
ДО НОВИХ ЗВЕРШЕНЬ, МОЛОДІ КІРОВОГРАДІ!!!
ЛІЧЕНІ дні залишилися до закінчення 

третього року семирічки. Мине ба- 
%. гато часу та ніколи не зітреться в па

м’яті кожного нинішній рік. Він ввійде 
в історію як період величезних звершень 
і подій в житті нашого народу. Польоти 
в космос, пуск найбільшої в світі Вол
зької гідроелектростанції і най
визначніша подія — XXII з’їзд КПРС— 
великий форум будівників комунізму...

Для юнаків і дівчат Кіровоградщини, 
як і всієї країни, 1961 рік був знамен
ний новими трудовими перемогами в 
ім’я комунізму. Сотні комсомольсько-- 
молодіжних бригад і ланок вибороли і з 
честю носять високе звання колективів 
комуністичної праці імені XXII з’їзду 
КПРС.

Як особливе доручення партії сприй
няла наша молодь вирощування висо
ких урожаїв богатирської культури — 
кукурудзи. Юнаки й дівчата — бійці 
кукурудзяного фронту, можуть пишати
ся своїми досягненнями. Вони рапорту
вали ЦК комсомолу, рідній партії про 
те, що взяте зобов’язання виконано: на 
площі 112 тисяч комсомольських гекта
рів зібрано по 48,3 центнера кукурудзи 

Ьз зерні з кожного гектара. Похвально, 
що 700 молодіжних ланок зібрали уро
жай чудесниці по 50 — 70 центнерів, а 
40 молодіжних ланок — по 70 — 100 
центнерів з кожного гектара. Врівень з 
прославленими майстрами, Героями Со
ціалістичної Праці, стали сьогодні де
сятки молодих кукурудзоводів. Серед 
них — Галина Мальована з Новопразь- 
кого району, Люба Черкес — із Зна- 
м’янського, Рая Адаменко — із Бобри- 
нецького, Петро Нагірняк — із Ульянов
ського, Ніна Мокряк — з Кіровоград
ського районів.

На рахунку молодих кіровоградців 
тисячі тонн металевого брухту, зібрано
го їхніми руками. Вони відгодували 
десятки тисяч голів свиней, виростили 
сотні тисяч кролів, мільйони голів 
птиці.

АЛЕ комсомольцям не властиво за
спокоюватися на досягнутому. В ду

шу молоді глибоко запали слова Мики
ти Сергійовича Хрущова, який говорив 
під час закриття з’їзду: «Для утверд
ження комунізму потрібна міцна мате- 

^ріальна база і достаток матеріальних і 
духовних благ. А цього не можна до
сягти тільки заклинаннями, закликами. 
Комунізм можна побудувати працею, 
працею і тільки працею мільйонів... За 
роботу, товариші! За нові перемоги ко
мунізму!»

17 — 18 листопада відбувся XII пле
нум ЦК ВЛКСМ, який обговорив зав
дання комсомольських організацій у 
зв’язку з рішеннями XXII з’їзду КПРС 
і питання про скликання чергового, 
XIV з’їзду Всесоюзної Ленінської Ко
муністичної Спілки Молоді у квітні 
1962 року.

XV пленум ЦК ЛКСМ України, що 
відбувся 15 листопада, і XII пленум 
ЦК ВЛКСМ конкретно визначили го
ловні і бойові завдання всієї молоді.

закінчилася нарада працівників 
сільського господарства в Цілинограді

ЦІЛИНОГРАД, 22. (ТАРС). Сьогодні тут закінчилась 
нарада працівників сільського господарства Цілинного 

>краю, Актюбінської, Східно-Казахстанської, Західно- 
Казахстанської, Карагандинської і Семипалатинської 
областей Казахської PCP, яка тривала два дні. її учас
ники обговорили питання про виконання рішень XXII 
з’їзду КПРС по збільшенню виробництва зерна, м’яса 
та інших сільськогосподарських продуктів.

Тепло зустрінутий присутніми, на нараді з великою 
промовою виступив товариш М. С. Хрущов, його про
мова, вислухана з величезною увагою, не раз перерива
лась оплесками.

Нарада прийняла звернення до всіх робітників і ро
бітниць радгоспів, колгоспників і колгоспниць, спеціа
лістів і всіх трудівників сільського господарства Цілин
ного краю. З великим піднесенням прийнято вітальний 
лист Центральному Комітетові КПРС.

ГЛИБОКА ПОДЯНА
У зв’язку з 44-ми роковинами Великої Жовтневої 

соціалістичної революції на адресу Центрального Ко
мітету КПРС надійшли численні дружні поздоровлен
ня і привітання від братніх марксистсько-ленінських 
партій, окремих партійних організацій і членів зарубіж
них компартій. В них висловлені теплі почуття і поба
жання успіхів радянському народові, Комуністичній 
партії Радянського Союзу в здійсненні величної про- 

.»Грами будівництва комунізму, прийнятої XXII з’їздом 
КПРС.

Центральний Комітет КПРС висловлює сердечну по
дяку за ці поздоровлення і побажання. Наша партія і 
весь радянський народ вважають створення комуніс
тичного суспільства своїм великим інтернаціональним 
обов’язком і не пошкодують сил для того, щоб вико
нати це всесвітньо-історичне завдання.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМУНІСТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.

Кожна комсомольська організація 
повинна визначити, говориться в Поста
нові пленуму ЦК ВЛКСМ, свою кон
кретну участь у виконанні і перевико
нанні завдань семирічного плану, у все
мірному підвищенні продуктивності 
праці.

Міськкоми, райкоми ЛКСМУ, первин
ні комсомольські організації промисло
вих підприємств, будов і транспорту 
покликані залучити всіх юнаків і дівчат 
до патріотичного руху під гаслом: «Мій 
особистий . вклад у будівництво кому
нізму», подати дійову допомогу кожно
му молодому робітникові 
і перевиконанні планів 
продуктивності праці.

Пленум Центрального
ВЛКСМ підкреслив, що основне завдан
ня комсомольських організацій колгос
пів і радгоспів, молодих^ спеціалістів 
сільського господарства — боротьба за 
збільшення виробництва зерна, підви
щення врожайності всіх культур, замі
на маловрожайних культур високовро
жайними.

Вже зараз, не гаючи часу, буквально 
жодного дня, молоді колгоспники і пра
цівники радгоспів повинні розгорнути 
наполегливу боротьбу за велику куку
рудзу нового, 1962 року. Саме так 
роблять комсомольці і молодь Компа- 
ніївського, Устинівського, Кіровоград
ського, Маловисківського районів.

ЗАВДАННЯ райкомів комсомолу,
первинних комсомольських організа

цій — провести велику організаторську 
роботу, щоб вчасно виділити під посіви 
кукурудзи найкращі площі, закріпити 
їх за комплексними механізованими лан
ками, вивезти добрива, підготувати ви
сокоякісне насіння.

Користуючись порадою М. С. Хрущо
ва, колгоспи й радгоспи області в на
ступному році розширять площі гороху 
в 3 — 4 рази і засіють цією цінною 
культурою 120 тисяч гектарів. Завдання 
сільських комсомольських організацій— 
взяти шефство над зернобобовими, перш 
за все горохом, запровадити хороший 
досвід, набутий у шефстві над кукуруд
зою.

Відповідальний період настав зараз У 
тваринництві. Комсомольські працівники 
і активісти повинні більше бувати на 
фермах, цікавитися як виконують свої 
зобов’язання молоді тваринники, допо
могти працівникам комсомольсько-моло
діжних ферм визначити свої рубежі на 
1962 рік.

Завидна доля у радянської молоді. 
Наш великий шлях до осяйних вершин 
комунізму освітлюють матеріали істо
ричного XXII з’їзду КПРС. І ми не 
пошкодуємо енергії, сил, вміння, щоб 
побудувати комунізм, бо нам — жити 
при комунізмі!

До нових 
році, юнаки

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Ціна 2 коп.П’ятниця, 24 листопада 1961 р
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у виконанні 
підвищення

Комітету

Ти стала

славних звершень у 1962 
і дівчата Кіровоградщини!

Ти добре пам’ятаєш день, 
коли вперше відчула себе 
членом хорошого, дружного 
колективу. Це було трохи 
більше року тому. Ти, Га
лина Лук’янова, прийшла 
тоді до Катерини Петрівни, 
завідуючої фермою, і пря
мо сказала про своє бажан
ня бути дояркою. А згодом 
вже розділяла з новими 
подругами і свої радощі ді
вочі, і невдачі перших буд
нів трудових. Хорошими 
дівчатами виявилися вони. 
Поля Валаєва. Фрося Губ- 
ренко, Катя Дубова, Таня 
Марущак... Старші тебе, 
але вірні подруги. Легко з 
ними жити й працювати. 
Надійні товариші, хороші 
друзі-порадники. Що не 
знала — показали, навчи
ли. І ось професія доярки в 
твоїх руках. Є досвід, є не
обхідні знання. Вже на кі
нець минулого року одер
жала понад 2100 кілогра
мів молока на фуражну 
корову.

А пам’ятаєш, як раділи
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ЩЕ ДО ТОГО, як рейдова бригада побувала на за
воді «Більшовик», члени її вже дещо знали про 

це підприємство, його колектив. Адже в цехах з ве
ликими виробничими успіхами трудиться бригада 
делегата XXII з’їзду КПРС Л. Рєзнік, тут виросли 
чудові молодіжні колективи комуністичної праці, 
очолювані Зінаїдою Філіп’євою і Лідією Таргоніною. 

Ближче знайомство підтвердило, що в робітничо
му колективі є чимало справжніх ентузіастів, які 
по-господарськи замислюються над тим, як зробити 
свою працю продуктивнішою. На це, перш за все, 
спрямовані зусилля заводських раціоналізаторів. 
Цінні пропозиції вносять новатори Дмитро Явор- 
ський, Володимир Мельник, Анатолій Сорокін. Особ
ливо цінне останнє нововведення А. Сорокіна по ме
ханізації засипання земляної суміші на формуванні. 

Пропозицію прийняли і вже приступили до спо
рудження в цеху запропонованої раціоналізатором 
підвісної дороги. Але зараз роботи припинились з-за 
відсутності деяких матеріалів, зокрема, спеціальної 
металевої балки. Таким чином, неповорткість поста
чальників продовжить ще на декілька місяців пану
вання у цеху таких «механізмів», як лопати.

Треба сказати, що механізація — взагалі болю
че місце на підприємстві. Надто повільним посту
пом входить вона в цехи.

Формувальники вручну виготовляють стержні 
м’ясорубки. Набагато прискориться цей процес і ви
вільнить не менше 6 чоловік, якщо перейти до ро
боти на піскодувній машині. Машину цю завод при
дбав вже більше трьох місяців тому, але форму
вальна операція здійснюється все тим же примітив
ним способом. Для встановлення нової машини не
обхідно розширити цех, підготувати місце для неї. 
Будівельні роботи ведуться з весни, але просувають
ся дуже мляво. Закінчити реконструкцію цеху і 
встановити нове устаткування планують до кінця 
року. Але хід робіт викликає побоювання, щоб цей 
строк не зірвався.

Далеко не на повну потужність використовується 
нове обладнання ливарного цеху — пневматичні 
пресові верстати. Два з них, взагалі, не працюють, бо 
відсутні модельні плити. Але ж виготовляються ці 
плити на заводі, власними силами. Таким чином, за-

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Хороші друзі Георгій Ур- 
сатьев і Сергій Омельченко. 
Разом працюють вони слю
сарями у цеху механізації 
заводу <Червона зірка>. 
Обидва виконують змінні 
завдання не менш як на 
125—130 процентів. А після 
роботи хлопці поспішають у 
вечірню школу робітничої 
молоді. Вони однокласни
ки — навчаються у 10-му 
класі.

На знімку (зліва напра
во): Г. УРСАТЬЄВ і
С. ОМЕЛЬЧЕНКО.

Фото В. КОВПАКА.

дояркою
твої друзі, коли ти вступи
ла до комсомолу? 1 знову 
ж таки разом з ними ти з 
хвилюванням вивчала рі
шення січневого Пленуму 
Центрального 
партії, брала на 
кі зобов’язання, 
весь колектив 
славний почин Марії Хари- 
тонівни Савченко; кожна 
доярка набрала в групу по 
25—28 корів. У тебе ж їх 
було ЗО. / від кожної з них 
вирішила ти надоїти в цьо
му році по 2500 літрів мо
лока.

А тепер з гордістю мо
жеш сказати всім: намі
чений рубіж незабаром бу
де взято. І тобі приємно, 
що ти, Галина Лук’янова, 
зайнята такою погрібною 
справою — збагачуєш 
багатства рідного колгоспу, 
робиш стільки 
людям.

Комітету 
себе висо- 
Уже тоді 
підхопив

корисного

п.
Колгосп імені 
Новгородківського 
району.

БІЛЯЄВ. 
Леніна

О СІНЬ 1961 року... Вона 
назавжди буде пам’ят

ною для нас, учнів-восьми- 
класників Рідна Комуніс
тична партія прийняла нову 
Програму. І як приємно бу
ло в ці знаменні дні стати 
комсомольцями. Ми й хви
лювались, і безмежно раді
ли, одержуючи пурпурові 
книжечки з силуетом нашо
го Ілліча — комсомольські 
квитки. Кожен з нас по
клявся бути вірним запові
там великого Леніна, гідним 
високого звання будівника 
комунізму.

14 чоловік стало тоді ком
сомольцями. Ми створили 
'сеою первинну організацію.
Кожен член її прагне тепер 
якомога краще 
подавати посильну 
гу колгоспникам 
артілі.

Людмила ЛОМОНОС, 
Раїса СУДАРЕНКО, 

учениці восьмого кла
су Великоскелівської 
мосьмирічної школи 
Новогеоргіївського ра
йону

вчитись, 
допомо- 
місцевої

„ЗЕЛЕНУ ВУЛИЦЮ“!
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ЗА ПРИКЛАДОМ <*--------------
з а и о |і> і з ь es и х робкорів

тримують їх виготовлення, так би мовити, теж влас
ними силами.

А як працюють чотири діючих пневматичних вер
стати? Дуже повільно вони освоюються. У робітни
ків, які вже другий місяць працюють на цих нових, 
досконалих механізмах, показники не вищі, ніж бу
ли раніше.

Нова техніка потребує і відповідного обслужу
вання, а тут — ручна засипка бункерів, відсутність 
конвейєрної стрічки, що примушує людей витрачати 
час на переносну деталей.

Така непродумана експлуатація нової техніки ве
де до того, що заморожуються, не використовують
ся сповна закладені у ній можливості.

А хіба не резервами виробництва є деякі верста
ти, що стоять без руху майже у кожному цеху? Так, 
у ливарному майже тиждень простоюють два фор
мувальних верстати «РФ-1», в механічному — роз- 
точний і токарні верстати.

Такі простої керівники заводу пояснюють відсут
ністю робітників — одні хворі, інші, мовляв, у від
пустці. Якщо це й так, то необхідно ж продумати 
таку заміну, щоб все-таки не простоювало облад
нання.

Виявлені нашою рейдовою бригадою недоліки у 
використанні резервів виробництва повинні привер
нути увагу не лише адміністрації підприємства, го
ловного інженера П. Гольдштейна й головного меха
ніка С. Сухачова, але й комсомольського комітету 
заводу. Дійовішими повинні бути його рейди, пиль- 
нішими пости.

Рейдова бригада: В. БОНДАРЕНКО, В. ТКА
ЧУК, В. ПОЛОНСЬКИЙ, — слухачі обласного 
університету робсількорів, Т. БОДНАР — кор. 
«Молодого комунара».

В рейді взяли участь 14 робітників і ін
женерно-технічних працівників заводу «Біль
шовик».
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Сьогодні лекцію для молодих кукурудзоводів 
читає двічі Герой Соціалістичної Праці, ланковий 
колгоспу імені Горького Котовського району 
Одеської області, делегат XXII з'їзду КПРС 
Є. В. БЛАЖЕВСЬКИЙ.

Нехай мій досвід у пригоді стане
ЗВИЧАЙНИМИ словами не передали того величез

ного враження, яке справив на мене наш історич
ний XXII з’їзд рідної партії Леніна. Думками все ще 
повертаюсь до Кремлівського Палацу з їздів. Сиджу я 
серед делегатів, слухаю змістовні, ділові промови, чую 
променисту мову цифр, вдумуюсь у нашу комуністичну 
Програму і вже воістину бачу наше чудове завтра. 
Скажу по-шнрості вам, юним друзям чудесниці, що в 
цій прекрасній картині комуністичного майбуття бачу 
я широкополі лани кукурудзи, нашу рідну королеву — 
стеблисту, великокачанисту.

Знаю я, що ви. мої молоді друзі і надійні послідов
ники з Кіровоградщини, виростили в цьому році доб
рий-таки врожай кукурудзи. Вірю: були недоспані но
чі. хвилюючі й напружені дні. були сумніви і великі 
радощі. Знаю натуру вашого комсомольського брата: 
не спинитесь на досягнутому, не залякаєтесь труднощів, 
і в наступному році порадуєте Вітчизну-матір ще ба
гатшими врожаями. І тому я вирішив із задоволенням 
виконати прохання редакції вашої комсомольської га
зети «Молодий комунар» — поділитися з вами своїми 
думками, досвідом вирощування кукурудзи, «секрета
ми» високих урожаїв.

В нинішньому році моя ланка зібрала по 70 центне
рів кукурудзи на кожному з десяти гектарів. Весна- 
пустунка підвела — була вона пізньою, недружною. Та 
й літо засушливе. В кращі роки ми збирали по 100— 
114 і більше центнерів. А можливості для одержання 
ще вищих врожаїв необмежені.

1? ОРОТКО про себе. Зимою 1948 року у нашому ра- 
йоні побував знатний ланковий. Герой Соціалістич

ної Праці покійний Марко Остапович Озерний. Він роз
повів на районній нараді передовиків сільського госпо
дарства про методи своєї роботи. Тоді я й вирішив на
слідувати його приклад (до цього був городником), 
уклав з ним договір на змагання.

Незабаром правління артілі виділило ділянку площею 
в один гектар. В перший же рік ланка зібрала 114 
центнерів кукурудзи при зобов’язанні 100.

Минав час. Ми збагачувались досвідом. І ось тепер 
я хочу поділитися ним з вами.

Які ж головні агрономічні заходи впроваджуємо ми 
для одержання високого врожаю?

Д.1.ПЯНКИ під кукурудзу нам відводяться заздале
гідь. ще до збирання зернових. Зразу ж після ко

совиці робимо лущення стерні, а потім глибоку оранку 
на 27—28 сантиметрів з внесенням на кожний гектар 
по 15 тонн гною, по 3 центнери мінеральних добрив, по 
5 центнерів попелу. Добрива вносимо обов’язково під 
осінню оранку.

Природньої вологи часто буває недосить. Тому ми 
взимку проводимо триразове снігозатримання шляхом 
розстановки спеціальних щитів в бік пануючих вітрів. 
Перед настаннням весни, як правило, вивозимо на ді
лянки під кукурудзу сніг з лісосмуг і ярів, лід з річки.

Вологу закриваємо в грунті протягом одного дня. 
Одночасно вносимо під культивацію по 5 центнерів су
перфосфату на кожний гектар. 8—10 тонн перегною, 
2—3 центнери курячого помету і по 5 центнерів попелу. 
Вносимо також незначну кількість сульфат-амонію і 
калійної солі.

1Э1ДРАЗУ ж після прогрівання грунту проводимо сів- 
бу квадратно-гніздовим способом. На кожний гек

тар висіваємо по 36 кілограмів насіння. Зимою, віді
брані на насіння качани зберігаються підвішені в сухо
му приміщенні. На початку квітня прогріваємо насіння 
на сонці протягом 7—8 днів. Зерно для сівби беремо 
лише з середньої частини качана. Насіння калібруємо, 
що дає нам змогу в кожне гніздо рівномірно висівати 
по 2—3 зернини. А згодом це полегшує проривку. Про
гріте і просортоване насіння протруюється граноза
ном (з розрахунку 1 кілограм на тонну зерна).

Сівбу проводимо на глибину 8—10 сантиметрів і ли
ше тоді, кола температура грунту на глибині 10 сан
тиметрів протягом доби складає 10 градусів тепла. Сів
бу проводимо в стислі строки. Слідом за сівалкою пло
ща коткується трисекційним котком.

ДДЯ знищення дрібних сходів бур’янів при появі 
двох—трьох листочків кукурудзи ділянку боронує

мо легкими боронами. При появі 4—5 листочків і до
сягненні висоти рослин 10—12 сантиметрів проводимо 
ручну шаровку, спушення міжрядь і проривку. В кож
ному гнізді залишаємо по дві добре розвинених рос
лини.

Такин чином, ми добиваємося необхідної густоти на
саджень —- 40—45 тисяч рослин на кожному гектарі. 
За вегетаційний період робимо шість шаровок, чотири— 
п ять механізованих спушень вздовж і впоперек ділян
ки, проводимо підживлення, дворазове запилення і па
синкування кукурудзи, ведемо боротьбу з шкідниками 
сільськогосподарських культур.

д' СВІЙ час ланка поставила собі за мету вивести 
новин сорт насіння, який би в умовах нашого райо

ну давав високі врожаї.
Ми схрестили сорт «Лімінг» з «Одеською» і одержа

ли гібрид, який назвали «Котовчанка № 1». Весною
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 24листопада 1961 р., 2стор.

1949 року ми одержали сто- 
центнерний урожай 
сорту. В 1955 році цей гіо 
рид дав нам на п’ятнадцяти 
гектарах в середньому по 
116 центнерів зерна. Але він 
різностиглий. Збирати кача
ни доводиться вологими, во
ни пліснявіють і псуються. 
Треба було шукати куку
рудзу з твердим насінням, 
щоб вона дозрівала раніше. 
Але де знайти такий сорт.

Встановили контакти з 
агрономами. Дізнались, що 
один вчений у Кишиньові, 
доктор 
ських 
вирощує

прислав мені всього десять качанів.

сільськогосподар- 
наук т. Козарський 

кукурудзу і має 
ранньодостигаючий 
сорт. Я написав 
йому листа. Вчений 
відповів, що у ньо
го є таке насіння, 
але дуже мало. Він 

......... ... _________________________  Одержану кукуру
дзу сорту «Чинквантіно» опилили «Котовчанкою № 1». 
Два роки вели боротьбу, і, нарешті, одержали новин 
гібрид, який назвали «Котовчанкою № 2». Він дає ве
ликі качани, зерно його рано дозріває, воно тверде і не 
боїться вологи.

СІ ДУЖЕ радий, що кукурудза, виведена нами, пере- 
ходить все далі і далі на поля не лише Радянсько

го Союзу, але й країн народної демократії.
Якось в Одесі відбулась Всесоюзна нарада з питань 

вирощування гібридного насіння кукурудзи. Крім прак
тиків і наукових працівників Радянського Союзу в ній 
взяли участь представники 12 країн народної демокра
тії. До мене звертались з проханням розповісти про до
свід роботи ланки, про вирощування нових сортів ку
курудзи, просили вислати їм хоч би небагато насіння 
цієї культури. Охоче я пішов назустріч друзям. Ми від
правили посилки з кукурудзою в НДР, Китайську На
родну Республіку, Румунську Народну Республіку та 
інші країни, не говорячи вже про наші республіки, 
краї, області, райони, яким подаємо допомогу.

Тісний зв’язок маю з вченим Пекіна Ма-Цю-ун, який 
вислав мені насіння кукурудзи «Золота імператриця». 
Даним сортом в цьому році було засіяно 5 гектарів. 
Повинен з радістю сказати, що кукурудза китайських 
друзів чудово почуває себе на українській землі. Кож
ний гектар її дає по-70—80 центнерів зерна і по 1400 
центнерів силосної маси. На наступний рік насінням 
«Золотої імператриці» будуть засіяні сотні гектарів.

Наша ланка проводить багаточисленні досліди по 
виведенню нових сортів, які б рано достигали. В цьому 
році сіяли кукурудзу, насіння якої мені надіслали з 
Дагестану. Хороший сорт! Достигає він в першій поло
вині серпня (в той час. як звичайні наші сорти дости
гають лише в жовтні). Згодом схрестимо «Золоту імпе
ратрицю» з «Котовчанкою». Новий сорт назвемо 
«Дружба».

Мені пішов 76-й рік. Але не хочеться вважати себе 
старим Маю бажання ще немало попрацювати на бла
го Вітчизни. За одержання високих врожаїв кукурудзи 
мені присвоєно звання двічі Героя Соціалістичної Пра
ці. а члени ланки Лідія Гурська, Катерина Воронович, 
Ольга Волкунозич та ряд інших нагороджені орденами 
і медалями Радянського Союзу. Ніколи не сподівався, 
що буду в такі роки оточений всенародною пошаною. 
Я був делегатом і XX з'їзду КПРС. кожен рік беру 
участь у Всесоюзній сільськогосподарській виставці.

В 1962 році моя ланка буде боротися за одержання 
з кожного гектарі по 120 центнерів кукурудзи в кача
нах і 1000 центнерів зеленої маси. Члени ланки докла
дуть ВСІХ ЗУСИЛЬ до того, щоб в четвертому році семи
річки порадувати Вітчизну високими врожаями. Це бу
де краща подяка партії, уряду, народові рідному за 
піклування про трудівників сільського господарства.

„Нам спокій

котрась з дів-

АГОВ, дівчатка, — за
хоплено загукала Тася 

Довга, тримаючи високо над 
головою щойно зірваний 
качан кукурудзи з нашої ді
лянки. — Танцюйте! Остан
ній качан. Рік трудовий свій 
завершили!

Всі зібрались до гурту.
— Як це завершили? — 

перепитала 
чат.

— А так, дуже просто, — 
втрутилася в розмову Галя 
Сахарова. — Цукрові буря
ки вивезли? Вивезли! Куку
рудзу до качана зібрали. 
Тепер і відпочити не гріх.

— А знаєте що, дівчата,— 
слухаючи цю веселу, жар
тівливу і в той же час дуже 
приємну розмову членів 
моєї ланки, заговорила я,— 
мабуть, читали ви книгу Ва
дима Собка «Нам спокій 
тільки сниіься»?..

Всі відразу притихли, ні
би н не було дзвінкого, го
лосистого сміху, тісніше 
оточили мене.

— Напевне, читали. Там 
про будівництво нових ком
сомольських шахт розпові
дається. Оце слухала вас і 
подумала, що й нам, як 
отим героям книги, спокій 
тільки сниться.

Зав’язалась щира розмо
ва. Почали згадувати дні, 
сповнені тривог і праці, дні 
боротьби за црождй. За
йшле мова Й про те, що Й

наступний рік, про початок 
боротьби за ще багатший 
урожай.

Правління . . ~
ділило нашій ланці площу в 
150 гектарів ----------‘
в 1962 році.
оранку ми 
тонн

артілі вже ви-

під кукурудзу 
Під зяблеву 

внесли по 5 
місцевих добрив на

тільки сниться

секретів у нас, власне, не
має ніяких, а от любові до 
справи хоч відбавляй. Та й 
механізатори наші — трак
тористи Анатолій Іщенко,

Григорій Чепуров, Ілля 
пуста, комбайнер Євген 
валенко — роботящі хлоп
ці, завзяття їм не позичати. 
Радісно на душі від того, 
що праця наша увінчалась 
щедрим урожаєм: на площі 
ЗО гектарів одержали по 80 
центнерів зерна, а на площі 
100 гектарів — по 65. В се
редньому ж вийшло по 70 
центнерів з гектара. За ус
піхи ці наша ланка занесена 
на районну та обласну Дош
ки пошани.

— А можна ж було і 
більше, — з жалем вимови
ла Клава Залевська. — Чо
гось не доробили, значить...

Що ж, лише перший рік 
ми так з душею взялися за 
вирощування чудесниці. Не 
зробили додаткового іапи- 
лення, а це ж і є оті додат- 
кові центнери. На наступ
ний рік це врахуємо.

ГрлКА РОЗМОВА прохо- 
дила в нашій ланці на- 

КПРСД1 хх" 3’’3«У 
Сказати |А Зара3 мож"а вже 
сказати І про думи наді ні

Ка-
Ко-

П П А РФУГП виРУшають ударні 
В ПпЬ 1 ’ 11 КОМСОМОЛЬСЬКІ 
І/* ОМПАНІІВСЬКІ комсомольці подали дуже Мро^ 
Л ший приклад молодим кукурудзоводам області. 
Вони ще з осені почали наполегливу боротьбу за виро, 
шення високого врожаю качанистої в 1962 році.

Приклад компаніївців кличе і нас на нові хороші 
справи Наша первинна організація в нинішньому ро. 
Ні славно потрудилася на вирощуванні королеви полів. 
На площі 637 гектарів одержано по 50 центнерів купу, 
ридзи. Члени агрегату Миколи Величка виростили по 
555 центнерів зеленої маси на кожному з 32 гектарів.

Тепер ми вирушили у наступ за ще вищі врожаї: 
створені і затверджені на комсомольських зборах три 
комплексних механізованих ланки. Вони вирощувати
муть кукурудзу на зерно на площі 5о0 гектарів і боро
тимуться за одержання 50-центнерного врожаю.

В артілі укомплектовано три ударних комсомоль
ських групи по вивезенню перегною. За ними закріпле
но три трактори, три автомашини, десять підвід. Під 
час ударного комсомольського місячника, оголошеного 
райкомом ЛКСМУ з 15 листопада по 15 грудня, зобо
в'язуємось вивезти п’ять тисяч тонн перегною, а до кін
ця грудня — ще тисячу тонн. Маємо намір провести 
також кілька недільників.

Ми розуміємо, що доля високого врожаю четвертого 
року семирічки вирішується сьогодні. І тому вже зараз 
робимо все, щоб наші кращі сподівання справдилися.

В. АРАКЕЛОВ, 
секретар комсомольської організації колгоспу 
імені -Ілліча Хмелівського району.
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В цієї симпатичної діач.і- 
ни золоті руки, гаряче сер
це. незламна воля. Разом з 
своїми подругами по ланці 
вирішила вона виростити о 
нинішньому році високий 
урожай кукурудзи.

Позаду напружені дні. Ре
зультат їх радісний: по 88 
центнерів качанистої зібра
ли подруги на кожному з м 
гектарів. Попереду в дівчат 
нові турботи про врожай, 
нові рекорди.

На знімку: ланкова кол- . 
госпу імені XX з'їзду КПРС 
Бобринецького району 
Адаменко.

Фото В. КОВПАКА.

гектарі вирости-

гектар. Поле вже зоране. 
Зимою проведемо снігоза
тримання. Вже зараз го
туємо щити. Та й добрив 
потрібно ще чимало загото
вити.

Всі члени ланки вирішили 
взимку навчатись в агро- 
гуртку, який вестиме агро
ном колгоспу. А настане 
весна — нові турботи з’яв
ляться. Великими вони бу
дуть, бо н плани у нас не
малі. Вирішили ми на кож
ному 
ти в середньому не менше 
як по 100 центнерів зерна 
кукурудзи.

А про спокій, — то зайві 
розмови. Хіба можна дума
ти про перепочинок, коли 
наш народ так гаряче взяв
ся за здійснення величної 
програми комуністичного 
будівництва.

Галина МАЛЬОВАНА, 
ланкова комсомольсько- 
молодіжної ланки кол
госпу імені Леніна Но- 
вопразького району.

БУДУТЬ ЩЕДРІ

ВРОЖАЇ
ЧЛЕНИ нашої комплексної 

бригади зобов'иумл«« 
в нинішньому році Одер«7 
по ЗО центнерів кудуРУД3® 
зерні з кожного гектара по
сіву. Боротьба за врока 
розпочалася ще з осені нн 
нулого року, коли проводи 
ли зяблеву оранку < вЯВ°’( 
лн місцеві та мінеральні 
добрива. .

Досвіду в мене ие та* 
багато. Тільки один Рік п₽ 
цюю ланковим після 
кінчений ГаЙ80р?НСи.іїь 
училища механізації -'1Н. 
ського господарства. •» 
відстаю від старших с 
товаришів. Наша ланка 
ростила і зібрала _ по 
центнери качанистої.

Старанно готуємось 
впрошування високого 
жаго в наступному Р°ц‘- 
пішно завершили оран»У 
зяб. Зараз приступили 
заготівлі і вивезення - 
рнв. 1962 рік буде 
вищих врожаїв качани-

П. КИРИЛЮ^ 
тракторист колгоспу 
ні Енгельса Голо»»« 
ського району.
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Де ж допомога друзів?
а * "“газети иещадї 

бойовим словом ^помагають си!и ™стрим
тизмом. тяганиною, байдужі«™ т’»’і™.?« ’ бюрокра' 
НИМИ явищами „ • та іншими негатив-" ит" заХюти Ще зустріча»ться в нашому 
Хтва Ь поступа.л?ному рухові у світле
мольсьним та^миГ а Певн‘.й м.ірі допомогли комсо- 
’■алини V \иппйНШИМ організаціям викоренити про
силити вико бНИЧйМУ та громадсьному житті, по
силити виховну роботу на підприємствах і колгос- 
повсЯаденноВгоИжитт“яЄ М™",а 6юліччю прикла»І8 ’ 

магеоіали °али

і а не перевелися ще й такі керівні товариші які 
своєрідно реагують на нритику ^аз^Х^ьре- 
дакци пустопорожні, нічого не значущі відписки, а 
то и зовсім з незрозумілою впертістю відмовчують- 

<™!-йМ0ВЧаННЯ-є прихованим затиском критики, 
одіоними майстрами бюрократичних відписок 

та «мовчальниками» доводиться зустрічатися і в 
практиці нашої роботи. Отже, сьогодні редакція ви
рішила знову повернутися до раніше опублікованих 
в-сГазеті критичних матеріалів.

Редакція і читачі газети сподіваються, що на цей 
раз керівники і активісти, про яних йдеться у цій

«Бони (п’ятдесятники — 
ред). позбавили Валю ра
дості земного життя, щастя 
творчої праці. Єдина втіха 
для неї — читання псалмів, 
моління до нестями, до за
паморочення». Так говори
лося в кореспонденції «В 
тенетах мракобісся», опублі
кованій в номері нашої га
зети за 26 серпня минулого 
року. Йшлося про молоду 
дівчину з с. Воронцівкн 
Новгородківського району 
Валентину Застьобу, яку 

. сектанти обплутали паву
тинням підступного віро
вчення. «Де ж ви, подруги 
Валі, комсомольці села? До
поможіть дівчині...» — звер
тався автор кореспонденції 
П. Біляков. Нещодавно ми 
попросили т. Білякова ще 
раз повернутися до цієї те
ми, відверто поговорити з 
Валентиною, дізнатися про 
ставлення комсомольської 
організації колгоспу до дів
чини, яка потрапила в 
скрутне становище. Так на
родилася 
ція.

ця кореспонден

* * *
й. . Y--------“"ЧЛ пцеюии V цій

дооірщ, вживуть відповідних заходів з приводу по
рушених питань.

Був 
чайна 
молодь села, як тільки щед-

вихідний. Але не зви- 
неділя. Майже вся

ц

А вино „на розлив“ 
ПРОДАЮТЬ
Й ТРАВНЯ ц. р. у фейлетоні «Сповідь

Грицька Макухи» газета «Молодий 
комунар» рішуче виступила проти про
дажу вина на розлив в магазинах, 
їдальнях та лотках міста Кіровограда. 
Через п’ять днів начальник обласного 
управління торгівлі В Лимар повідо
мив редакцію, що в окремих магазинах і 
лотках обласного центра вино та інші 
алкогольні напої на розлив вже не 
продаються. Після виступу газети з’я
вився наказ завідуючого міським відді
лом торгівлі Я- Гришина. Цим наказом 
теж заборонялася торгівля алкогольни
ми напоями на розлив. Здавалося б, 
вказівки керівних товаришів будуть 
прийняті до неухильного виконання. Од
нак...

Заходимо в магазин № 26 «Води — 
морозиво». Довга черга клієнтів юрми
ться вїд порога магазину до самого при
лавка. За газованою водою, чи морози
вом? Ні, за вином. Скляний конусний 
бачок з вином блискавично пустіє і з 
такою ж швидкістю наповнюється знов. 
Запитуємо продавця 3. Сонченко:

— Вам відомо, що в магазині «Води— 
морозиво» вино продавати заборонено?

— Нам дозволили до 7 годин вечора. 
Показуємо розпорядження завідую

чого Кіровоградським міським відділом 
торгівлі т. Гришина і відповідь в ре
дакцію начальника обласного управлін
ня торгівлі т. Лимаря.

3. Сонченко безпорадно розводить 
руками:

— Хто знає, кого й слухати...
Напевне, т. Сонченко добре знає ко

го слухати, та гонитва за «виручкою» 
примушує продавати вино наперекір 
наказам і своїй совісті.

Подібну картину спостерігаємо і біля 
лотка № 7, що на розі вулиць Леніна і 
Театральної. Тут продавець більш «смі
ливіша» і навіть непохитна, як скеля.

— А яке ваше діло? Продаю тому, що 
на вино великий попит, — відрубала во
на.

У їдальні № 6 па вулиці Леніна тору 
бзля вином у повному розпалі. В залі 
бехтадний галас, за столиками розчерво- 
:'-лі обличчя клієнтів. Цей гамір сп яні- 
лі відвідувачі густо пересипають груби
ся епітетами. Поряд обідають дівчата- 
ГлУдентки. їм соромно підвести голову 
від таких слів...

В шостій їдальні нерідко спостерігаєш 
такі неподобства: касир Л. Леонтьева 

хУткіше відпускає тих клієнтів, ям 
прийшли не обідати, а просто випити. 
,е відстає від свого колеги і касир 

Лннецька.
Якщо ж інколи в їдальні вино від* 

с>тнє, поблизу існує бакалейний мага- 
Зн?- Ідіть, беріть горілку і розпивайте 

■Дальні, ніхто вам не стане заперечу- 
аін чи перешкоджати. Прибиральниця 

вивиться на вас .із солодкою посміш- 
зробить вигляд, шо нічого ве ”р 

•;(зє. Ще б пак, порожня пляшка . 
,?€ ‘2 копійок, а гроші на дорозі

Зі1!? Ідіть, беріть горілку і розпивайте 
. Г • ____  nononPUV-

33711 чи перешкоджати. Прибиральниця

Яка ж ціна вашим розпорядженням, 
товариші Лимар і Гришин?

валяються. А обслуговуючий персонал 
їдальні нітрохи не турбує те, що зал пе
ретворився у «забігайлівку».

Всупереч керівним вказівкам праців
ників обласного та міського відділу тор
гівлі продаж вина на повний хід прово
диться і в інших їдальнях обласного 
центру.

Ось у їдальню, що на площі Кірова, 
заходить юнак. Бере порцію венігрету 
і склянку вина. У нього немає і тіні ба
жання смачно пообідати: він хоче 
випити. .

Як бачимо, кількість торгових .точок, 
де зловживають продажем алкогольних 
напоїв, не тільки не зменшилась, а нав
паки, зросла. Нещодавно включилися у 
торгівлю вином ще два «об’єкти» — ло
ток, що поблизу ресторану «Централь
ний» та магазин комісійної торгівлі на 
розі вулиць Шевченка і Карла Маркса.

А ось і наслідки, до яких приводить 
безладне вживання алкоголю. За остан
ні 10 днів у міському витверезнику по
бувало 73 чоловіки. З усіх «гостей» ви
тверезника наведемо лише кілька прі
звищ: О. Медведев — токар заводу
«Червона зірка», В. Риженко — фрезе
рувальник агрегатного заводу, В. Васи
ленко — командир відділення міської 
пожежної команди та інші.

Наведемо неповний перелік тих не
щасних випадків, до яких призвела про
дажа вина «на розлив».

21 жовтня на Рівнянському КП 
стояла автомашина «ГАЗ-51». По шосе 
в напрямку Кіровограда на великій 
швидкості рухався мотоцикл. Водій мо
тоцикла М. Боженко з села Бережинки 
Кіровоградського району, будучи п’я
ним, врізався в автомашину.

Ще один прикрий випадок: 8 жовтня 
на 288 кілометрі" автотрасти Київ — 
Донецьк водій автомашини С. Савченко 
з колгоспу імені Свердлова Новопраіь- 
кого району в нетверезому стані пере
кинув автомашину. Доярка цього кол
госпу, яка сиділа в кабіні, дістала 
серйозні травми. Ось до яких згубних 
наслідків приводить алкоголь! Винні в 
цьому не лише потерпілі. Перш за все 
відповідальність за порушення праеил 
торгівлі спиртними напоями повинні 
нести і продавець з магазину «Вода-мо- 
ромво. т Сонченко. і працівники 
їдалень, і завідуючий міськким відді-.оі 
торгівлі т. Гришин та начальник об- 
дасного управління торгівлі т. Лимар, 
які свої розпорядження дають про люд- 
ське око. У боротьбу проти злоз кнза.і- 
ня алкоголем повинні включитися гро
мадські організації. П яницям . тим, 
хто їм потурає, пора, вже сказати: до- 
СИТЬІ п ГЛАДАРЕВСЬКИЙ,

’ Б ЧАМЛАИ,
члени позаштатного відділу побу
ту редакції газети «Молодий ко
мунар».

ро сяйнуло вранішнє сон
це, почала збиратись біля 
контори артілі імені Леніна. 
Мали їхати на районне свя
то пісні і танцю. Через 
якусь годину автомашини, 
прикрашені живими квіта
ми, прапорами одна за од
ною рушили до райцентру. І 
стільки веселощів, сміху 
жартів, пісень лунало, що 
кожний перехожий зупиняв
ся і з посмішкою махав 
навздогін рукою.

Тільки Валентина похму
ро стояла на порозі своєї 
хати і тоскно проводила по
глядом машини. Туга за ве
селим дитинством торкнула
ся серця. Але ж і цього во
на не має права допускати. 
Поспіхом звела очі до неба, 
тамуючи жаль.

— Забута я, — тихо про
шепотіли вуста дівчини. — 
Сім років забута всіма...

Зайшла в кімнату. За 
звичкою розкрила псалми, 
почала читати. Але очі бай
дуже, машинально бігали по 
нерівних, переписаних від 
руки, рядках облудних ре
лігійних заповідей. А біль 
не проходила — чужа всім, 
немає у неї подруг серед 
ровесників.

Вечорами у Віри Твердо- 
хліб — тридцятидворічної 
жінки — збираються «бра
ти» й «сестри», читають мо
литви, як покірні раби схи
ляють голови. Інколи від
правляються гуртом в Олек
сандрію чи в Кіровоград, де 
є ще залишки сект. Там мо
ління доходять до нестями, 
до безглуздих викриків. Але 
все це не може назавжди 
затьмарити молодій, гарній 
дівчині радість життя. От і 
приходить іноді туга — за 
піснями, за сміхом, за по
другами.

Колись любила читати. 
Ще в школі захоплювалась „ 
книжками про мандрівки. 
А за ці останні похмурі сім 
років не прочитала жодної 
книги. Якщо рік тому в бу
динку Застьоби можна було 
побачити хоч декілька при- 
палих пилом книг, то зараз 
і цього годі шукати.

А що ж комсомольці? Чи 
намагалися вони вирвати 
Валентину з тенет п’ятде- 
сятників? 'Хоч як-иебудь

пробували допомогти двад- 
тятидворічний дівчині? Ні, 
молодь с. Воронцівкн ди
вилася крізь пальці на ге, 
як з року в рік главарі сек
ти все більше затьмарювали 
розум їхній ровесниці.

У шостій бригаді артілі 
імені Леніна, де працює Ва
лентина, є бригадна комсо
мольська організація. Але 
за сім років жоден з комсо
мольців не Найшов до Ва
лентини, щоб розкрити їй 
очі на облудне віровчення, 
розповісти про космічні по
льоти Адже Валя вчилась 
у школі, вона легко зрозумі
ла б розповідь про будову 
Всесвіту, про розвиток рос
линного і тваринного світу, 
переконалася б у тому, що 
існування бога і душі— ви
гадки. Та ніхто не спробу
вав поговорити з нею на цю 
тему.

Кілька років підряд сек
ретарем комсомольської ор
ганізації колгоспу обирали 
Миколу Токаря.

— Хоч би раз поговорив з 
нею, запросив би її прийти 
на концерт чи відвідати біб
ліотеку, — підказали якось 
йому.

—Е, нічого не вийде. Он 
Григорій Донченко запро
сив її, а вона відрізала: «Я 
не вашої віри, мені з тобою 
не по дорозі».

А, можливо, не раз треба 
було підійти до Валентини, 
не одному Григорію? Оче
видно, варто було підготу
вати в клубі вечір віруючих 
і невіруючих, запросити на 
нього членів секти, прочита
ти доступну лекцію на анти
релігійну тему. Віруючі не 
відмовляються приходити на 
такі масові заходи, іноді 
навіть силкуються довести 
свою «правоту». Та, безу
мовно, всі «докази» пропо
відників швидко розлітають
ся вщент від неспростовних 
аргументів, взятих з життя.

Біда в тому, що в бригаді 
культурно-освітня робота 
занедбана. В селі збудовано 
хороший клуб. Але органі
зувати гуртки художньої 
самодіяльності нікому. Лек
ції та бесіди читаються від 
випадку до випадку. Бібліо
тека не задовольняє попиту

ії з Є1 О

т. Сонченко, і працівники

начальник об-

: Ще раз про
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в

молодіжне »
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■О КОЖНИМ днем кращає наше рідне місто, зро- 
■ сгае свідомість людей. Стають до ладу нові за- 
“ води, фабрики. Розширюється сітка культурно-освіт- 
£ ніх закладів.

З КОЖНИМ днем кращає 
сгае свідомість людей. С

■

в 
в

■ читачів. А гам, де культур- 
, но-масова робота ледь жев

ріє, релігійні пережитки не- 
, рідко знаходять благодат

ний грунт.
: Разом з батьками, із стар

шою сестрою Поліною (теж 
і сектанткою) та Валентиною 

живе Віктор Застьоба — 
комбайнер, комсомолець. Та 

! він безпорадно розводить 
руками.

— А що я можу вдіяти? 
Інколи сварюся, частіше 
сміюся з них Та це не до
помагає;..

1 дійсно, сміхом туї не 
візьмеш А чому б Віктору 
не довести сестрам, що вони 
помиляються. Невистачає 
знань — звернись до книг, 
до більш освічених і підго
товлених товаришів, але до- 
веди-таки правду, борись з 
релігійною полудою, доби
вайся перемоги, не відсту
пай.

Між іншим, в розмові 
Віктор висловив слушну 
думку:

— Одному з цією облу
дою не справитись. Треба 
колективом братися за пе
ревиховання моїх сестер.

І це вірно. Комсомольська 
організація,» культпрацівни
ки, первинна партійна орга
нізація не повинні байдуже 
спостерігати, як молода лю
дина відрікається від світ
лих радощів життя. Чим 
раніше подати їй дружню 
руку допомоги, тим краще.

Сама Валентина, працюю
чи в колгоспі, щодня ба
чить, як торжествує всепе- 
рематаюча сила творців сво
го щастя — радянських лю
дей. Інколи вона задумує
ться над тим, чому навколо 
радість у кожній сім’ї, а в 
неї немає просвітку Життя 
бере своє. Тим-то фанати
кам-сектанткам Вірі Твер- 
дохліб і Поліні Застьобі за 
останні роки не вдалося 
жодної людини заплутати в 
свої тенета Частина членів 
секти виїхала з району. Та й 
Валентина, як виявилось в 
розмові, хотіла б десь по
ступити на курси, оволодіти 
хоча б швейною справою. 
Треба тільки піти їй на
зустріч, проявити людяне 
піклування — і дівчина 
знайде своє справжнє місце 
серед активних будівників 
майбутнього, порве з мо
роком.

П. БІЛЯКОВ, 
позаштатний кореспон
дент «Молодого кому
нара».

Новгородківський район. 
----- 0-----
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Добре, що у нас є Палаци культури, клуби, теа- £ 

три, лекторії, концертні зали, але сьогодні ми хоче- £ 
мо мати і кафе. Про нього й хочеться повести мову. 2

Як же організувати молодіжне кафе, хто ним по- £ 
винен завідувати? Кафе — це маленький клуб, де £ 
збирається молодь. На мій погляд, у ньому повинні £ 
влаштовуватись виставки місцевих художників, ви- £

□■
ступи артистів, членів обласного літературного об’єд
нання, влаштовуватись конкурси на краще виконан
ня пісень, віршів. Сьогодні — диспут, завтра — нова 
програма студентського естрадного оркестру.

В кафе повинні бути легкі, прості, зручні меблі, 
красивий посуд. Хай знайдеться тут місце книгам 
і журналам, хай будуть до послуг відвідувачів шахи, 
шашки, телевізор, магнітофон, рояль, танцювальний 
майданчик з естрадою. .

Торгувати треба по-новому, щоб для працівників 
кафе діяла система преміювання в залежності від 
культурного обслуговування. За вхід молена встано
вити невисоку плату. Ці гроші підуть на оркестр.

У кафе не повинно бути дорогих люстр і тканин, 
гардин і бронзи Хай буде багато світла і фарб.

На площі імені Кірова закінчується спорудження 
. нового готелю «Україна» з рестораном, а на місці 

_! старого ресторану, на мою думку, варто організува- 
? ... Г.ЛПГ1ПІО кягЬв Кяшяил пшЛ ІІІПІЛ ПЯЖЛІІПОЮ
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ти молодіжне кафе. Бажано, щоб цією важливою 
справою зайнявся міський комітет комсомолу. Орга
нізація молодіжного кафе — це назріле питання, во
но підказане самим життям.

В. САНДУЛ.
м. Кіровоград.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Кілька місяців тому в «Молодо
му комунарі» вже велася мова про необхідність від
криття в Кіровограді молодіжного кафе. Тоді пра
цівники обласного управління торгівлі у своїй відпо
віді до редакції мотивували відсутність у місті кафе 
тим, що немає приміщення. Нам, здається, що при-■

2 ГИМ, ІЦП "Г........ ........—-------------------, —-г-
; міщений ресторану «Центральний» можна і треба ви- 
“ користати для цієї мсти.

«
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«Чому я не виконаю 
зобов'язання»

Під таким заголовком в 
газеті «Молодий комунар» 
за 4 жовтня ц. р. була опуб
лікована стаття 
колгоспу імені 
Новоукраїнського 
Івана Клочка. В 
розповідав про 
які перешкоджають вико
нанню взятого ним зобо
в’язання по відгодівлі сви
ней.

Голова виконкому Ново- 
української районної Ради 
депутатів трудящих М. Жер- 
дій повідомив редакцію, що 
при перевірці на місці фак
ти, викладені в статті, пов
ністю підтвердилися.

Для виправлення стано
вища правління колгоспу 
запровадило правильний ра
ціон на відгодівлі свиней, 
ввівши до нього сінне бо
рошно. Внаслідок поліпшен
ня годівлі добовий приріст 
живої ваги тварин стано
вить зараз 500 — 600 грамів 
на кожну голову. В колгос
пі закінчується ремонт 
старого приміщення ферми, 
а також завершується бу
дівництво нового приміщен
ня.

свинаря 
Шевченка 

району 
ній автор 
недоліки,

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
24 листопада 1961 р.,-3 стор.
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Ліки легше знайти разом
додому в рідну Груш-

— пояснив чоло- 
мабуть... — А-а,

днем сильнішав, 
тимчасово зали-

ЛПЕМРЯВА огортала село. Усівшисьв 
садку на лавці, Феофан і Марія 

якусь мить мовчали, милуючись чарами 
весняної природи.

— Фанцю, скажи, ти щасливий? — 
промовила тихо дівчина.

— Не знаю... Здається, так... — А да
лі, поривчасто обернувшись, з невимов
ною ніжністю заговорив: — Марійко, 
я б хотів бути завжди з тобою...

Марія помовчала. Потім ледь чутно 
відповіла:

— Я згодна, любий...
Невдовзі відшуміло гомінке весілля.
Та не довгим було щастя молодого 

подружжя. Якось вранці Феофан, тіль
ки-но спробував стати на ноги, зойкнув, 
важко обіперся на стілець.

— В ногах крутить, 
вік. — Заступився, 
пройде.

Та біль з кожним 
Лікарі запропонували
шити роботу. Через тиждень-другий 
довелося злягти в ліжко. Хвороба не' 
відступала. Лише одного дня радість 
заглушила її: у Марії народився син...

— Знаєш, Фанцю, про що я міркува
ла сьогодні? — почала якось Марія, 
повернувшись з ферми. — Перейшов би 
ти від нас на якийсь час до свого діда. 
А то мати моя не може ^приглянути за 
дитиною та ще й за тобою...

І, не почувши відповіді, зразу ж до
дала:

— Я скоро повернусь з підводою.
Через півгодини затарабанила під 

вікном бідарка. Марія вбігла до кім
нати.

— Ну, пішли. Я й соломи настелила, 
м’яко буде.

Тільки тепер Феофан збагнув, що 
трапилося... На очах виступили сльози, 
перші сльози відтоді, як померла мати. 
«Невже я тепер нікому не потрібен?.. 
І чому я раніше не розгледів, яка підла 
в неї душа?».

— Що ти, Фанцю, — заспокоювала 
бабуся. — Ось ми тебе в Кіровоград до 
лікарів відправимо, вилікують тебе.

Через кілька днів Феофана відправи
ли до санаторію, побував він і в ліка
рів у Кіровограді. Біль в ногах посту
пово зникав. Та біль на серці могла вга
мувати тільки вона, Марія, яку так лю
бив Феофан. Негідниця ж мовчала. Він
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нервував, рвався
ку, до сина.

Коли приїхав
Марії. А та, навіть не пустила в хату, 
не дала зустрітися з сином.

— Навіщо він мені тепер? — казала 
Марія, — Я здорова, і чоловік мені по
трібен дужий.

Після того випадку стан здоров’я 
Феофана різко погіршав. Хворого дове
лося відвезти в Київ. Двічі до нього 
навідувалася бабуся.

А Марія? Невже оте слово «любий» 
було фальшивим? Невже горе друга 
злякало її, відштовхнуло від нього?

Скільки можна бачити в наші дні 
прикладів товариської взаємодопомоги. 
Зовсім незнайомі, чужі люди виручають 
в біді, заспокоюють, якщо 
нещастя, беруть на своє 
«Людина людині — друг, ж _ 
брат» — так говориться в моральному 
кодексі будівника комунізму, сформу
льованому в Програмі КПРС. І тільки 
дрібні людці, подібні Марії, здатні на 
підлі вчинки. Для них не святе почуття 
любові і дружби, вони анітрохи не за
думуючись, можуть покинути дитину, 
залишити хворого чоловіка, образити 
своїх батьків.

Прикро і за колгоспних комсомольців, 
які не знайшли часу начистоту погово
рити з Марією Животовською, зовсім 
забули про свого товариша Феофана 
Солтика. Хіба вони не знають, що лас
каве, щире слово друга, хай навіть ма
ленька увага товаришів до твоєї долі в 
години незгоди часом сильніші, аніж лі
ки?

с. Грушка. С. КАГРУШ.
Ульяновський район.
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трапилось 
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Так роблять радянські люди
ВІНЬКІВЦІ, ХМЕЛЬ

НИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ. 
Більше тисячі книг зіб
рав учитель, нині пенсіо
нер Борис Олександро
вич Круцько. В його 
особистій бібліотеці — 
твори класиків марксиз- 
му-ленінізму, багатотом
ні довідкові видання і 
наукові праці, збірки 
творів вітчизняних і за- 

. рубіжних письменників, 
! література для дітей і 
І юнацтва. Цим чудовим 
! багатством старий кому- 
іопспосзопоооаасспоппоспопосопзпосапоспоопспоссо

ніст вирішив поділитися 
з трудящими району.

Так в районному цент
рі появилася ще одна 
бібліотека. Вона розта
шувалася в одній з кім
нат невеликої квартири 
Б. О. Круцька. Двері бу
динку старого комуніста 
тепер майже не зачиняю
ться. Тут завжди людно. 
Колгоспники, робітники, 
вчителі, лікарі, агрономи 
приходять сюди по
читати газету чи журнал, 
підібрати цікаву книгу.

На 123 — 130 процентів ? 
І виконує норму виробітку 
> бригадир малярів Гайворон- 
< ського паровозо-ремонтного 

заводу Вадим Димов. За йо
го прикладом і всі члени 
бригади трудяться відмін
но, а у вільний від роботи 
час одягають червоні по
в’язки дружинників і вихо
дять на вулиці міста. Від 
пильного ока робітничих па
трулів не вдається уникнути 
жодному хуліганові, жодно
му п'яниці. Вадим Димов і 
тут служить взірцем для 
своїх друзів.

На знімку: В. ДИМОВ за 
роботою біля відремонтова
ного паровоза.
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ЗВИЧАЙНАДІВЧИНА
^ЗВИЧАЙНА собі ця дів- 

чина Зінаїда Огир. Пра
цює вона на Ново укра
їнській міжрайбазі, очо
лює комсомольську органі
зацію. Як і годиться вожа
кові молоді, Зінаїда є енту
зіасткою багатьох хороших 
починань, цікавих вечорів 
відпочинку. Часто можна 
побачити дівчину і на вули
цях райцентру з пов'язкою 
дружинниці.

— Бойова комсомолка, — 
говорять про Зінаїду в міс
ті. — Багато хороших справ 
зробила по наведенню гро
мадського порядку в Ново- 
українці...

Багато хороших' справ... 
А спробуйте ви запитати про 
це у самої Зінаїди: навіть 
трохи зніяковіє дружинни
ця. Мовляв, прямий обо
в’язок кожного комсомоль
ця втихомирити дебошира 
чи захистити слабшого.

Правильна думка. Але 
чи в кожного вистачить смі
ливості вступити в поєдинок 
з хуліганом... Якось Микола 
Кириченко накинувся з бру
тальною лайкою на одну з 
дівчат, засукав рукава ' 
хотів побити її. Та, немов 
з-під землі, перед Киричен- 
ком з'явилася Зінаїда Огир. 
Хуліган осікся. Тут якраз 
підоспіла ще одна дружин
ниця — Галина Рачкован. 
Як не опирався дебошир, а 
все-таки довелося «пройти
ся» йому разом з дівчатами 
у районне відділення мілі
ції.

Приклад Зінаїди Огир 
наслідують і її товариші Ві
талій Фулга, Віктор Пар
фентьев та інші дружинни
ки. Вони не тільки чергу
ють на вулицях міста, а й 
виступають серед робітни
ків з короткими лекціями 
про моральний кодекс бу
дівника комунізму, про 
елементарні правила пове
дінки в сім'ї та в громад 
ських місцях.

Від щирого серця дякува
ла дирекція Новоукраїн- 
ського цукрового комбінату 
Віталію Фулзі, який затри
мав їхню автомашину, вкра
дену В. Забродським. З іні
ціативи цього комсомольця 
було також виявлено не 
одного спекулянта, хулігана 
та інших правопорушників... ■

М. БОГДАНОВ.
--------------------------------------------• ■

Передплатіть ці журнали

ГЛИБОКО до серця кожної 
людини промовляють слова, 

проголошені на XXII з’їзді 
Комуністичної партії Радян
ського Союзу. Вони огорнуті 
теплом і батьківським піклу
ванням про нашу людину — 
будівника комунізму. Оспівати 
подвиг радянської людини, — 
таке нелегке завдання стоїть 
перед письменниками і митця
ми.

Цілком зрозуміло, що моло
діжний журнал «Дніпро» в 
1962 році свою роботу будува
тиме в світлі цих величних,зав
дань.

Наступного року «Дніпро» 
на своїх сторінках надрукує 
першу повість молодого харків
ського журналіста Радія По- 
лонського «Любили хлопці дів
чат» про душевну красу моло
дих лісорубів, про їх звитяж
ну працю і щире кохання.

Редакцію зацікавила повість 
молодого одеського лікаря Фе
дора Мар’енка. Повість при
свячена молодим лікарям, які 
по закінченні вузу їдуть пра
цювати на село. Не все ще в 
ній вправно виписане, але піс
ля доопрацювання журнал про
понуватиме її увазі читачів.

ПОСТІЙНИМИ авторами 
* 1 «Дніпра» є ваші земляки — 
кіровоградці Віктор Ярош. Ми
кола Стояк, Олександр Мотор
ний. Так, наприклад, Олександр 
Моторний виступив у десятому 
номері журналу з критичною 
статею «Перевали і долини». 
Сподіваємося, що творчі кон
такти «Дніпра» з кіровоград- 
цямн все ширшатимуть і міцні
тимуть. Адже багато хто з мо
лоді пише вірші, оповідання. 
Поруч з молодими в «Дніпрі» 
виступлять і письменники стар
шого покоління. Зокрема публі
куватиметься повість Вадима 
Собка «Матвіївська затока» 
про робітничу молодь, повість 
Василя Козаченка «Блискавка» 
та інші.

Нові твори обіцяють для 
«Дніпра» Олесь Гончар, Юрій 
Збанацькнй, Микола Рудечко, 
Іван Сенченко.

З новими поетичними твора
ми виступлять Олександр Під- 
суха, Володимир Коломіець,

Дмитро Павличко, Тамара Ко* 
ломіець, Ліна Костенко.

У відділах «Дніпровські ус
мішки» та «Вам, самодіяльні 
актори» друкуватимуться гумо
рески, одноактівки, вірші, пісні, 
байки, фейлетони.

У відділах «Публіцистика», 
«Розквітай, мій краю, веснами», 
«Шляхами полум’яної юності», 
«Наука і культура», вміщува
тимуться статті і нариси про 
молодь, її участь у виконанні 
рішень XXII з’їзду Комуністич
ної партії Радянського Союзу, 
про нове в науці і техніці.

Більше уваги з наступного 
року в журналі приділятиме
ться літературному навчанню 
почат куючих авторів. Для них, 
крім спеціальних статей про 
сюжет, риму, композицію, вмі
щуватимуться статті «Старші 
письменники про молодих» та 
«Письменники про свою робо
ту».

В. КОСТЮЧЕНКО, 
відповідальний секретар 
журналу «Дніпро».

* * * д

ОПРЯВДЯ
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(Огляд повідомлень ТАРС)
ЗМІЦНЕННЯ РАДЯНСЬКО- 
СУДАНСЬКИХ ДРУЖНІХ 

ВІДНОСИН

З великою теплотою і гостин
ністю зустрічав народ Респуб
ліки Судан Голову Президії 
Верховної Ради СРСР Л. І. 
Брежнєва, який прибув з офі
ціальним візитом. Цей візит ще 
більше розширить і зміцнить 
дружні зв’язки, що встановили
ся між Радянським Союзом і 
Суданом.

Судан — молода держава Аф
рики, яка визволилась від ко
лоніального панування Англії 1 
січня 1956 року. Англійські коло
нізатори залишили тяжку спад
щину 11-мільйонному судан

ському народові. Країна по суті 
не має власної промисловості. 
Незважаючи на те, що Судан 
виробляє один з найкращих у 
світі сортів бавовни, він зму
шений ввозити з-за кордону 
текстильні, трикотажні вироби 
та інші споживчі товари.

Тепер Судан міцно став на 
шлях відродження національної 
економіки. Зараз розробляється 
семирічний план економічного 
розвитку країни. Суданський 
уряд, очолюваний генералом 
ібрагімом Аббудом, проводить 
політику нейтралітету, розвитку 
нормальних відносин з усіма 
країнами.

Успішно розвиваються дружні 
відносини між СРСР І Суданом.

м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 38.
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В основі цих відносин — спіль
ність позицій обох країн в пи
таннях боротьби за мир, проти 
колоніалізму. З кожним роком 
розширяються економічні і 
культурні зв'язки між обома 
країнами. Йдучи назустріч по
бажанням уряду Судану, Ра
дянський Союз погодився по
дати цій країні економічну і 
технічну допомогу в будівни
цтві ряду промислових підпри
ємств І в справі підготовки на
ціональних кадрів.

Нинішній візит Л. І. Брежнє
ва в Судан, так само як і візит 
глевн суданської держави 16- 
рагіма Аббуда в липні 1981 
року в Радянський Союз, сприя
тиме зміцненню дружніх ра
дянсько-суданських відносин, 
справі миру иа всій землі.

ПРИХИЛЬНИКИ «ХОЛОДНОЇ 
ВІЙНИ» НЕ ВГАМОВУЮТЬСЯ

Події останнього часу свід
чать про активізацію прихиль
ників посилення міжнародної 
напруженості. Це виявляється, 
зокрема, в діях щойно сформо
ваного західнонімецького уря- 
ДУ-Як видно з угоди коаліцій
них партій ХДС-ХСС і ВДП, 
що ввійшли до складу нового 
уряду ФРН, цей уряд має намір 
проводити старий зовнішньопо
літичний курс з «позиції си
ли», але тільки «більш твердо». 
Про те ж говорить поїздка канц
лера Аденауера у Вашінгтон 
для переговорів з президентом 
Кеннеді. Характеризуючи цілі 
цієї поїздки, західнонімецька 
преса прямо заявляє, що пи
тання про оснащення бундесве
ру ядерною зброєю буде одним 
з головних на переговорах у 
Вашінгтоні. Західнонімецький 
канцлер хоче добитися згоди 
Вашінгтона на те, щоб бунде
сверові було надано право роз
поряджатися засобами доставки 
ядерних боєголовок.

Західнонімецькі мілітаристи 
форсують воєнні готування на 
Балтійському морі. В зв’язку а

цим боннський міністр оборони 
Штраус зробив поїздку в Нор
вегію, де провадив переговори 
про воєнне співробітництво між 
Західною Німеччиною і Норве
гією.

Норвезька громадськість ви
словила протест проти перебу
вання Штрауса на норвезькій 
землі. Норвегія зустріла Штрау
са транспарантами, на яких 
було написано: «Геть Штрау
са!», «Штраус, забирайся 
геть!».

ХМАРИ НАД ПІВДЕННИМ 
В'ЄТНАМОМ

Правлячі кола США вжи
вають гарячкових заходів, щоб 
врятувати фашистський режим 
Нго Дінь Дьєма у Південному 
В'єтнамі. З цією метою туди 
перекидаються американські лі
таки, спорядження, військовий 
персонал. «Військово-повітряні 
сили США, — визнав американ
ська газета «Нью-Йорк 
тайме», — почали здійснювати 
колосальну програму поставок I 
бойової підготовки з метою 
зміцнення системи оборони Пів
денного В'єтнаму».

Недавно за завданням прези
дента Кеннеді в Південному 
В'єтнамі побував генерал Тей
лор. Йдеться, як повідомляє за
рубіжна преса, про дальше 
збільшення чисельності амери
канських військовослужбовців у 
Південному В’єтнамі І носилку 
додаткового військового спо
рядження в цю країну, голов
ним чином літаків. Останніми 
днями в Південний В’єтнам 
прибули близько 25 американ
ських винищувачів-бомбарду- 
вальннків, а також льотчики 1 
наземний обслуговуючий персо
нал. Американські ВПС напра
вили кілька сот офіцерів і сол
датів радниками для південно- 
в’єтнамських ВПС.

Грубо порушуючи Женевські 
угоди, американська вояччина 
створює серйозну загрозу для 
справи миру в Південно-Східній 
Азії,

Когда весенний
первый лист 

мелькнет в бору лесном, 
родник упрям

и чистым-чист 
забьется серебром. 
Вот так и нам бы.

жизнь прожить, 
свершая дней мечту, 
и до последнего хранить 
такую чистоту.

ТЕРМОС
Обыкновенный, 
с маркой заводскою, 
он сделан был 
умелою рукою.
Снаружи лишь — 
холодный, непонятный. 
Открой его — 
теплом обдаст приятным. 
Вот так и человек, 
бывает, что снаружи 
он холодней 
любой февральской стужи. 
Но ты открой 
получше его душу — 
й теплотой он
выльется наружу.
Александр ЧЕРНЕЦКИЙ.

--- ©---

Арктичний клуб
Молодичка кучерява 
В клубі річ таку вела: 
«Тут коли б полярне 

сяйво —1
Справжня б Арктика 

була!
В. СТЕПАНОВ.

ст. Плетений Ташлик. 
Маловисківський район.

Головним завданням журналу 
є узагальнення практики, досві
ду і всебічне висвітлення на
зрілих питань і завдань даль
шого розвитку робсількорів- 
ського руху. Журнал поклика
ний допомагати партійним орга
нізаціям оживляти і поліпшу
вати роботу робсількорів і ни
зової преси, давати їм партійну 
орієнтнравку, мобілізовуватн їх 
сили, енергію та ініціативу на 
боротьбу за успішне виконання 
завдань комуністичного будів
ництва.

В журналі даються відповіді 
на різноманітні запитання роб
сількорів і активістів низової 
преси, висвітлюється діяльність 
літературних об’єднань, друкую
ться нариси, фейлетони, вірші.

З .сторінок журналу регуляр
но бесідують з робсількорами 
партійні,’ державні і профспіл
кові діячі.

Журнал допомагає поширен
ню передового досвіду, покра
щенню і розширенню зв’язків 
редакційних газет з авторським 
активом і читачами.

«Рабоче-кресть^чский коррес
пондент» є цінним посібником 
для редакторів і членів редко
легій багатотиражних і стінних 
газет.

Періодичність — 12 номерів на 
рік. ----0----

Це цікаво знати
М. В. Ломоносов у своїх 

віршах писав: «Колумбы 
русские, презрев угрюмый 
рок, меж льдами новый путь 
откроют на Восток»...

Дійсно, Христофор Ко
лумб відкрив Америку із 
Заходу, а її північно-захід
ну частину в XVIII столітті 
відкрили російські море
плавці — Федоров, Гвоз- 
дьов, Чириков, Шеліхов. Да
лі вони пройшли вздовж 
Тихоокеанського узбережжя 
далеко на південь, аж до 
нинішнього Сан-Франціско 
(одна з рік поблизу цього 
міста досі носить назву 
Слов'янка).

Редактор П. МАРЧЕНКО.

Кінотеатр «Мир». Для дітей 
«ЛІТАЮЧИЙ КОРАБЕЛЬ». По
чаток о 10 год. 30 хв. ранку і 12 
год. дня. «МИСЛИВЕЦЬ ЗА 
ПРИДАНИМ». Початок о 2 та 
4 год. дня. 6, 8 та 10 год. ве
чора.

Кінотеатр «Сивашець». «Я 
ПЕРЕЖИВ СВОЮ СМЕРТЬ». 
Початок о 10 год. ранку, 12год., 
4 год. дня 6, 8 та 10 год. ве
чора.

Кінотеатр Імені Дзержішсько- 
го. Для дітей «МИ ІЗ КРОН
ШТАДТА». Початок о 10 гол. 
ранку і 12 год. дня. «ЯРМАР- 
КА». Початок о 2 I 4 год. дня, 
6, 8, 10 год. вечора.

Кінотеатр «Хроніка». Хроні
кальний фільм «Р13НОПОВЕР- 
ХОВА АМЕРИКА». Початок з 
10 год. ранку до 9 год. вечора, 
демонструється без перерви. 
Художній фільм «БОГАТИР». 
Початок о 9 год. 30 хв, вечора.


