнув жакет.
У село верталась зрілість повна сили, 
Щоб в життя почати самостійний злет.

Пленум ЦК ВЛКСМ
і МОСКВА, 10 жовтня. (ТАРС). Сьогодні від

бувся 11-й пленум Центрального Комітету 
ВЛКСМ.

Пленум увільнив тов. Логінова В. П. від 
обов’язків секретаря і члена Бюро ЦК 
ВЛКСМ у зв’язку з переходом на партійну 
роботу.

Пленум обрав секретарем ЦК ВЛКСМ тов. 
Саюшева В. А.

» * ♦
Виткався білою ковдрою терен над полониною:
— Сійте! — махнув дівчатам білим своїм крилом. 
Вийшла на бій комсомолія сонячною годиною,
1 пісня срібною птицею повисла понад селом. 
Не скаржилися дівчата, що тіло стискає втома, 
Та тільки Дмитро Бульдович і так усе добре знав. 
Ішов секретар на поле, де праці котився гомін. 
Де щедрі дарунки осінні готує дівчатам весна.
— Дівчата, агов! А де ж ви? Добридень. Ну як,

хороші?
Коли ж посилати рапорт? — запитував жартома. 
... У праці минали тижні... Кружляла 

пилюка-пороиіа...
1, гляньте! Стоїть качаниста, немов королева сама... 
Повітря, неначе з хмелем. Отак би підставить губи 
1 пити його, як воду з холодного джерела... 
Сьогодні у ланці радість, свято сьогодні в Люби, 
Природа — і та дівчатам килим-шлях устеля. 
А сонце кидає бризки, немов кукурудзи зерна, 
Сміється у синім небі: одержали! Майже по сто! 
Русявий беїикетник-вітер торкнувся колючого терну 
І кинув до ніг дівчини осінній його листок.
І тисне Михайло руки дівчатам веселої вдачі, 
Що в честь Двадцять другого з'їзду

подвиг звершили свій.
— Значить, рекордний фініш, першість в районі,

значить...
В дівчат розцвітають усмішки та радість

з-під довгих вій.
Георгій ШЕВЧЕНКО.

Колгосп «Шлях до комунізму»
Знем’кнського району.

400 тонно-кілометрів 
за добу

ГУДЕНЬ і вночі по широких автомобільних магістра- 
& лях і звивистих польових дорогах мчать машини, 
вщерть наповнені щедрими дарами золотої колгоспної! 
осені. І якщо десь у дорозі вам, друзі, стрінеться зеле
ний «газон» з номером «ХЕ. 45-92», то знайте — це ма
шина колгоспу імені Карла Маркса Устинівського ра
йону. Водить її комсомолець Анатолій Гавриш.

Завзято, по-молодечому працює Анатолій. Де тільки 
його не доводиться бачити протягом доби! Зранку до 
пізнього вечора транспортує він від кукурудзозбираль
ного агрегату силосну масу, роблячи по 16—18 рейсів 
на відстань до 8 кілометрів. А потім з’являється на бу
ряковій плантації. За ніч встигає зробити 2—3 рейси 
на приймальний пункт на відстань 28 кілометрів.

По 400 і більше тонно-кілометрів за день робить ма
шина Анатолія Гавриша. Та інакше працювати він і 
не мислить. Адже юнак включився в боротьбу за висо
ке звання ударника комуністичної праці, яке він вирі
шив завоювати до дня відкриття XXII з'їзду КПРС.

Підхопили заклик новоукраїнських шоферів і вклю
чилися у місячник по перевезенню сільськогосподар
ських вантажів також колеги Анатолія — Микола Мі- 
щенко, Віктор Кислий, Дмитро Зданєвич, Микола Вдо
вів, Володимир Мороз. Всі вони борються за те, щоб 
підписати трудовий рапорт наступному з’їздові партії.

В. БУРЛАЧЕНКО,
І. ШЕВЧЕНКО. 

Устинівський район.

Новий потужний 
прискорювач

В Інституті теоретичної та 
експериментальної фізики 
Академії наук СРСР став до 
ладу потужний прискорювач 
протонів, збудований за ос
таннім словом техніки. За
вершено багаторічну працю 
вчених, інженерів, техніків, 
робітників.

«Є 5,8 мільярда електро- 
новольт!» — в цих словах 
плакату колектив рапортує 
XXII з’їздові КПРС про 
здобуту перемогу. Через 
кілька місяців перші потоки, 
пучки розігнаних до вели
чезних швидкостей частинок, 
вже стануть об’єктом без
посереднього дослідження 
фізиків.

(ТАРС).



району.

тор з’явився на буряковій 
плантації. Тепер корені ви
возили на приймальний 
пункт зразу ж після очист
ки...

НАРИС

а

«Бєла-

можна

краплями дощу, і 
вдивляється на

ЛІ) СЬ ВОНИ, будівники Кременчуцької ГЕСІ 
. 2 Разом з іншими молодими ентузіастами прн-

2 були па будову кіровоградські дівчата Олена
3 Кравченко, Люба Мірошниченко та Людмила Ка-
» бакова з Гайворона. Хорошою працею прослави-
; лись дівчата.

• ; На знімку (зліва направо): О. КРАВЧЕН-
2 КО, Л. МІРОШНИЧЕНКО, Л. КАБАНОВА.
• Фото Г. ЧОБІТКА.

II03 ГУЛ ЮЄ степом вітер
• з дощем. Густішають з 

кожною хвилиною сутінки. 
Дорогою на Грушку мчить 
«Беларусь», тягнучи за со
бою повний причеп жому. 
Колеса трактора врізають
ся в густу багнюку, зали
шаючи позаду глибокі ко
лії. Василь схиляє набік го
лову, щоб в очі не сікло хо
лодними
«пильно 
шлях.

«Ну й погода! Навіть 
автомашини не пройдуть по 
такій дорозі. От і вози з са
мої Ульяновки трактором 
жом. Та хіба багато наво
зиш? Якраз коровам на день 
вистачить. А шоб переміша
ти з січкою та скидати в 
яму, — того й не кажи. Ні
як не встигнеш..»

Юнак насовує на лоба 
картуз, бо поривчастий ві
тер ледве не скинув його, 
і під монотонне завивання 
мотора поринає в спогади. 
Запам’яталася вранішня 
розмова на фермі, куди за
вітав секретар паргоргані- 
зації артілі Іларіон Савич 
Галушка.

— А-аа, комсомолів! •— 
весело вигукнув він. — Ра
но підхопилися, молодці! 
Вже другий тиждень виру
чаєте. Корови й молока 
стали прибавляти. — І то
ді до Василя: — Ти, Ско
робогач, так і тримай. Ско
ро на збори покличемо.

— Це про що він? — за- 
-питав Петро Міщенко, ко
ли І. С. Галушка зайшов до 
корівника.

— Та, думаю, Петре, 
квиток комсомольський за
мінювати.

— Нічого не розумію. За-
.губив ного чн що?

— Що ти, партійний не
забаром вручать. Мене ж 
кандидатом в члени партії 
прийняли...

Поринувши в роздуми, 
Василь Скоробогач і не по->-*А**' 
мітив, як у село в’їхав. На? 
стовпах вже мерехтіли світ-/ 
лячкн ліхтарів. ?

Через годину юнак був? 
вдома. Повечеряв, одягнув? 
новий, добре випрасуваний? 
костюм і попростував до? 
клубу. А батько, Митрофан ’ 
Сільвестрович, ще довго ди-? 
вився у вікто, де в темряві/ 
ЗНИК СИН. ?

— А пам'ятаєш, Ганно,—;. 
звернувся він до дружи-.' 
ни, — як Василько наш з? 
випускного вечора прнй-р 
шов? ?

— Звичайно... Я тоді тро-> 
хи не так думала про його/ 
долю. •'

...Убіг до кімнати, три-? 
маючи в одній руці атестат? 
зрілості, а в другій — веЛ 
ликий букет пишних квітів.?

— Ну й куди тепер? —? 
запитав Митрофан Сільвест-? 
рович сина, обнімаючи ного. ’

— В колгосп, тату. Тро-? 
хи попрацюю, а тоді і нав-? 
чання продовжу. ;.

— Отаке! — вирвалося в? 
матері. — Навіщо ж деся-? 
тирічку було закінчувати?..;«

А батько підтримав сина:?
— Правильно, Василю!? 

Попрацюй, дізнайсь, як дає-? 
ться кожна копійка. Тоді;« 
інакше й на життя дивити-? 
мешся. -

Наступного дня Василь? 
вже вантажив на багьково-? 
го «газона» мішки з зер-? 
ном. А згодом пішов у трак-?

торну бригаду за причіплю
вача. * « ж

ВАСИЛЬ почув, що Гайво« 
ронське училище меха

нізації сільського господар
ства проводить набір учнів« 
Вирішив поступити вчитись.

Порадився з батьками, 
тоді вже пішов до контори 
колгоспу, щоб порадитися 
з керівниками.

...Через півроку повернув
ся в рідний колгосп, йому 
доручили трактор 
РУСЬ».

Відтоді Василя 
було бачити на своєму чер
воному красуневі всюди: 
зимою возив на поле пере
гній, весною сіяв, обробляв 
просапні, а влітку вирушав 
туди, де шуміли стиглим 
колосом хліба.

Молодого механізатора 
хвалили за сумлінну працю. 
Не раз він йшов працювати 
туди, де найважче, де від
чувалась нестача робочих 
рук, де було особливе на
пруження. От хоча б восе
ни минулого року. Добрий 
урожай виростили тоді бу- 
ряководи колгоспу імені 
Шевченка. Копаючи корені, 
не встигали їх вручну наван
тажувати на автомашини. 
Василь, не гаючи часу, 
взявся ремонтувати автона
вантажувач. А наступного 
дня після обіду механіза-

* * *
□ МОЛОДЕЧИМ запалом 

взявся до роботи Василь 
Скоробогач в нинішньому 
році. Ще під час весняної 
сівби його ставили за прик
лад іншим, бо не було такого 
дня, щоб він не виконував

по півтори норми. Добре 
трудився він, доглядаючи 
посіви качанистої. 1 в тому, 
що тепер в артілі збирають 
на кожному гектарі по 65—• 
70 центнерів кукурудзи чи
мала й Василева заслуга...

Над кукурудзяною план
тацією звучить симфонія 
осіннього трудового дня. 
Гудуть мотори тракторів, 
лунають голоси колгоспни
ків. А шляхами мчать авто
машини, наповнені янтарни
ми качанами. Зелену масу 
з поля перевозять трактор
ними причепами. Разом з 
іншими механізаторами ар
тілі імені Шевченка водить 
свій «Беларусь» з приче
пом кандидат у члени 
КПРС Василь Скоробогач.

— По сімнадцять—двад
цять ходок робить за день,

__ хваляться колгоспники.
А інші, зустрівшись з Ва- 

силевим батьком, говорять:
— Хороший у вас син, 

Сільвестровичу. Високого 
польоту...

— На те ж і крила моло
ді в нього, щоб високо літа
ти, — не без гордості від
повідає Митрофан Сіль- 
вестрович.

— Та й хіба я можу пра 
цювати сьогодні так,
учора, — каже Василь. — 
Адже проект Програми пар
тії нової наснаги вливає в 
серце, і відчуваєш, ніби на 
крилах злітаєш \ropv.

- ШЕВЧУК, 
корпункту 

комуна-

М.
керівник
«Молодого 
ра».

Колгосп імені Шевченка 
Ульяновського

І тринадцять"} 
і НАЙКРАЩИХ У
1 переступила по-
І Л ріг райкому комсо- 
і молу і промовила, обер- 
\ нувиїись до своїх подруг: 
І — Глядіть же не під- 
) ведіть.
і — Та ні. Ми ж готува- 
' лися, — намагалася 
І заспокоїти комсомоле- 
Іського вожака Люба 

Пхиденко.

І
 Ось і кабінет, у якому 

йде засідання бюро. 
Якось несміливо підхо
дять до дверей хлопці і

і дівчата.
—У нас на зборах 

І вільно почуваєш себе, а 
] тут... — зніяковіло поча- 
ла Ліда Проценко і пер
шою направилася до ка
бінету секретаря райко
му. Привіталася. Сіла і 
почала чекати запитань. 
А їх було 'багато: і про 
обов'язки члена ВЛКСМ, 
і про міжнародне стано
вище, і про піонерську 
дворічку. Про все це від
мінниця дев'ятого класу 
А джамської середньої ( 
школи № 1 Ліда Процен
ко розповіла членам бю
ро.

Та, мабуть, нікому в 
той день не було так ра
дісно, як Марії Якимасі. 
В день народження вона 
стала комсомолкою.

У той день тринадцять 
найкращих старшоклас
ників одержали комсо
мольські квитки.І. НАЗАРАТІЙ, 

наш позаштатний 
кореспондент.

Кіровоградський район.

Про шефство справжнє й удаване
1. ЕНТУЗІАСТИ

вони стрункі та високі хлопці, обидва за- 
Перший, 
комітету 

«Червона

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
13 жовтня 1961 р., 2 стор.

В селі ЖуравлинцІ Голо- 
ванівського району багато 
хорошого можна почути про 
кіномеханіка Володимира 
Бабича та про моториста 
Володимира Мусевича. Вони 
заслужили повагу й автори
тет серед трудящих села 
своїм сумлінним ставленням 
до праці. Дехто може сказа
ти:

— Хіба то робота? Відкру
тив кінофільм І додому.

Але такі люди глибоко по
миляються. Праця кіноме
ханіка та моториста нелег
ка. Багато потрібно доклас
ти зусиль, щоб кожний гля
дач був задоволений хоро
шим звуком, якісним зобра
женням.

Кіномеханік В. Бабич та
кож багато уваги приділяє 
демонструванню сільськогос
подарських фільмів.

На знімку В. Бабич. 
Фото Г. ВЄРУШКІНА.

ОБИДВА
смаглі, з міцними мозолястими руками. 

Іван Островий, — секретар комсомольського 
другого механоскладального цеху заводу 
зірка», другий — молодший сержант Василь Кучин- 
ський. Він комсомольський ватажок серед воїнів.

— Та їх і водою не розіллєш, — ходять приємні чут
ки про обох юнаків і в підрозділі, і на заводі.

Хіба дружать лише Іван та Василь? За останні роки 
зміцніла дружба всіх робітників другого механоскла
дального цеху з воїнами. Не раз червонозорівці 
пали з концертами перед своїми друзями, не раз і самі 
воїни влаштовували цікаві вечори для юнаків та дівчат 
заводу. А коли якесь свято надходить — тепло 
ровляють друзі один 
повелося здавна.

Зустрілися якось Іван Островий та Василь Кучин- 
ський. Довго радилися, як краще організовувати зустріч, 
що включити до концерту. А через деякий час відбулося 
спільне засідання комсомольського бюро. Рішення засі
дання були чудовими: запланували зробити подорож до 
Умані, регулярно проводити спортивні змагання, збирати 
металолом, проводити диспути, тематичні вечори.

Всі ці заходи вже проведені.
Добре пройшов і недільник: було зібрано до десяти 

тонн металевого лому, наведено ідеальний порядок в 
цеху біля верстатів. В гострій спортивній боротьбі з 
шахів перемогу здобули червонозорівці, з баскетбола —« 
воїни.

Та на цьому не заспокоюються ентузіасти. Зараз Ва
силь Кучинськнй готує стенд, на якому будуть пред
ставлені відмінники бойової і політичної підготовки, а 
Іван Островий разом із своїми друзямн — стенд з 
фотознімками передовиків виробництва. Нещодавно 
червонозорівці звітували перед воїнами про виконання

висту-

поздо-
одного, готують подарунки. Так

своїх зобов’язань, а військовослужбовці складали 
рапорт шефам. >

Комсомольці підрозділу і робітники другого механо« 
складального шефствують і над школами міста. В ленін
ській кімнаті у воїнів є ціла бібліотека, яку подарували 
юні друзі своїм'старшим товаришам. Теплі написи на 
томиках свідчать про велику дружбу, про те, що ці 
скромні подарунки були вручені від широго серця. Адже 
воїни, наприклад, часті гості в Кіровоградській шко
лі № 25. Тут вони організували технічні гуртки.

Добру справу зробив і завком комсомолу «Червоної 
зірки», організувавши зустріч воїнів з допризовною мо
лоддю. Цікаво пройшов вечір на тему: «Не проходь ми
мо!». Слід тільки побажати комсомольському комітетові 
заводу більше організовувати таких вечорів, краще 
спрямовувати шефську роботу цехів і відділів. Адже за 
досвідом не потрібно далеко ходити: е хороший приклад 
другого механоскладального цеху.

2. НЕ ЖЕВРІТИ, А ГОРІТИ!

:■

ТІ А подвір’ї панчішної фабрики зустріли ми секретаря 
“ комсомольського комітету підприємства Ольгу Гуца- 
люк. Зав’язалася розмова. Дівчина згадує про хороші 
шефські зв’язки в минулому, які запам’яталися надовго.

— А як же зараз? — запитуємо.
— Нічого цього немає...
Виявляється, комсомольський комітет фабрики остан^ 

нім часом випустив з поля зору цю важливу ділянку 
роботи. Ні на зборах, ні на засіданнях бюро по-серйоз- 
ному не заходила мова про шефство. Тож і не дивне, 
що поодинокі проблиски шефських зв’язків згасали. 
Підготували концерт, але у підшефний підрозділ не 
виїхали: відмовилися дівчата. Чому ж так трапилося? 
На це запитання дає вичерпну відповідь О. Гуцалнж: 

Ніхто до нас не заходить з підрозділу.
Якось дивно звучить це визнання. Замість того, шов 

самим, без зайвого нагадування, зустрітися з воїнами, 
обмінятися останніми новинами, поділитися виробничи
ми успіхами, комсомольці вичікують. Мовляв, чого ми 
підемо у підрозділ? Ми ж дівчата. Ще хтось щось поду* 
має... Насправді ж це просто один з нехитрих мотивів 
для прикриття бездіяльності.

Аналогічне становище і на швейній фабриці. Тут та
кож згадують про шефство в минулому. Але на відміну 
від панчішниць, дівчата із швейної епізодично бувають 
у підрозділі. Відбулася, наприклад, цікава зустріч 
передовиків виробництва з воїнами, проводи вій- 
ськовослужоовців з армії. Все це добре. Та чому ком
сомольський комітет фабрики на чолі з Жанною Ткачен
ко проводить цю важливу роботу від випадку до ви
падку?

Непродумано, здебільшого по святах організовує 3У" 
стрічі з воїнами молодь заводу «Динамік», взуттєвої 
фабрики та міської лікарні № 1.

Всіляко розвивати шефські зв’язки — першочергове^.^ 
завдання Кіровоградського міськкому комсомолу 
комсомольських комітетів підприємств міста. Кому *» 
як не вожакам комсомолі!*, розпалювати справжнє вог
нище дружби, теплих взаємних відносин між робітня* 
чими колективами і воїнами?

М. КІГРАР, 
завідуючий відділом спортивної і оборонно-ма
сової роботи обласного комітету ЛКСМУ.



| Василь Олександрович Сухомлинський — член-кореспондент І
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її ЕДАВНО у нас в школі трапи- 
** лась подія, що стурбувала вчите
лів, примусила замислитися над най
складнішими питаннями морального 
виховання.

Після уроків прийшла до школи 
> мати учениці десятого класу Ніни Н. 

Всі знали Ніну як трудолюбиву, 
скромну, трохи замкнуту дівчину, 
її мати була чимось схвильована. 
Дочекавшись, поки підуть вчителі, 
вона розповіла нам з класним керів
ником десятого класу про те, що ще 
вчора приголомшило її, не давало 
спокою всю ніч.

«Учора ввечері, — розповідала ма
ти, стримуючи хвилювання, — Ніна 
пішла в садок. Я звикла до того, що 
дівчина майже щодня любить поси
діти під яблунею. Та цього вечора 
кинулось у вічі, що Ніна дуже довго 
чепуриться перед дзеркалом. Думаю, 
хтось прийде до неї в гості. Триво
жусь і разом з тим відганяю неспо
кійні думки: адже дівчині сімнадцять 
років, треба поважати те, що про
буджується в її серці. На всяк випа
док все-таки сказала: «не затримуй
ся, дочко, весняна ніч коротка, кра
ще лягти раніше і встати на зорі, 
попрацювати на свіжу голову».

Спалахнула Ніна, розчервонілася, 
як троянда, і тут я переконалася, що 
у неї перше побачення.

Я вляглася спати, та заснути не 
можу, серце щось відчуває... Чую 
поспішні кроки, біжить моя Ніна до
дому. Швидко відкриває двері, сідає 
на диван і плаче. Кімната освітлена 
місячним сяйвом, я бачу кожну ри
сочку її обличчя. На ньому — гли
бока біль образи. Піднімаюсь з по
стелі, підхожу до неї, заспокоюю.

Дочка моя завжди ділиться зі 
мною всіма своїми думками; і цього 
разу вона розповіла мені, що трапи
лося. А трапилося страшне. Вона 
розповіла мені ось що:

«Мамочко, дорога, кому ж можна 
вірити? До мене прийшов Коля. Я 
любила його, він здавався мені ро
зумним, скромним. Сиділи ми з ним 
на лавочці, говорили. Хотілося про
сто сидіти, відчувати його поруч з 
собою, дивитися на далекі зірки, 
слухати солов’я... Але ось я поміти
ла, що Колю щось пригнічує. Я го
ворю, він все мовчить. Потім він 
взяв мене за руку, став обнімати. Він 
обніме, а я не можу ворухнутися, 
заціпеніла якось... Що він подумав— 
не знаю, та, мабуть, щось дуже бруд
не... Тягне мене до маленького ліж
ка, на якому я люблю полежати, по
читати книгу.

Тут тільки я опам’яталася; в го
лові блискавкою промайнула думка 
про те, що він подумав про мене і 
що він хоче... Вирвалася з рук, да
ла ляпаса... А він посміхається, і по
смішка його якась огидна. Думаю, 
хоч для вигляду попросить пробачен
ня, а він каже посміхаючись: «По
думаєш, недоторкана яка. Що ж ти 
думаєш, я прийшов слухати, як со
лов’ї співають? Чи на місяць диви
тись?» У мене в голові було багато 
гострих і гарячих слів, але коли я 
почула це, всі слова немовби спла
вились у вогненний клубок, який 
хотілося кинути йому в обличчя. У 
мене вистачило сил сказати тільки 
одне слово: негідник. Він ще щось 
говорив, але я вже не чула... Гуло в 
голові, здавалось, що квітуча яблуня 
не винесе такої наруги, провалиться 
крізь землю... Мамо, рідна, що мені 
робити? Невже хороша, чиста любов 
є лише в книгах? Для чого ж тоді 
жити?»

«Ось що трапилося з моєю доч
кою, — продовжувала свою розповідь 
мати. — Ви, мабуть, знаєте Колю. 
На п’ять років старший дочки, тіль- 
кн-ио приїхав з армії. Кілька разів 

приходив до Ніни за книгами. На 
вигляд цілком пристойна людина. 
Мені навіть і на думку не могло при
йти, що під личиною ввічливості і 
послужливості криється такий безсо
ромний цинізм. Багато молодих лю
дей отруєні цією заразою, — ось що 
страшно. Дивляться на дівчину, як 
на квітку, яку можна зірвати, і, за
знавши насолоди від її аромату, ви
кинути. Шукають короткочасних втіх. 
Пишаються «перемогами» над довір
ливими серцями. А якщо всупереч їх 
бажанню народжується людина — 
наслідок недовгочасної насолоди, — 
дивляться на це як на прикре непо
розуміння.

Страшно не тільки те, що один з 
таких негідників міг покалічити жит
тя моєї дочки. Страшно те, що най
дорожче, що відрізняє людину від 
тварини, так опошляється, принижу
ється. Що тепер буде думати моя 
дочка про любов?

Ви вчителі, то ж подумайте, де 
криється коріння цієї страш
ної пошлості? Хай схвилює вас 
те, що в нашому суспільстві багато 
дітей, поява на світ яких є для ма
терів гіркою розплатою за любов, а 
не квіткою, що вінчає це святе по
чуття. Хіба можуть бути щасливими 
людьми ці діти? Хіба може бути 
щасливим суспільство, коли в ньому 
є сотні тисяч людей, дитинство яких 
отруєне думкою, що вони нікому не 
потрібні, що з’явилися на світ вони 
випадково? Подумайте, як же вихо
вувати молоде покоління, щоб не 
було покалічених сердець і спогане
них почуттів, щоб народження нової 
людини чекали як найщасливішого 
свята. Чи не тому ніяк не вдається 
вижити хуліганство, злочини, що ба
гато молодих людей вступає в жит
тя спустошеними байдужістю і без
сердечністю батьків? Яке може бути 
у людини почуття обов’язку перед 
суспільством, якщо в нього немає 
почуття обов’язку перед людиною, 
яку він народив? Де можна навчи
тися любити, як не в сім’ї?»

Ми слухали слова матері як при
страсне звинувачення на адресу всіх, 
хто причетний до виховання люди
ни — сім’ї, школи, комсомолу, гро
мадськості. Грубість, пошлість, ци
нізм окремих молодих людей ідуть 
своїм корінням в ту невихованість 
почуттів, яка є неминучим супутни
ком байдужості, безсердечного став
лення людини до людини перш за 
все в сім’ї, потім — в школі, в піо
нерській і комсомольській організа
ціях.

Ми вже мали можливість переко
натися в тому, звідки беруться, на 
якому грунті народжуються циніки і 
пошляки, готові без кінця зривати 
квіти хвилинних насолод. Вони ви
ростають в сім’ях, де любов спогане
на, розтоптана чи то зрадою обо
в’язку, чи то цинічним проявом тва
ринних інстинктів, чи то корисливи
ми пошуками матеріального благопо
луччя.

Слухаючи розповідь матері Ніни, 
ми згадували про Олю і Олександра 
Д. — «випадкових дітей», що вирос
ли без батька, не знаючи ласки і 
любові. Мати приїхала з ними до 
нашого села, коли Олександр і Оля 
були вже юнаком і дівчиною. В цій 
сім’ї панував дух невіри в людину і 
взаємне недовір’я. Скаржачись на 
свою долю, мати щодня нагадувала 
дітям, що вони — її кара, її нещас
тя. Мабуть, з того часу, як діти вза
галі навчились що-небудь тямити, 
вони збагнули, що десь живуть на 
світі дві людини, які дали їм жит
тя, але не дали щастя; ці дві люди
ни — негідники. Ніякої чистої лю

бові немає, є лише хитрість, вмін
ня обдурити —• така «життєва муд
рість» проникла у свідомість Олі і 
Олександра.

Які ж квіти могли прикрасити ці 
покалічені душі? Підозрілість, насто
роженість, недовір’я до людей. Пра
цюючи вже на виробництві, Олек
сандр дев’ятнадцятирічним юнаком 
виявив велику сміливість у стосун
ках з дівчатами. Дівчата задивля
лись на чорноокого, стрункого, куче
рявого слюсаря, про якого до того 
ж говорили, що й руки в нього зо
лоті.

Що може бути небезпечнішим 
цього поєднання — приваблива зов
нішність і потворна душа. Він став 
упадати біля крановщиці — красуні 
Зої, одночасно проявляючи інтерес 
до іншої жінки, робітниці контори, 
молодої вдови, старшої його років 
на п'ять. Прийшов день, коли він 
сказав своїм товаришам, що «добив
ся перемоги» над обома.

Так, цей дев’ятнадцятирічний пош
ляк став батьком двох дітей, про 
яких задовго до їх народження не
щасні матері думали як про пока
рання за свою довірливість. Він пі
шов до армії. Після служби поїхав 
десь на нову будову. Щоразу, коли 
хто-небудь згадує його ім’я, ми пере
живаємо почуття болю за долю роз
топтаної людської краси. Чи боро
лись за його душу, за чистоту його 
почуттів в тій школі, де він навчав
ся? Якщо й боролись, то ця бороть
ба, очевидно, виявилася безсильною 
проти тієї розпусти, яку вбирало 
його серце в сім’ї: кожне слово, ко
жен вчинок матері кричали про те, 
що в людину вірити не можна.

Вчинок Ніни нас дуже порадував. 
Значить, наша турбота про те, щоб 
душі наших вихованців були чисти
ми, благородними, дає свої плоди. У 
вчинку цієї дівчини ми бачили від
повідь на питання: як виховати лю
дину, щоб найінтимніше, глибоко 
особисте в її жйтті було найвищим, 
найблагороднішим?

(Далі буде).

Дар старого комуніста
СЄРОВ, (Свердловсгжа область), (ТАРС). Праців

ник металургійного комбінату імені Сєрова Іван Іва
нович Романов безоплатно передав власний будинок 
з чотирьох великих кімнат рідному підприємству.

У завкомі профспілки він заявив:
— Колись у мене була чимала сім’я. Тепер сини 

і дочки виросли, вивчилися, завели свої сім’ї і жи
вуть добре. Великий будинок мені і дружині вже ні 
до чого. Я знаю, що на комбінаті не вистачає дитячих 
закладів.. Прошу взяти мій будинок і відкрити в 
ньому дитячий садок.

Громадськість підприємства гепло подякувала ста
рому комуністові за добрий подарунок дітям. Напе
редодні XXII з'їзду партії в будинку Івана Іванови
ча Романова буде відкрито дитячий садок.

СП ОНАД півмільйона кілометрів повітряного шляху під 
час перевозок пасажйрів налітав пілот Кіровоград

ського цивільного аеропорту Юлій Бабенко. Його екіпа
жу присвоєно звання колективу комуністичної праці.

На знімку: Юлій БАБЕНКО під час рейсу. 
Фото Г. ВЄРУШКІНА.

ЧИ ВАРТО ХРЕСТИТИ ДИТИНУ?
БЕЗУМОВНО, НІ!

V НАС народився син. Раніше в такому випадку 
обов’язково зверталися до попа: мовляв, треба 

хрестити. А чи обов’язково це? Чи повинні бути у 
дитини хрещені батько і мати? Може, якось інакше 
можна відзначити цю подію?

Раніше ми ніколи не замислювались над цим питан
ням. А тепер от довелося. Просимо відповісти нам на 
сторінках газети.

Молоде подружжя, 
с. Диківка Знам’янського району.

♦ * *

Відповідь на лист 
невідомих авторів

РЕДАКЦІЯ газети попроси- 
* ла нас відповісти вам, не
відоме молоде подружжя. 
Почнемо хоч би з того, що ви 
не наважились назвати свого 
прізвища. Але чому? Напевно, 
вам і самим незручно, що в 
молодій сім’ї виникла така 
неймовірна для нашого часу 
дилема: хрестити чи ні? Адже 
релігійний обряд хрещення, як 
і всі інші обряди церкви, є пе-,. 
режитком минулого. Тільки 
люди темні, пригнічені могли 
колись повірити в те, що мо
литви принесуть їм полегшен
ня життя на землі і дадуть 
змогу потрапити в «рай» після 
смерті. Чому церковники опус- 

Ікають дитину в воду? Ще в 
сиву давнину люди вірили у. 
магічну силу води, запевняли, 
що злі духи бояться її. Церк
ва вчить, що людина від на
родження «гріховна», і, мов
ляв, дитину обов’язково треба 
охрестити, інакше вона хворі
тиме, буде страждати все жит
тя. Але ж все це безглуздя.

Зрозуміло, вам дуже хо
четься якось урочисто відзна
чити народження першої дити
ни. Та немає ніякої потреби 
вдаватися до релігійних обря
дів. Свято народження дитини 
можна провести значно цікаві
ше, за народними звичаями, і 
в той же час по-новому, без 
стародавніх вигадок, які при
нижують гідність батьків.

У нас є син Сергійко. Від
верто кажучи, коли він наро
дився, нам теж дуже хотілося 
так відзначити цю подію, щоб 
вона запам’яталась на ' все 
життя. Дехто нашіптував: «Ви 
ж той... охрестіть дитину... Хоч 

не вірите, але все ж...» Та 
ми не пішли на змову із сові
стю.

Забрати з лікарні матір з ди
тиною прийшли з букетами кві
тів всі працівники районного 
Будинку культури (Борис тоді 
працював там інструктором- 
методистом). Привітали як го
диться, поздоровили, а тоді 
хтось думку подав:

— Треба у Будинку культури 
провести вечір з цієї нагоди. 
Звіздини, чи що...

Пропозицію всі дружно під
тримали. Після того і в рай
комі комсомолу радились, і до 
секретаря райкому партії Г. А. 
Безвушка звертались, і у заві
дуючої районним бюро ЗАГС 
просили поради. Адже справа 
нова, незнайома. А десь через 
тиждень на видних .місцях у 
райцентрі забіліли оголошення. 
«Подружжя Тарасенків запро
шує всіх на свято народження 
дитини».

І ось настав той морозний 
січневий день 1958 року. До 
райкому прийшло дуже багато 
людей, особливо молоді, літніх 
жінок. Всіх привела сюди ціка
вість. Навіть в коридорі ніде 
було стати. За' столом зайняли 
свої місця названі батьки і ма
тері, на стільцях попід стінами 
посідали рідні і знайомі.

Завідуюча бюро ЗАГС т. Тка
ченко починає реєстрацію ди
тини. Записується ім’я дити
ни — Сергій. Нас сердечно по
здоровляють присутні.

Потім взяв слово секретар 
райкому комсомолу Федір Тка
ченко. Він зачитав рішення 
бюро РЦ ЛКСМУ про занесен
ня імені Сергія Борисовича Та
расенко до спеціальної книги 
новонароджених. Нам він вру
чає виписку з рішення бюро 
у вигляді поздоровчої телегра
ми.

Настає момент вручення по-

дарунків. Другий секретар рай
кому комсомолу Анатолій Яце- 
мірський від імені членів бюро 
і працівників райкому під
носить «Альбом дитини». Ди
ректор районного Будинку 
культури т. Григор’єв від імені 
колективу дарує дитячий ком
плект.

На вулиці вже чекають при
крашені квітами легкові авто
машини. Це постарався секре
тар комсомольської організації 
автопарку Леонід Тантлев- 
ський. Святковий «поїзд» ви
рушає до нашого будинку...

Ми розповіли вам, як у нас 
проходило свято народження 
дитини. Після того так само 
урочисто відзначалася ця по
дія і у подружжя Лимбор- 
ських, Горохових, Білошкур- 
ських та в багатьох інших мо
лодих сім’ях. Безумовно, кож
ного разу були свої особливос
ті, але загальний порядок один 
і той же. Приблизно за таким 
же планом можна, очевидно, 
проводити свято народження 
дитини в кожному селі.

Нам аж смішно згадувати: 
дехто з сусідів залякував, що 
дитина буде хворіти. А інші злі 
язики твердили, ніби ми спо
чатку нишком охрестили Сер- 
гійка, а потім вже повезли в 
райком комсомолу. Та то все 
нерозумні вигадки людей, які з 
усієї сили чіпляються за старе, 
віджиле. А наш Сергійко росте 
здоровим, жодного разу не хво
рів.

Треба зауважити, що саме 
від хрещення, від холодної ку
пелі нерідко хворіють немовля
та. Але не тільки в Оцьому по
лягає шкідливість релігійних 
обрядів. Хрещення принижує 
гідність радянської людини. 
Піп твердить в таких випадках: 
«Хреститься раб божий». А на
ші діти ніколи і нічиїми раба
ми не будуть, їм не знати біб
лейських теревень. Нашим 
нащадкам жити в світлому 
майбутті.

Борис і Надія ТАРАСЕНКИ. 
м. Новомиргород.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
13 жовтня 1961 р., З стор.



ЗМАГАТИСЯ
НЕ БУЛО З НИМ
З ВОДНИХ видів спорту

Кіровоградщина посі
дає одне з останніх місць у 
республіці. Стрибки у воду 
і водне поло в жодному то
варистві не культивуються. 
Дуже погано з плаванням. 
Останнім часом в деяких 
колективах товариства 
«Спартак» пожвавішало 
веслування- на човнах, бай
дарках і каное. Народним 
веслуванням займається і 
незначна кількість спорт
сменів гайворонського «Ло
комотива».

Кіровоградська міська 
рада Союзу спортивних то
вариств і організацій зроби
ла спробу зрушити з мерт
вої точки хоч такий не
складний вид, як народне 
веслування. Двічі в цьому 
році провели змагання на 
першість міста. Та, крім 
спартаківців. у них ніхто не 
взяв участі.

Вперше було вирішено 
провести і обласні змагання 
з народного веслування. Та
ке починання слід було б 
тільки вітати. Але в облас
ній раді Союзу спортивних 
товариств і організацій фор
мально поставились до про
ведення цього заходу. Спо
чатку змагання признача
лись на одну дату, а потім 
вирішили перенести їх на 
кілька днів пізніше. Поло
ження розіслали в райони з 
запізненням. 1 вийшло так, 
що команда гайворонського 
«Локомотива»
Кіровограда на змагання на 
той день, 
спочатку.

прибула до

призначався

Гайворонцям не було з 
ким мірятися силами. Поча
ли міркувати, що ж робити. 
Не відправляти ж людей до
дому! Вирішили дати їм 
можливість позмагатися 
між собою. Цілком зрозумі
ло, що результати спорстме- 
нів були дуже низькими.

На основні ж змагання, які 
мали відбутися через кілька 
днів, крім трьох команд міс
цевого «Спартака», також 
ніхто не прибув. І вийшло 
так, що працівники облас
ної ради Союзу у діж
ку меду вилили ложку 
дьогтю. Ніхто з них не знай
шов за потрібне навіть за
вітати на водну станцію, по
цікавитися як -------------
змагання.

У спартаківців боротьба 
була гострішою, 
ти — значно кращі. Особли
вої похвали заслуговують 
В. Андрющенко, Л. Савелье
ва, Г. Ворожбій, С. Кова
ленко, 3. Савченко, М. Шле- 
єнков, Д. Барський, Є. Піс- 
кунов.

Здібних веслярів було б І 
значно більше, якби керів- 
ники товариств обласного 
спортивного Союзу приді
ляли належну увагу водним 
видам спорту.

Л. ПАВЛОВСЬКИЙ.

проходять

результа-

ці журнали

ОЛОДОЙ
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Передплатіть

С
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Кубок чемпіонів 
у кіровоградських 

велогонщиків 
у КІРОВОГРАДІ закінчилися 

обласні змагання з велоси
педного спорту. В гострій бо
ротьбі перше місце вибороли кі- 
ровоградці, друге і трете місця 
відповідно поділили новоукраїн- 
ські і олександрійські велогон
щики. В особистій першості ви
соких результатів домоглися 
Євгенія Буз, Леонід Петушков, 
Володимир Мастпцькнй, Олек
сій Костенко та ряд інших 
спортсменів.

В. ЗВЕРЖХОВСЬКИИ.

ертві душ

iqtauiiMt козпсмкіїЬшмм 
жялоЬюсним байаніг?

На Кіровоградському агрегатному заводі найбільш ор
ганізовано проводить передплату молодіжних газет 1 
журналів слюсар інструментального цеху Анатолій Кар
пов.

На знімку: до Анатолія Карпова (в центрі) під час 
обідньої перерви звернулися слюсарі В. Гутовськнй, 
контролер М. Курищенко, слюсар О. Райкоп та фрезе
рувальник В. Семенов. В 1962 ропі вони *
читачами молодіжних видань.

Фото В.

знову будуть

КОВПАКА.

— Е-е, ні, хлопче, — ска
зали йому в райкомі комсо
молу, — цей номер не прой
де. Не можна оптом «спи

сувати».
Тоді Олек-

ШДГОТОВКА 
старших 

піонервожатих

ХРОНІКА 
передплати

■ Зі са взявся ін
ші шляхи-ви-II і ч Ні

Олекси Завалая Виключу їх 
комсом о л

Масову чистку проведу, 
оздоровлю організацію.

Сказав, як зав’язав. Спер-
1 шу на комітеті, потім на 

зборах питав: «Хто — за?».
Тільки не запитав ні Ві

ру Клівцову і Любу Дани
ленко, ні Григорія Коцюбу 
і Марію Покойову, ні будь- 
кого інших. їх, цих «пасив
них», просто не викликали 
на збори. Навіщо, мовляв, 
зайва морока. Однаково, 
вони на збори не ходять.

Та й 
пройшов 

[ молу не 
зборів.

І знов 
смучений. Ніяк не покидає 
його думка, як позбутися 

і «мертвих душ». А члени 
комітету Іван Дзиз, Леонід 
Касяненко, Віктор Проко
пенко, Тамара Голюк теж 
не наважаться сказати 
Олексію Завалаю:

— Кинь, друже, оте «спи
сування», та давай гуртом 
оживляти роботу в органі
зації, воскрешати отих «не
піддатливих» і «пасивних». 
Адже й для них діло знай
деться. Тільки б попрацюва
ти з ними. А то що ж на
справді виходить: пта
хівництвом займається тіт
ка Ольга Таляр — раз, кро
лівництво «тягне» дід Фе- 
досій Коваль — два, ком
сомольські гектари куку
рудзи — на папері — три, 
гуртки художньої само
діяльності тільки в балач
ках — чотири... Та , таких 
пунктів назбирається ого-го! 
Підніми, лишень, протокол 
звітних зборів...

Ех, шкода-шкода, забув 
Олекса Завалай, що говори
ли комсомольці на цих збо
рах. Забув. А нових зборів 
ще не скликав, хоч уже два 
місяці з лишком минуло з 
того часу. Якщо так братися 
за «оздоровлення» комсо
мольської організації, то 
(може статися!) отой загін 
«пасивних» ще чого доброго 
прийме нове «поповнення».

Ледве Олекса переступив 
поріг, як його схопили за 
руки Олександр Мірошни
ченко і Володимир Доро- 
щик, потягли до столу.

— Будеш у нас в прези
дії. Зараз розпочнуться збо
ри «мертвих душ», — розпо
рядився В. Дорощик.

«М ертві душі»! Очі в 
Олекси зробились великими- 
великими, з переляку заклі
пали повіки.

— На збори прибули всі 
20 «мертвих душ», що пере
бувають на обліку в пер
винній організації колгоспу 
імені Орджонікідзе.

— Активно! — громовим 
голосом повідомив «мертва 
душа» Володимир Доро
щик. — Доповідачів нам не 
треба. Доповідь робитиму я.

— Перед лицем Олекси 
Завалая, секретаря комсо
мольської організації, сліз
но каємося в своєму мину
лому. Ми були несвідомі. 
Ах, як шкода, що ми були 
несвідомі, не приходили на 
комсомольські збори. Кля
немося тобі, Льонько, що 
цього більше не буде. Ми 
тепер самоудосконалились, 
ми..., ми перейдемо з пасиву 
в актив, сплатимо внески за 
всі місяці.

По обличчю побігли 
струмком сльози:

— Ми будемо хороші...
Слово взяв Олександр 

Мірошниченко. Він теж від
рікся від свого минулого і 
пообіцяв:

— Вирощуватиму кроли
ків. Я сам берусь виконати 
комсомольське зобов’язання

■ви»
по кролях. Хоч і важко бу
де...

— А я птицю буду догля
дати, — заявила працівни
ця контори Марія Покойо
ва. — Пора питання поста
вити руба: до яких пір 
Ольга Павлівна Таляр ви
конуватиме комсомольські 
зобов’язання?

— Збиратиму 
лом, — поважно з а 
тракторист Анатолій 
ченко.

— Ми організуємо зби
рання комсомольської 
рудзи! — вигукнув Грицько 
Коцюба і важко стукнув ку
лаком об стіл...

Від того стуку Олекса За
валай жахнувся, миттю вис
кочив з-під ковдри.

— Тьху, отаке привиділо
ся! — протираючи очі, мо
вив Олекса. — Мало того, 
що цілими днями спокою 
нема, та ще й уночі не да
ють відпочити. Досить!

У його голосі забриніли 
металічні нотки:

— Сьогодні ж треба по
кінчити з цими «мертвими». 
Ех, жаль, перевелися Чичи- 
кові, збув би їх по-дешевин- 
ці, і... кінці в воду.

Олекса схопився, одягнув
ся і подався до колгоспної 
контори. Нашвидкоруч за
ніс до списку аж 20 «пасив
них».

метало- 
fl в и в 
Стан-

куку-

м. К1РОВОІ РАД, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 36.
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о У ЖУРНАЛІ друкую 
о • статті з питань м
□ снстсько-ленінської теорії, 
° державного і господарсько

го будівництва, комуністич
ної моралі, статті на науко
ві теми. Журнал висвітлює 
питання пропагандистської 
роботи в комсомолі, діяль
ність комсомолу як помічни
ка Комуністичної партії в 
справі комуністичного вихо
вання молоді, узагальнює 
досвід роботи комсомоль
ських організацій.

«Молодой коммуннст» роз
повідає про участь прогре
сивної молоді в боротьбі за 
мир, демократію, соціалізм, 
друкує статті по літературі 
і мистецтву, рецензії па но
ві книги, огляди на моло
діжні газети і журнали.

Видання розраховане на 
комсомольців і молоду ра
дянську інтелігенцію.

Періодичність — 12 номе
рів на рік.

ходи шукати. 
Евріка!

з
У- 
і

цей «номер» не 
— райком комсо- 
затвердив рішення

Олекса ходить за-

В. МАЛ ИНОВСЬКИЙ, 
О. ШКАБОП. 

Новоукраїнський район.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ін- 
' • ститут удосконалення 
кваліфікації вчителів орга
нізував місячні курси по 
підготовці старших піонер
вожатих. Слухачами їх ста
ли 62 недавніх випускників 
середніх шкіл області. Вони 
прослухали лекції на за
гально-політичні теми, по 
проекту Програми КПРС, 
про зміст, форми і,методи 
роботи комсомольської і 
піонерської організацій. 
Вивчались окремі питання 
педагогіки.

Слухачі набули також 
практичних навичок з фо- 
тосправи, ремонту простих 
електронагрівиих приладів, 
одержали знання масовиків- 
витівників та ознайомилися 
з досвідом роботи кращих 
піонерських організацій міс
та Кіровограда.

ЬГОМСОМОЛКА Алла Ткачсн- 
■ 1 ко, листоноша з села Кані- 
жа 
ну, 
200 
всі 
тійних і комсомольських періо
дичних видань.

Г. СТОПКО.
Новомиргородський район.

1_ІОВОПРАЖЦІ не здають мн- 
•* нулорічних рубежів по пе
редплаті молодіжних газет І 
журналів. Активно працюють 
громадські уповноважені в кол
госпах імені Кірова, імені Ле
ніна (с. Головківка), «40-річчя 
Жовтня», імені Чапаева. Молоді 
ентузіасти Степан Мнкуленко, 
Дмитро Стоян, Григорій Креп
кий лише за першу декаду 
жовтня передплатою на обласну 
комсомольську газету охопили 
понад 150 чоловік.

М. ЗАБОЛОТНЯ. 
Новопразькнй район.

* « ♦
W МІСТІ Кіровограді непога- 

по організували передпла
ту періодичних видань комсо
мольці агрегатного заводу. В 
перші дні передплати стало ві
домо, що читачами молодіжних 
газет і журналів в 1962 році 
стануть понад 100 молодих ро
бітників.

Новомиргородського райо- 
охопила передплатою понад 
колгоспників. В 1962 році 
вони стануть читачами nap-

Т ЛЮСТРОВАНИП літера- 
-*• турно-художній і гро
мадсько-політичний журнал. 
Друкує нариси, оповідпння. 
публіцистичні статті про 
комсомол України, про тру
дові будні юнаків і дівчат 
республіки, про життя мо
лодих робітників і колгосп
ників, рецензії 
ги, видані на 
Москві.

нп нові кпи- 
УкраїнІ і в

ПІСНІ K0MI1O- 
репор-

І. ЖИТОМИРСЬКА. д. ОЛЕКСІЄВ.
м. Кіровоград.

4
4І за першу декаду жовтня
ЇМ ИНЕ ще кілька днів.

111 зореносній столиці наЇМ ИНЕ ще кілька днів, і в 
зореносній столиці нашої

4 Батьківщини — Москві, роз
почне свою роботу історич
ний XXII з’їзд КПРС.

Листи, які 
редакції 
жовтня, розповідають 
небувале патріотичне підне
сення тваринників і меха
нізаторів, червонозорівських 
робітників і будівельників 
Кременчуцької ГЕС, куку- 
рудзоводів ланки Люби Чер
кес з колгоспу «Шлях до 
комунізму» Знам'янського 
району і молодих водіїв ар
тілі імені Салавата Юлає- 
ва Кіровоградського району.

«На початку цього року о 
колгоспі імені Чкалоаа Го- 
лованівського району, — пи
ше юнкор нашої газети 
Л. Поліщук, — була ство
рена ланка по вирощуванню 
високих урожаїв кукурудзи. 
Очолив її механізатор-ком- 
сомолець Віктор Дудник. 
Нині молоді трудівники зби
рають високий урожай — по 
74—76 центнерів з гектара. 
Це їх подарунок XXII з’їз
дові КПРС».

Про передз'їздівську вах
ту бур^вугільників Олек
сандрії регулярно повідом
ляє газеті наш позаштатний 
кореспондент Г. Удопиченко. 
Лише за 10 днів він наді
слав нам 5 листів. Юнкор 
пише про звичайні будні ма
шиніста Ватоднмира Лещен- 
ка. молодого спеціаліста 8 
Семенівсько • Головківсько- 
го вуглерозрізу Тамару По-«
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в. першій декаді 
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грібняк, надіслав фото ма- 
шиністки шахтних машин 
і механізмів Тетяни Саха- 
рук. В найближчих номерах 
редакція використає листи 
юнкора.

«З'їздові партії — найкра
щі подарунки» — під таким 
девізом працюють в ці дні 
червонозорівці П. Синеок та 
І. Сокуренко, залізничники 
ст. Знам’янки ІО. Власенко 
і О. Сімагін. Про їх перед- • 

з’їздівські успіхи нам нові- І 
домляють А. Чернов і ” 
В. Правецькнй.

З'явилися у нашої газети 
і нові друзі. Це водій ав
томашини з колгоспу імені 
Котовського Новогеоргіїв- 
ського району Володимир 
Яценко, вчителька з Кірово
градського району В. Бог
данова, колгоспник з села 
Каніж Новомиргородського 
району Г. Стойко.

В жовтневій пошті редак
ція одержала і тривожні 
сигнали. Група товаришів з т 
с. Кетрисановка Бобрине- 4 
цького району повідомила І 
редакції про недоліки на • 
збиранні кукурудзи в колгос
пі «40-річчя Жовтня». Цей 
лист редакція надіслала для 
вжиття заходів голові Бо- 
бринецького райвиконкому.

150 листів, які одержала 
газета за першу декаду 
жовтня, поповнили редак
ційний портфель новими 
іменами юнкорів, цікавими 
Іиформаціями, кореспонден
ціями, нарисами.

М»»| II »11 ІЦ.

Вміщує нові 
зиторів республіки, 
тажі та інформації про ство- ! 
рення нових фільмів.

У відділі сатири і гумору ; 
друкуються гуморески, бай- ; 
ки. епіграми українських са- ; 
тириків, шаржі, карикатури. ' 

Журнал щорічно прово- ; 
днть відкритий конкурс на ; 
краще оповідання. нарис, ; 
фотознімок. 1

Постійними авторами жур- ; 
налу є провідні українські ; 
письменники, а також моло- ; 
ді поети і прозаїки. ;

Журнал розрахований на ; 
широкі кола радянської мо- ; 
лоді. учнів старших класів. ; 
молодих робітників і КОЛ- : 
ГОСПНИКІВ, ' КОМСОМОЛЬСЬКИХ ! 
працівників. :

Періодичність — 12 номе- ■ 
рів на рік.

Редактор П. МАРЧЕНКО.
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Кінотеатр «Снвашсць». «ПО
ВІСТЬ ПРО СПРАВЖНЮ ЛЮ
ДИНУ». Початок о 10 годині 
ранку. 12, 2, 4 годині дня, 6, 8 
та 10 годині вечора.

Кінотеатр Імені Дзержинсьно- 
го. «ПЕРЕВАЛ». Початок о і 
год. 40 хв., З год. 20 хв., 5 год. 
дня, 6 год. 40 хв., 8 год. 20 хв. 
та 10 голині вечора. Для 
«В СТЕПАХ УКРАЇНИ», 
ток о 10 годині ранку та 
дині дня.

Кінотеатр «Мир». Для 
«ЯКІВ СВЕРДЛОВ». " 
о 10 годині 
КОВАЛЯ», 
годині дня, 
чора.

Кінотеатр «Хроніка», 
ментальний С___ "..'1 ..
ІНДОНЕЗІЯ». Демонструється 
без перерви з 10 годин ранку 
до 9 годин вечора.

Художній фільм «КІНЕЦЬ 
ЧИРВИ-КОЗИРЯ». Початок о 
9 год. ЗО хв. вечора.

дітей 
Поча- 
12 го-

дітей 
Початок 

ранку. «ПРАПОР 
Початок о 12, 2, 4 
6, 8 та 10 годині ве-

__ ....... . Доку-
фільм «НАШ ДРУГ


