
УКРАЇНА ВИХОДИТЬ НА РУБЕЖІ ВЕЛИКОГО
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Рік видання V
№ 155 (506)

ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ
по-

що

Середа, 27 грудня 1961 р. Ціна 2 коп

тивнішому використанні ма
теріальних, трудових і фі
нансових ресурсів. Тов- Ро
зенко докладно аналізує по
передні підсумки виконання 
плану за 1961 рік- Він від
значає, що промисловість і 
транспорт перевиконали 
планові завдання, встанов
лені в цьому році, розви
ваються вищими темпами, 
ніж намічалось за семиріч
ним планом. У республіці 
здійснюється великий обсяг 
капітального
За три роки семирічки спо
руджено понад 500 нових 
промислових підприємств.

ВЧОРА, 26 грудня, в Киє
ві почала роботу шоста 

сесія Верховної Ради Укра
їнської PCP п’ятого скли
кання. З усіх кінців респуб
ліки прибули народні об
ранці. щоб підбити підсум
ки минулого року, визначи
ти шляхи успішного здійс
нення завдань народногос
подарського плану на 1962 
рік — один з ударних ета
пів семирічки.

Шоста сесія Верховної 
І^ди УРСР проходить в 
особливо знаменні дні. Ук
раїнський народ, як і всі 
радянські люди, озброєний 
історичними рішеннями 
XXII з’їзду КПРС, новою 
Програмою партії, з неба
ченою творчою енергією і 
величезним піднесенням до
бивається чудових трудо
вих звершень в ім’я даль
шого розквіту могутньої 
радянської Батьківщини, в 
ім’я досягнення високої ме
ти — побудови комунізму 
в нашій країні.

Монолітно згуртовані нав
коло Комуністичної партії 
Радянського Союзу, її ле
нінського ЦК, очолюваного 
товаришем М-- С- Хрущо
вим, трудящі України в 
тісному єднанні з усіма 
братніми народами СРСР 
сміливо йдуть на штурм но
вих висот, твердо впевнені 
у неминучому 
безсмертних ідей 
*У -ленінізму-

О 10-ій годині 
столом Голови 
Ради УРСР займають міс
ця заступники голови Вер
ховної Ради Української 
PCP депутати М- К. Лазу- 
ренко, Є. Т. Зіньківська, 
М. С. Слободянюк. К. Ф- 
Стародубов.

Присутні в залі депута
ти, численні гості — передо
вики промисловості, сіль
ського господарства, діячі 
науки і культури, праців
ники партійних і радян
ських організацій тепло зу- _ ______
стрічають появу в урядових робннцтва металу і палива. 

тг_.......- наступному році вироб
ництво чавуну на Україні 
збільшиться на 5,9 проц. і 
становитиме 28,1 млн. тонн, 
сталі — на 10,4 проц. і до
рівнюватиме 31 млц. тонн, 
прокату — на 8,7 йроц. і 
наблизиться до 25 млн. 
тонн. Видобуток залізної . 
руди зросте до 65,2 млн. 
тонн. У паливній промис
ловості збільшиться видо
буток високоякісних марок 
донецького вугілля* а та
кож найбільш економічних 
видів палива — нафти і 
газу.

Особлива увага приділяє
ться електрифікації, по
кликаній відіграти провід
ну роль у розвитку всіх га
лузей господарства рес
публіки.. Виробництво елек
троенергії збільшиться до 
67 млрд. кіловат-годин. Ве
ликий обсяг капітзльннх 
робіт буде, здійснено на бу
дівництві Диіпродзержин- 
ської, Київської ГЕС, поч
неться спорудження Захід
ноукраїнської 
районної і ряду 
електростанцій.

Точною, переконливою 
мовою цифр доповідач ха
рактеризує розвиток у 
1962 році машинобудуван
ня, транспорту і зв’язку, 
говорить про значне збіль
шення випуску товарів на
родного споживання.

Далі тов. Розенко спи
няється на питаннях даль
шого піднесення колгоспно
го і радгоспного виробни
цтва. Шляхи його розвит-

торжестві 
марксиз-

ранку за 
Верховної

будівництва.

Шоста

ку, підкреслює доповідач, 
недавно були обговорені 
на нараді працівників сіль
ського господарства Укра
їни. Планом 1962 року пе
редбачено зростання ви
робництва зерна, особливо 
кукурудзи, бобових, тех
нічних культур, а також 
картоплі, овочів і фруктів. 
Поголів’я великої рогатої 
худоби збільшиться проти 
1961 року на 1,3 мли. го
лів. Буде освоєно 18 тис. 
гектарів зрошуваних і 100 
тис. гектарів осушених зе
мель.

Щоб успішно виконати

ництво і на задоволення 
культурно-побутових 
треб виробничників-

Міністр повідомив, 
грошові доходи на душу на
селення зростуть в Україн
ській PCP в наступному ро
ці порівняно з 1955 роком 
на 54,3 проц., а питома вага 
в бюджеті коштів, що над
ходять від населення, змен
шиться з 17,9 проц- у 1955 
році до 10,2 проц. у 1962 ро
ці. Основна частина бюд
жетних коштів — 7.236,3 
млн. карбованців, або 94,7 
проц. усіх видатків бюдже
ту. — буде використана в 
1962 році на фінансування 
народного господарства і 
соціально-культурних захо
дів. Так, на капітальне бу
дівництво з бюджетних 
асигнувань і власних ре
сурсів підприємств і госпо
дарських організацій буде 
витрачено 3.672-4 млн. кар
бованців.

На великому піднесенні 
знаходиться сільське гос-

нули показники проектів 
народногосподарського пла
ну і Державного бюджету, 
проаналізували і перевіри
ли розрахунки по них. Ко
місії вважають, що проект 
Державного плану розвит
ку народного господарства 
Української PCP на 1962 
рік відповідає завданням 
семирічного плану, еконо
мічно цілком обгрунтова
ний, і вносять пропозицію 
схвалити його з врахуван
ням зауважень комісій. 
Бюджетна комісія вносить 
пропозицію.затвердити Дер
жавний бюджет Україн
ської PCP на 1962 рік в 
сумах, визначених Радою 
Міністрів, з поправками ко
місій. а також затвердити 
звіт про виконання Дер
жавного бюджету УРСР за 
1960 рік.

Верховна Рада присту
пає до обговорення Дер
жавного плану розвитку 
народного господарства, 
бюджету УРСР на 1962 рік 

і звіту про виконання Дер-

практич- 
викори- 
гектара 
крутого 
галузейвсіх

господарства, 
виробництва 

молока та ін-

сесія Верховної Ради УРСР
Перетворюючи в життя 

рішення січневих Пленумів 
ЦК КПРС і ЦК КП Украї
ни, трудівники сільського 
господарства республіки 
добилися в цьому році знач
них успіхів. Валовий збір 
зерна становить 2,1 млрд. 
пудів, --------
зерна 
лим роком 
2,2 раза. Зросли також по
голів’я худоби, виробни
цтво і закупівлі молока, 
яєць та інших сільськогос
подарських продуктів. Ве
ликих успіхів досягнуто в 
підвищенні життєвого рівня 
трудящих-

План розвитку народного 
господарства УРСР на 1962 
рік, говорить тов- Розенко, 
передбачає високі темпи 
зростання всіх галузей на
родного господарства рес
публіки при випереджаючо
му розвитку важкої інду
стрії, підвищення життєво
го рівня народу.

У 1962 році обсяг вало
вої продукції збільшиться 
порівняно з 1961 роком на 
8,5 процента.

Одним з найважливіших 
народногосподарських зав
дань, відзначає доповідач, 
є швидке збільшення ви-

ложах керівників Комуніс
тичної партії і Уряду Ук
раїни товаришів О- І- Іва- 
щенко, І- П- Казанця, H. Т- 
Кальченка, Д. С. Коротчен- 
на, М. В. Підгорного, І. С. 
Сеніна, В. В. Щербицького, 
М. Д- Бубновського, В. К- 
Клименка. членів . 
верховної Ради, міністрів 
Української PCP-

Верховна Рада одного
лосно приймає такий поря
док денний:

1- Про Державний план 
розвитку народного госпо
дарства Української PCP 
на 1962 рік.

2. Про Державний бюд
жет Української PCP на 
1962 рік і про виконання 
Державного бюджету Ук
раїнської PCP за 1960 рік.

3. Про затвердження 
указін Президії Верховної 
Ради Української PCP.

З доповіддю про Дер
жавний план розвитку На
родного господарства Ук
раїнської PCP на 1962 рік 
виступив заступник Голови 
Ради Міністрів УРСР- го
лова Держплану УРСР де
путат П. Я. Розенко-

У доповідях товариша 
М. С- Хрущова на XXII 
з’їзді КПРС, в новій Про
грамі партії підкреслюєть
ся, сказав доповідач, що 
створення матеріально-тех
нічної бази комунізму ви
магає постійного вдоскона
лення господарського керів
ництва і планування. Го
ловна увага повинна бути 
зосереджена на найефек-

Президії

продаж державі 
порівняно з мину- 

збільшився в

програму дальшого розвит
ку народного господарства 
республіки, в 1962 1
встановлюється 
піталовкладень 
З млрд. 631 млн. 
ванців.
буде направлена на рекон
струкцію і технічне пере
озброєння діючих підпри
ємств, на розвиток чорної 
і кольорової металургії, хі
мічної промисловості.

На основі швидкого під
несення матеріального ви
робництва в наступному 
році ще більше підвищить
ся добробут трудящих. На
ціональний доход республі
ки зросте на 8 процентів, 
збільшаться видатки дер
жави на соціальне страху
вання, пенсійне забезпе
чення, стипендії і т. д. У 
1962 році буде споруджено 
14 млн. квадратних метрів 
житла. Поліпшиться кому
нальне обслуговування на
селення, розшириться сітка 
кіноустановок; бібліотек, 
клубів. Намічено додатко
во розгорнути 14 тис. лі
карняних ліжок.

Наприкінці доповіді тов. 
Розенко говорить:

— Трудящі України, нат- 
хнені історичними рішення
ми XXII з’їзду КПРС, ве
личною Програмою партії, 
сповнені рішимості своєю 
самовідданою працею за
безпечити дострокове ви
конання завдань держав
ного плану, внести гідний 
вклад у справу побудови 
комунізму в нашій країні.

Доповідь про Державний 
бюджет Української PCP 
на 1962 рік і про виконан
ня Державного бюджету за 
1960 рік зробив Міністр фі
нансів Української PCP де
путат А- М. Барановськнй-

році 
обсяг ка- 

в розмірі 
карбо- 

Основна сума їх
стано- 
карбо-

партії
немає

державної 
інших

подарство республіки, гово
рить тов. Барановськнй. Ви
датки на його фінансування 
за рахунок бюджету і влас
них коштів державних гос
подарств у 1962 році 
витимуть 706,1 млн- 
ванців.

Для Комуністичної 
і Радянського уряду
нічого вищого, як постійне 
піклування про благо наро
ду. Видатки бюджету на 
освіту, охорону здоров’я, 
соціальне забезпечення і 
страхування, зазначає до
повідач, становитимуть у 
1962 році 3.651 млн карбо
ванців — на 272,6 млн. кар
бованців більше, ніж у 
цьому році. На фінансуван
ня житлового будівництва 
за рахунок держави виді
лено в бюджеті на наступ
ний рік 575,2 млн. карбо
ванців. Значно збільшаться 
видатки на пенсії та інші 
види допомоги.

Одночасно з бюджетом 
на 1962 рік Рада Міністрів 
Української PCP подала на 
затвердження Верховної 
Ради звіт про виконання 
Державного бюджету Укра
їнської PCP за 1960 рік у 
таких сумах (в новому мас
штабі цін): по доходах — 
7.690,5 млн. карбованців і 
по видатках — 7-666,2 млн- 
карбованців, з перевищен
ням доходів над видатками 
на 24,3 млн. карбованців.

Український народ, заяв
ляє доповідач, разом з 
усім радянським народом 
виходить на рубежі четвер
того року семирічки, його 
невичерпна енергія, осяяна 
високими ідеями і цілями 
новоТ Програми, партії, зба
гачує нашу Вітчизну вели- 

•■^ержаз^“бю;«7"ук. JE“““” -é
раїнської PCP. внесении на 
розгляд Верховної Ради, 
сказав у своїй 
ністр фінансів 
Барановськнй. повністю за
безпечує всіма необхідними 
фінансовими ресурсами на
мічені на 1962 рік заходи по 
дальшому розвитку еконо
міки і культури республіки.

Доходи Державного бюд
жету в 1962 році станови
тимуть 7.646,8 млн. карбо
ванців, а видатки — 7.642,2 
млн. .карбованців з переви
щенням доходів над видат
ками на 4,6 млн- карбован
ців. В інтересах успішного 
виконання плану і дальшо
го розширення виробництва 
передбачено залишити час
тину прибутків у розпоряд
женні підприємств і госпо
дарських організацій. Крім 
того, у них залишиться від 
60 до 90 процентів надпла
нових прибутків для заохо
чення хорошої роботи ко
лективів, на розширення ви
робництва, житлове будів-

ту КНР*-, спрямовану н£ 
дальший розвиток соціаліс« 
тичної промисловості, ЯК” 
найшвидше зростання кол< 
госпного і радгоспного ви« 
робннцтва- Зональні нара« 
ди, що відбулися в Серед« 
ній Азії, Казахстані, Сибі
ру, нарада працівників сіль
ського господарства Украї
ни, глибокі і змістовні ви
ступи Першого секретаря 
ЦК КПРС, Голови Ради 
Міністрів СРСР товариша 
М. С- Хрущова на цих на
радах допомагають трудів
никам села, всьому радян
ському народові взяти нові 
рубежі, намітити 
ні шляхи кращого 
стайня кожного 
землі, дальшого 
піднесення 
сільського 
збільшення 
зерна, м’яса,
ших продуктів

З величезною одностай
ністю, схвалюючи мудру, 
далекоглядну внутрішню 4 
зовнішню політику Кому
ністичної партії і Радян
ського 
сланці від усього серця дя
кують Центральному Комі
тетові 
варишем 
за їх т 
про 
Батьківщини, 
щастя народу, про зміцнен
ня миру в усьому світі.

Активно, по-діловому об
говорюючи доповіді, депу
тати виявляють нові резер
ви промислового 
господарського 
цтва. вносять 
пропозиції, що 
ють успішне виконання на
родногосподарського плану 
і бюджету республіки на 
четвертий рік семирічки.

В дебатах на ранковому 
та вечірньому засіданнях 
виступили депутати Ф. Я. 
Мокроус, О. Й. Давидов, 
М. Ф- Васильєв, В- І. Гла- 
зирін, О- М. Мужицький, 
Ф. Г. Береговий, Д. О. Сло
бодянюк, 
ський, О. 
Турбай.

Сьогодні
Ради Української PCP про
довжує свою роботу.

(РАТАУЬ 
------------------- ç?

Всесоюзна нарада в питаннях 
ідеологічної роботи

жавного бюджету за 1960 
рік.

Висловлюючи думки І! 
почуття всього українсько
го народу, депутати від 
щирого серця палко віта
ють історичні рішення XXII 
з'їзду КПРС, говорять про 
прагнення трудящих міст і 
сіл України віддати всі си
ли і енергію справі будів
ництва комунізму. Депута
ти одностайно схвалюють 
поданий на розгляд Вер
ховної Ради план розвитку 
народного господарства 
України на 1962 рік. Про
мовці підкреслюють, :цо на
мічені планом 
завдання 
семирічки.' які 
з рішень 
КГІРС, 
ве, 
ня 
республіки, 
щення 
бробуту 
цілком
жавшій 
1962 рік, 
фінансування ' всіх запла
нованих заходів.

Депутати відзначають ве
личезну організаторську ро
боту Центрального Коміте-

контрольні 
четвертого року 

і випливають 
XXII з’їзду 

передбачають но- 
ще могутніше піднесеи- 

економіки і культури 
дальше хтідви- 

матеріального до- 
народу. Цьому 

відповідає і Дер- 
бюджет УРСР на 

який забезпечує

доповіді Мі- 
УРСР А. М.

ми, наблизить здійснення 
історичних рішень 
з’їзду КПРС. І 
сприятиме успішне 
нання народногосподар
ського плану та Державно
го бюджету Української 
PCP на 1962 рік.

Потім Верховна Рада за
слухала співдоповідь про 
Державний план розвитку 
народного господарства Ук
раїнської PCP на 1962 рік, 
Державний бюджет Укра
їнської PCP на 1962 рік і 
про виконання Державного 
бюджету Української PCP 
за 1960 рік, з якою висту
пив депутат Л. С. Ван
денко.

Він говорить, що постій
ні комісії Верховної Ра- 

промисловості і 
по сільському 

по освіті і

XXII 
цьому 
внко-

І

І

ди — по 
транспорту, 
господарству, 
культурі, по охороні здо
ров’я і соціальному забез
печенню, по торгівлі і гро
мадському харчуванню та 
Бюджетна комісія розгля-

і Радян-
уряду, народні по-

КПРС на чолі з то- 
”1 М. С. Хрущовим 
невтомне піклування 
розквіт Радянської 

добробут і

і сільсько- 
виробни- 

конкретні 
забезпечу-

О. В. Заслав- 
А. Гркза. Г. А.

сесія Верховної

МОСКВА, 25 грудня. (ТАРС). Сьогодні о 12 годині 
дня у Великому Кремлівському палаці відкрилась все
союзна нарада в питаннях ідеологічної роботи.

Нараду коротким вступним словом відкрив Перший 
секретар Центрального Комітету КПРС товариш М. С. 
Хрущов.

З доповіддю — XXII з’їзд КПРС і завдання ідеоло
гічної роботи — виступив секретар Центрального Ко
мітету партії тов Л. Ф. Ільїчов

* у

МОСКВА, 26 грудня. (ТАРС). Сьогодні в Москві у 
Великому Кремлівському палаці триває всесоюзна на
рада в питаннях ідеологічної роботи. Учасники наради 
приступили до обговорення доповіді секретаря Ц.К 
КПРС Л. Ф. Ільїчова «XXII з’їзд КПРС і завдання ідео
логічної роботи»

На ранковому засіданні виступили секретар Москов
ського міського комітету партії М. Г. Єгоричев, кіноре
жисер С. А. Гераснмов, секретар ЦК КП України А. Д. 
Скаба, колгоспний бібліотекар Л- Я- Нямцу, письмен
ниця Г. Й- Серебрякова та інші. Вони порушили ряд 
важливих питань, зв’язаних з поліпшенням справи ко
муністичного виховання трудящих, поділились досвідом 
пропаганди матеріалів XXII з’їзду КПРС.

------ ----------

„АН-10“ у Мирному
МОСКВА, 25 грудня. 

(ТАРС). У радянській пів- 
деннополярній обсерваторії 
Мирний благополучно зро
бив сьогодні близько 13 го
дини за московським часом 
посадку <АН-10», один з

двох літаків повітряної ек^ 
спедиції Москва—Антарк« 
іида.

Літак покрив за 48 годин 
льотного часу 25.300 кіл<ж 
метрів від Москви до Мирч 
ного.



ЗАВОД ПЕРЕД ПУСКОМ
І Ті А ОКОЛИЦІ Гювоукраінки,
• ■** лись золотим, колосом буял
* ........ •»«.Ллі/чі/мч./’л илоліїїі^ґіал
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, ие ко- 
колосом буяла пше-

♦ ниця, споруджується новобудова семи- 
| річки — потужний цукровий завод.
* 25.000 центнерів коренів переооблятиме 

він за зяпну/ Скоро нове підприємство 
оживе, прийдуть в рух механізми, і по
сиплеться у деожавчі засіки «біле золо
то» — цукор...

А поки що тут повновладними госпо
дарями є будівельники. Ще здалека 
чути гирчання автомашин, які підвозять 
бетон, пісок, щебінь, ме
талоконструкції: руха
ють своїми стрілами-ру- 
ка иц підіймальні кра
ни, повзають бульдозе
ри і скрепери.

...В усі кінці рухається 
стріло баштового крана, 
яким управляє Володи- 
мип Лазаренко Він б^зупину подає в 
баддях бетонний розчин, переносить в 
контейнерах цеглу, дошки.

— Володю, мерщій подавпй цеглу на
верх! Кінчається! — гукає Людмила Ао- 
теменко. — П постоювати не можемо: 
монтажники підганяють!

— Хвилиночку, дівчатка, даю! — ка
же Володимир молодим мулярам, визи
раючи із вікония.

— Молодчина Володимир, — з гор
дістю говопить муляр Марія Скороваво- 
ва. — Ніколи в нього затримок не бу
ває. Скпізь встигає. Ніхто швидше ньо
го не оправляється, хоч крановщиком 
всього чотири місяці працює.

— Сьогодні Володя працює на двох 
кранах, — пояснює секретао комсомоль
ської опганізації Олексій Москаленко.— 
Захвовів крановщик Микола Шииілян- 
ников. Ось і дооучив своєму учневі, 
комсомольцеві Лазаренку, свого сталево
го велетня. А оце після обіду дозволив 
Володимир управляти своїм коаном 
членові комітети комсомолу Адольфу 
Цапани. бо фронт робіт збільшився.

Володимио подавав на дпугий поверх 
головного корпуси дошки для боигади 
Миколи Тчкцла. Не можна підводити 
теслярів. Вони ось уже третій місяць 
виконують виробничі завдання на 120— 
139 процентів.

Тільки-но вивантажив дошки, я* 
дівчата з трансформаторної просять під
чепити контейнер із землею.

За дві зміни обидва крановщики 
укладають по 52 кубометри бетону при 
завданні ЗО

Старанно трудяться чтени бпигади 
комсомольці Олександр Л.ейкун, Василь 
Кпавець, Антон Покій і Микола Линьов. 
Вони — і теслярі-, і бетонники, 
оволодів суміжною професією, 
со. багато'хто з них готується і 
кшчення будівництва перейти 
ти на це ж підприємство. А. 
О У'нїкун вчаться на турбіністів, Антон 
Бокій — на машиніста ТЕЦ, Василь 
Б повець — на иісхЬепа ..

z

♦
♦

♦

Кожен 
Крім то- 
після за- 
поацюва- 
II. а ран і

♦ 
♦ 
♦♦ 
♦
♦

V ...
І склади, майстерні, кагатне поле, котель-
♦

і
ню, робітниче селище, побутові примі
щення. Ці невсипущі юнаки і дівчата 
завершують спорудження головного 
корпуси заводи і теплоелектроцентралі.

♦
X
♦

X
♦

О/Д ГОЛОВНОГО корпусу йдемо на 
буд:вництво ТЕЦ, потім до голов

ного складу цукри. Тут теж працює мо
лодь. Це її руками споруджено цехи,

В. БАЛАНДА.
м. Новоукраїнка.

♦

Г7 Р И BIT НО вечорами 
* •* Попожинській С. І ЛИСЫ

Загурського, 
До цих пір

/'’ПОКІЙНО несуть свої вода ріки 
Синюха і Ятрань. А там, де вони 

зливаються в одне русло, розташована 
Тернівка — одне з мальовничих сіл у 
Новоархангельському районі. Невелике 
село з 737 дворів було свідком бага
тьох подій, звідало свавілля колишніх 
місцевих визискувачів 
Осетинського і Бенчика.
літні люди з прокляттям згадують зви
роднілого Бенчика, який убив найми
та — 'вдовиного сина — за те, що той 
зірвав жоржину з клумби панського 
маєтку.

Тепер важко навіть уявити, як тоді 
вигляділо село. На одній з кривих ву
лиць його стояла під похиленою набік 
очеретяною стріхою дворічна церковно
парафіяльна школа. Право на навчан
ня мали лише діти багатіїв. Панн хо
тіли бачити селян знедоленими, темни
ми, затурканими. Відомо, що сам цар 
Олександр НІ, почувши про бажання 
селянки вивчити свого сина, гидливо 
вигукнув: «Не жахливо. Мужик, а теж 
лізе в академію».

Засвітив зорю щастя над Тернівкою 
великий Жовтень. Селяни взяли до рук 
владу, стали господарями своєї долі. 
Незабаром було організовано колек
тивне господарство.

Навідайтесь тепер у село. У світлих

WTTTTVVVTVTVVTTVVVyvlУТ5УУТТУТТУТТТТУУУ

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
27 грудня 1961 р., 2 стор.

Комсомилосько-молоділсна бригада бе
тонярів закінчує спорудження водозлив
ної греблі на річці Чорний Ташлик.

— Залишилося нам закласти ще 50 
кубометрів бетону — і гребля готова, — х 
з радістю говорить бригадир Валерій •

X
X

*

♦
♦ 
♦

Сіарощук.
Комсомольці -Віктор Михайлович і 

Віктор Семенченко вправно вкладають 
бетон в блоки. Віра Петренко, 
Курніцова, Юлія Андрійченко, 
Бакун, Лідія

Марія 
Галина 

Хамутенко без затримки 
готують для них / 
Поки хлопці ь________
бетон, бригада Євгена 
Кожевн!ково встанов
лює опалубку. Не було 
такого місяця, щоб тес
лярі не перекрили зав
дання. На 120—130 про- _ 
центів виконує завдання X 

і колектив бетонярів Валерія Старо- - 
щука.

_ ітримки X 
розчин. X 

вкладають X 
ф 
ф 
ф 
X ♦ ♦
♦ 
ф
♦ 
ф 
ф ф 
♦

у------. ' ♦

Наближається до завершення будів- X
** * Т w —-----3.. ф

ф ф ♦ 
х

ниитво греблі водоймища питтєвої води. 
Туди комітет комсомоли послав на під- 
могу крайніх своїх бетонярів — комсо- « 
мольців Юрія Граждана і Леоніда Ні- X
коленка. •

...І ось ми на греблі водоймища питтє- X
- • г_т ♦

х
♦ 
♦
♦
♦
ф

х 
X
V
♦
X
X

X
♦ ф 
X

вої води вже на іншій річці — Плете
ний Ташлик. Тут теж працює бригада 
завзятих будівельників, очолювана чле
ном комітету комсомоли Аллою Ігна- 
тенко.

— Ціла и нас', здається, йдуть гаразд. 
Завершуємо спорудження греблі, — на 
ходу розповідає Алла. — Завдання 
виконуємо. Залишилось зробити тільки 
деякі опоряджувальні роботи. А тимча- 
сом водосховище поступово заповнює
ться водою.

Скоро вже відрапортують молоді бу
дівельники про те, що спорудження 
ударної комсомольської будови завер
шено.

♦ 
♦
♦
♦
*

♦
♦

достаток, 
кінотеатр, 
ясла, біб- 

книжковим

просторих будинках оселився 
Середня школа, медпункт, 
родильний будинок, дитячі 
ліотека з семитисячним 
фондом... Та й хіба все перелічиш?

А поспитайте-но докладно про все 
трудівників села! Шістдесят сім чоло
вік подружили з освітою і оволоділи 
професією механізатора; в господар
стві — п’ять агрономів і три зоотехні
ка. В селі — дев’ятнадцять учителів.

Далекосяжна слава лине про ордено
носку викладача української мови Оль
гу Тимофіївку Ткаченко, наукового пра
цівника Харківського медичного інсти
туту Олександру Павлівну Кейбало.

Рік V рік міцніє місцевий колгосп 
імені Литвинова, вагомішим стає тру
додень, в кожну хату прийшов доста
ток.

Ми йдемо селом. Снують новенькі 
моторолери, мотоцикли, велосипеди, на 
дахах багато антен.

— Не дивуйтеся. Маємо за що купу
вати, — посміхається літній колгосп
ник. — Тільки в цьому році одержали 
на трудодень по півтора кілограма хлі
ба і по сорок копійок грішми. Запро
шуємо навідатись до нас років через 
п’ять. Не таке побачите, — з гордістю 
говорить він.

Сяйво займається над колгоспною 
Тернівкою, сяйво комунізму.

О. СІЧКАРЧУК.

щ

Дійсно, був час, 
і дівчата з на

шукали легкого хлі-

Е НЕ так дав
но у нас мож

на було почути 
нарікання, шо мо
лодь неохоче йдев 
працювати на 
ферми, в радгосп, 
коли деякі юнаки 
того радгоспу і , 
ба або жили на утриманні бать
ків А коли і йшли на ферму чи на інші 
осботи. то на три—чотири дні.

Як залучити молодь до роботи в рад^ & 
госпі, створити молодіжний трудовий 
колектив? Комсомольці вирішили в ін
дивідуальному порядку зайнятися тру
довим вихованням молоді. Почали пра
цювати з кожним молодим робітником, 
довго і терпляче роз’яснювали, переко- 
н\вали.

Пройшов деякий час, і перші резуль
тати вже є. Тепер Марія Мазур — одна 
з кращих доярок. На кожну корову 
своєї групи вона надоїла з початку ро
ку по 2390 кілограмів молока. Колектив 
комсомольсько-молодіжної ферми ус
пішно виконує соціалістичні зобов яван
ця. На корову надоєно понад 2700 кі
лограмів молока. Ферма передова не ли
ше в бурякорадгоспі, але й в районі. А 
два роки тому була відстаючою.

Краща доярка Валентина Кифоренко 
вже виконала річне зобов’язання: є по 
3000 кілограмів молока від кожної ко
рови.

— До кінця року Сгде ше по 20 кі
лограмів. — запевняє Валя.

Хороші успіхи не лише у доярок. 
Комсомольсько-молодіжна ланка куку-

Коли поруч ДРУЗІ
рудзоводів. якою керує Лариса Водот- 
кевич. виростила по 59,5 центнера кача
нистої з гектара при зобов’язанні 56 
по 17 центнерів насіння цукрових буря
ків при зобов’язанні 14 на площі 50 гек
тарів. Комсомолець-механІзатор Микола 
Зеленюк завжди перевиконує норми 
Все це не тільки успіх окремих трудів
ників. наших комсомольців. Це успіх 
всього комсомольського колективу 
дружного, життєрадісного, працелюб
ного. Коли в радгоспі створилося за
грозливе становище на збиранні насін
ня цукрових буряків, молоді доярки у 
вільний від роботи час працювали на

СЗПРАВНЇ. швидкі руки у 
' Люди Куйбар — пе

тельниці Кіровоградської 
панчішної фабрики. На 115 
процентів викопує вона свої 
змінні завдання. виготов
ляючи лише високоякісні 
вироби.

На фабрику Людмила 
ппийшла. скінчивши десяти
річку. Зараз вона — краща 
робітниця підприємства, а 
згодом стане ще й студснт- 
кою-заочницею. бо навчає
ться на підготовчих курсах.

На знімку: Людмила 
КУЙБАР.

Фото А. ДІБРОВНОГО.
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Іі рАЗ У РАЗ відкриваються 
і двері клубу. Сюди за
ходять збуджені юнаки і 
дівчата. Робочий день за
кінчився, і вони завітали 
на заняття комсомольського 
гуртка політосвіти. Захоп
люючі перспективи завтраш
нього дня, розроблені XXII 
з'їздом Комуністичної пар
тії, викликають у молоді 
живий інтерес. Тому з та
ким сумлінням вивчає вона 
історичні документи фору
му комуністів, беручи їх в 
основу свого життя.

Комсомольський пропа
гандист Людмила Унтилова 
розпочинає заняття.

— У самовідданій праці 
радянського трудівника, — 
говорить вона, — сила і ве
лич Програми КПРС. Від 
того, як працюватиме кож
ний з нас на своїй ділянці 
виробництва, дотримувати
ме принципів морального 
кодексу, залежить здійснен
ня накреслень партії.

Далі Людмила розпові
дає про успішні діла моло
дих трудівників артілі іме
ні «Правди». Цього року во
ни виростили на кожному 
гектарі по 25 центнерів пше
ниці, по 18 центнерів горо
ху і більше як по 50 цент
нерів кукурудзи в зерні. 
Зростають надої молока.

Ланкову Ганну Стадни- 
цьку, свинаря Олександра 
Білоуса, доярку Віру Пінь- 
кас та інших за успіхи в 
труді шанують у всьому ра
йоні.

Отже, якщо комсомольці 
впевненіше крокуватимуть в 
одній шерензі з передови
ками, економічна міць кол-

— ---------------------- * О—

З ЛЮБОВ'Ю 
ДО СПРАВИ

I в
— Дорожинській сільській 
бібліотеці. Сходяться сюди 
тваринники, рільники й ме
ханізатори артілі імені 
Леніна. Радо зустрічає від
відувачів Василь Солонен- 
ко. Із 720 читачів, які ко
ристуються послугами біб
ліотеки, немає жодного, ко
му б не знав, що порадити 
читати бібліотекар.

Василь — бажаний гість 
у механізаторів і тваринни
ків. Це ж під його керівни
цтвом було організовано чи
тацькі конференції по обго
воренню книг, брошур мая
ків — О. Гіталова, М. Сав- 
ченко та інших.

В читальному залі зі сма
ком оформлені монтажі: 
«Україна в першій семиріч
ці», «Наш район в семиріч
ці». Є й фотовиставка «На
ші маяки». На ній вміщено 
портрети кращих ланкових 
колгоспу Галини Данченко, 
Любові Яковенко, тракто
риста Михайла Настасієв- 
ського. А під кожною фото
графією — текстовка............
розповідає про трудові до
сягнення передовика.

Василь Солоненко — 
кож і агітатор в тракторній 
бригаді, і пропагандист.

і. котовськии.
Вільшанський район. 

ГрИХИМИ зоряними вечо- 
рами бродять Данило- 

вою Балкою пісні, бу
дять околиці і навколишній 
степ. То молодь села до піз
ньої пори заповнює езій 
вільний час задушевним спі
вом, запальними танцями. 
На все це темними і холод
ними очима дивляться вікна 
просторого будинку-клубу. 
Давно не спалахують вони 
кличним вогником, забули 
сюди дорогу юнаки і дівча
та. Зовсім рідким гостем бу
ває тут Надія Прибильська,- 
на яку покладені почесні 
обов’язки завідуючої культ
освітнім закладом. Не тур
бує її те, що пустують у 
клубі кімнати для занять 
гуртків художньої самоді
яльності, мовчать акордеон, 
баян, магнітофон, радіола, 
хоч серед молоді села нема
ло співаків і танцюристів.

Протягом останніх двох 
років у селі змінилось п’ять

яка

та-

вільний від роботи 
цій роботі.

Ми розуміємо, що ______
лише початок важливої справи. Але ми 
працюватимемо так, щоб кожен моло
дий робітник, 
тивну участь 
СЬКОМУ житті.

у_ нас покладено

юнак і дівчина брали ак- 
V виробничому і громад.

л. УЛ1Ч,
первинної комсомоль-секретар __

ської організації Люшневатсько- 
го відділку Ульяновського буряко
радгоспу.

Хвилюють
промені закличні

госпу невпинно зростатиме.
Заняття закінчено. Але 

слухачі ще довго не розхо
дяться по домівках. І до 
глибини сердець хвилює все 
сказане пропагандистом, бо 
кожний пройнятий бажан
ням йти до нових звершень 
у створенні матеріально- 
технічної бази комунізму.

Г. МАЛОБРОДСЬКИЯ.
Ульяновський район.

----0-----

Вони стануть 
агітаторами

18 комсомольців — учнів 
' та 10 класів Покровсуфї.9 та 10 класів Покровами 

середньої школи Новголод- 
ківського району подають 
велику допомогу партійній 
організації сільгоспартілі 
імені Кірова в роз'ясненні 
історичних документів XXII 
з'їзди КПРС та Програми 
партії.

Кожен з комсомольців 
один—два рази на тиждень 
читає розділи Програми та 
матеріали з’їзду для членів 
артілі на десятихатках. По 
шість—сім таких читок про
вели Зіна Набієва, Тамара 
Михайлова, Микола Небес
ний, Людмила Константино
ва та Валентина Ніколенко.

По закінченню школи уч
ні мріють залишитися в 
рідному колгоспі. У них 
уже буде деякий досвід агі
таційно-масової роботи- 
Росте юна зміна агітаторів 
колгоспу.

П. ВІКТОРОВ^

ншдія підхопим
ЕСТАФЕТУ • 90 НУДЬГИ

виявилась 
пішла по 

своїх безталанних 
всього

завідуючих клубом. Байду
жі, вони посіяли тут нудьгу. 
Коли приїхала випускнім« 
Олександрійського культос
вітнього училища Наді« 
Прибильська, молоді труД;В* 
ники зраділи;

— Тепер все піде інакше- 
Передчасною 

радість. Надія 
стопах с_ ....
попередників. До 
цього Н. Прибильська обра
на ще й вожаком комсо
мольської організації- І ту 
комсомольці зіткнулися 3 
байдужістю. Давно не з”11 
ралися вони на збори-'*'■ 
дискутували на цікаві УеМ ‘

Зараз у Данилову Б*^ - 
прийшла зима. Стоїть •.«> 
лоднеча — не розгуляєте 
на вулиці. Сидить молодь 
без діла по хатах. ендкт 
без діла і Надія. Доки 
так буде?

А. СТАДНИДЬКИП 
Ульяновський район.



*

СТРУНИ СЕРЦЯ
ТТЕВИСОКИИ на зріст, скромно одягнений, що- 

* дня неквапливо прямує він -вулицями райцентра 
до школи № 3 імені Леніна, шанобливо вітається 
із знайомими. Приємно зустрітися з ним, поговори
ти про те, про се. Серце цієї людини, ніби струна 
натягнута: тільки доторкнешся — одразу відгукнеться.

Павло Бровченко ще з дитинства полюбив музи
ку. Після семирічки вирішив поступити в Одеську 
музичну школу. Закінчив її з відзнакою. Пропону
вали йти вчитися далі, та він відмовився, пішов у 
рідну школу, де раніше вчився.

— А ми думали, забудеш нас, — зустрів хлопця 
директор школи Леонід Ларіонович Стріленко.

ІПОДДРУНОЯ

І КНИГОЛЮБАМ
/) М ИНУЛОЇ неділі о деся- 

IV! годині ранку для
7 Сотень бібліофілів привітно 
Л відчинилися двері нового 
/; універсального книжкового 

магазину по вулиці Карла 
Маркса. З коротким вступ
ним словом до перших від- 

1 віду.еачів звернулася за- 
, ступиик голови Кіровоград- 
I сько-о міськвиконкому топ. 
, О,. Т. Дехтярюк.
( — За кілька' останніх

ків. — говорить вона, •
1 одержали до своїх
І кілька кінотеатрів.
І магазинів.
І книголюби 

чудовий
1 подарунок
> Кіровограді
І книжковий магазин.
і пожалувати!

Дехтярюк перерізає 
стрічку. Перед по- 
любителів КНИГИ— 2) 

з різнокольоровими 
книг. Чого тут 0 

немає? Російська 0 
і твори іноземних А 

гіенників, поеми Шев- А 
. повісті Васильченка і <

о о о
і ъ о

ро
пи 

поглуг 
клубів, 

сьогодні 
одержали

І ось 
міста ——,— 
передноворічпий 

— найбільший У 
універсальний

що повер- 2
музики на 8

— Е-е, ні, я ж слово комсомольця дав, 
нуся. Крім того, знаю, що викладачів 
периферії мало.

— Ну що ж, Павлу шо, приступай до роботи.
Учні, особливо старшокласники, спершу постави

лися до молодого вчителя з недовірою. «Чи бач, сам 
недавно тут за партою сидів. — перемовлялися між 
собою, — а тепер нас вчити береться». Дехто з них 
називав його не Павлом Яковичем, а просто по 
імені. Та вчитель музики не йшов, безумовно, скар
житися до директора. Знав, що авторитет не так 
здобувається.

Завжди життєрадісний, дотепний на вигадки, він 
вмів знайти підхід до кожного учня, прищепити 
любов до музики, до мистецтва. Сам добре оволодів 
баяном із"

До його 
жевріла, з 
ти повинні 
поставив перед собою завдання П. Бровченко. Так 
воно і сталося. Більше ста учнів зараз у шкільному 
хорі, а танцюристи вміють вибити закаблуками не 
тільки будь-який український народний танець, а й 
чеський чардаш.

В Малій Висці є чимало вчителів, і літніх і моло
дих. А хто з них бере участь у художній самодіяль
ності Будинку культури? Ніхто, крім Павла Бров
ченко. Жодної вистави, жодного концепту не відбу
лося без нього.

1)

і
1) 
д 

....... і? 
Добро д

О. Т. 
червону 
глядами 
стелажі 
томами 
тільки 
класика 
письменників 
ченка. _______ ____
широкий вибір дитячої літе
ратури! А у іншому відді
лі — квітнуть яскравими 
фарбами чудові репродук- 

майстрів пензля. Відві- 
I підходять до стгла- 
псрелистують сторінки 

книг. відбирають потрібні 
твори.

А втім, роздивлятися дов
го немає "-------- —
встигнути 
га більше 
вже до і.г ___
підходить персональний пен- 
сіонео Авраал Іванович 
Шерба.

— На почин! — він проти- 
; гуе гроші за книжку «Ііа- 
у родні усм’шки». — Я зав- 
6 жди легкий на руку.
(/ — Бх, обігнали мене. —
(/ жартує Герой Радянського 
/' Союзу, відставних Михайло 
У Карлович Степанов. — Га-
V дав. буду першим покупцем 
б у новому магазині.
у Михайло Карпович п-и- 

дбав лвя дочки, яка пра- 
Л иісг лікарем у Казахстані, 
/ посібник по фармакології та 
з інші потрібні книги.
V 3 пгпшими покупцями ка-
() сирка ще мала 
(.• перекинутися 
/і вами. ~ 
у хвилин --------
у газиііу всі його 
(7 працювали з повним 
Л вантаженням». Б'ля 
/> утворилась черга.
X В магазин

$
С'
І
6 ЦІЇ ма
Л дувачі

жів. г

часу. Хочеться 
закупити якомо- 
новинок І ось 

привітної касирки

можливість 
кількома сло

та вже через кілька 
після відкриття ма- 

продпвці 
«на- 
каси

(і утворилась чср«.л В магазин заходять нові 
у й нові відвідувачі. Це люди 
0 різних професій. різного 
0 віку. Всіх їх єднає одне — 
г) велика любов до книги, цьо- 
/ го невичерпного джерела 
' знань. Тисячі томів книг 

придбали того дня кірово- 
0 гпадці. На 1.025 карбованців 
/і було продано художньої, 

політичної, сільськогоспо
дарської. дитячої літерату- 

У ри та творів живопису.

радістю навчає інших майстерності, 
приїзді/ учнівська самодіяльність ледве 

концертами виступали коли-не-коли. «Ді- 
і співати добре, і танцювати завзято»,—

Вечірній клас
О ІНІЦІАТИВИ комсо- 
** мольської організації 
першого будівельного уп
равління облбудтресту при 
жіночому гуртожитку трес
ту створено десятий клас 
вечірньої школи. Для нього 
відведено одну з кращих 
кімнат, яка повністю при
стосована для навчання. 
Заняттями охоплено 20 юна
ків і дівчат.

Добре вчаться маляр Пет
ро Степаненко, робітниця — 
Віра Базарина, штукатур 
Ліза Авдеева, арматурниця

у гуртожитку
Олена Крамар. Вони не 
тільки мають хороші оцін
ки в навчанні, а й працюють 
добре.

Арматурниці заводу залі
зобетонних і бетонних виро
бів облбудтресту Олені Кра
мар присвоєно звання удар
ника комуністичної праці. 
Комсомолець Петро Степа
ненко став майстром висо
кої продуктивності праці, 
виконує по півтори норми 
за зміну

О. БУР’ЯНСЬКИЙ.
м. Кіровоград.

ВЕДЕ СВІДОМІСТЬ

Жодний вечір художньої 
самодіяльності в Кіровоград
ській середній школі ТЛ 20 
не обходиться без виступу 
юної бандуристки учениці 
7 класу Алли Маркової.

На знімку: Алла
МАРКОВА виконує на 
бандурі мелодію пісні «Пар
тія кличе>.

Фото К. Василька. 
-----------------------------------------&

В останні роки районному Будинку культури 
щось не везе на баяністів, вони тут не затримуються 
надовго. А учасники художньої самодіяльності не 
можуть виступати без музичного супроводу. Отут і 
приходить на допомогу учитель музики. Сам іде в 
гуртки, ще й учнів залучає. Не може ж він и скрут
ну хвилину залишити гуртківців.

Коли в школі починаються канікули і роботи стає 
менше, Павло Брозченко обов’язково бере участь в 
кожному виїзді агіткультбригиди. Знають і поважа
ють його в будь-якому селі, бо всюди він встиг по
бувати з своїм баяном, багатьох слухачів хвилюва
ли українські пісні у його виконанні.

І. ТЕЛЯТНИК, 
керівник корпункту «Молодого комунара», 

м Мала Виска.І
о -1
ХХХУУХКОССССХХХХ>ОУХСССООО<ХХХХХХХХХгОУХХХХХХХХХХ^^

Ґ'\ДН ИМ з кращих книгонош Устинів- 
ського району є працівник районно

го відділення міліції комсомолець Ми
кола Комар. Сам великий книголюб, він 
ребить все для того, щоб книжкові но
винки обов’язково придбали й прочита
ли якнайбільше трудівників району.

...Звичайний трудовий день. Началь
ник паспортного столу молодший лейте
нант міліції М. Комар добре справля
ється з своїми складними й відповідали- Vі 
ними обов’язками, чуйно ставиться до 
запитів трудящих.

Та ось, завершивши свої справи, від- ■) 
відувачі надовго затримуються біля о 
столу з уміло викладеними на ньому кни- , 
гами. Тут і матеріали XXII партійного , 
з'їзду, художня і сільськогосподар
ська література. (/

Є у Миколи Комара і постійні покуп-У 
ці — товариші по роботі Анатолій За-У 
різако та Мартин Буря, які вже при-І 
дбали в нього новинок для власних біб- ї 
ліотек більш як на 50 карбованців.

Всього ж за кілька місяців роботи \ 
книгоношею ініціативний комсомолець ) 
розповсюдив книг на 300 з лишком кар-у 
бованців. Ного власна бібліотека за цей б 
час збагатилася брошурами з стеногра-о 
мами виступів глави Радянського уряду 0 
тов. М. С. Хрущова, творами прогресив-б 
них письменників Заходу, класиків ро- 
сійської і радянської літератури.

Готуючи гідну зустріч наступному

Люди громадських професій

XIV з’їздові ВЛКСМ, Микола Комар 
взяв підвищене соціалістичне зобов’я
зання — до дня його відкриття в раху
нок 12 тисяч' карбованців, на які повин
ні розповсюдити 'новинок комсомольці 
району, продати книг ще на 200 карбо
ванців.

В. ЛОЄВСЬКИЙ.
Устинівський район.

_ в книжковому магазині № 2; вгорі - двоюрідні сестри учениця Ю-
— “ І ......Іи..л 7 класу Кіроеоград-Н а з н і м к Хо3^илища""іГеон7ла7гдл6ВЕНКд "(зліва) І учениця 7 

ровоградського меднчі МАТВІЙЧУК в книжковому магазині, 
ської СШ № 2 Людмила МАїоіп п. Фото К. Василька.

ЦІНУ Філіп’єву. бригади
ра формувальниць ли

варного цеху, а також її 
подруг — Ніну Рулковську. 
Галю Дмитгеико. Вален и- 
ну Коряк знає кожен на Кі
ровоградському заводі 
«Більшовик». З повггою 
робітники називають мая
ками цих дівчат.

Перші вони у праці: за

5 — 6 годин гикону ть гвої 
змінні га-дання і пг дук- 
цію виготовляють вгс кої 
якості. А~е не 'іі ьки за 
це поважають дівчат. Во
ни — хороші аттигісти гро
мадського життя: працюють 
агітаторами, бер ть участь 
в художній еамо-ія” "пгті.

Б. ОЛЕКСАНДРОВ.

---------ф---------

Сім я
працьовитих

імИВЕ в селі Журав- 
ГП линці родина Шве
ціє. Знають їх як людей 
невтомних і працелюб
них. Давно пора на від
починок Дорохтею Тито- 
вичу і його дружині Ки- 
лині Григорівні, бо ста
ли на їх місце ~ молоді 
дочки Галина ‘ і Ніна. 
Але й досі працюють 
батьки, не можуть сиді
ти без діла. / дочкам пе
редалась їх завзятість.

Дівчата працюють в 
рідному колгоспі, їх пор
трети красуються на кол
госпній Дошці пошани. 
Галина — передова 
доярка артілі, Ніна — 
ланкова. Вона з своєю
ланкою виростила на 
гектар по 300 центнерів 
цукрових буряків і зі
брала по 50 центнерів 
кукурудзи на кожному з 
ЗО гектарів. А зовсім не
давно сестри обмінялись 
професіями. Ніна стала 
дояркою, Галина — піш
ла в ланку.

Дружно живуть сес
три. Допомагають одна 
одній в роботі. Вони зав
жди разом в бібліотеці 
чи клубі, на вечорах від-) 
починку.

Хороші трудівники 
стають на зміну батькам. 
Можна не турбуватися: 
такі не підведуть.

На оюрозі 
життя 
у РАЙОННІЙ бібліо- 

теці для дітей та 
юнацтва відбулася чи
тацька конференція на 
тему «Йдемо в життя 
творити щастя днів но 
вих». На неї прийшли 
старшокласники Кірово- 
градгь‘'пї сеоедньої шко
ли № 23. які проходять 
виробничу ппактику на 
заводі залізобетонних і 
бетонних виробів облбуд- 
тресту. На конференції 
почесними гостями були 
члени учнівської вироб 
ничої бпигади Пепвозва- 
нівської середньої шко
ли Люба та Ніна Бой
ко. Дівчата розповіли 
присутнім, як члени 
бригади вивчають і за
стосовують агротехніку 
вирощування садово-го
родніх культур, показа
ли яблука, впрошені ру
ками учнів у саду кол
госпу імені Шев ченка.

Учасники конференції 
наводили приклади з 
життя своїх шкіл і з лі
тератури. говорили, яке 
велике значення для ви
ховання юних має по
сильна праця у виробни
чих бригадах і на під
приємствах. Всі залиши
лися задоволені зустріч
чю.

Н. ІВАНОВ.
Кіровоградський 
район.

Л. ПОЛІЩУК.
Голованівський район.

В пашні газеті за 29 листопада ц р. оула надрукова
на кореспонденція О. Калька «Завідуючий клубсм за 
нарядом». В ній гострій критиці піддавався завідуючий 
клубом п’ятої комплексної бригади колгоспу «Путь к 
коммунизму» Микола Роман, який зовсім занедбав ро
боту в культосвітньому закладі

Як повідомив редакцію завідуючий НовоукраїнсьКим 
райвідділом культури т. Самойлеико, М. Романа з по
сади, завідуючого клубом звільнено, а на його місце 
призначено В Вороиюка.

* ♦ ♦

«...А ЧЕМПІОНИ ХОДЯТЬ ПО МУКАХ»
ІД ТАКИМ заголовком на сторінках «Молодого ко- 

1 мунара» був надрукований критичний матеріал, в 
якому йшлося про складні умови тренувань нозо'.кра- 
їнських борців.

Голова виконкому районної Ради депутатів трудящих 
Н. Жердій повідомив редакцію, що критику визнано 
плавильною. Зараз спортивний зал піонерського клубу 
ремонтується і переобл; днується з метою поліпи. !ІИЯ 
умов для тренувань. Рар"‘" 'ч рада Союзу спортивних 
товариств і організацій тс вжила зах-дін до лікві
дації недоліків, які мали місце в навчально-тренуваль
ному процесі секції борців.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 27 грудня 1961 р., З стор.
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1І---- ЧИТА 41 JlPO jQ ІіИі У ЮТЬ РОЗУІОПУ

ВИХОВАТЕЛЬ В ГУРТОЖИТКАХ-

В Закарпаття прийшла зима.
На фото: лижники на прогулянці в горах.

Фото «П. Ковтана.

іВЕСІЛЛЛ
Ж
л О А КОРМОЮ теплохода «Грузия» ли- 

шилися води Карібського моря, Ат- 
# лантичного океану, Середземного, Егей- 
Іського і Мраморного морів. Минала чо

тирнадцята доба рейсу Гавана—Кон
станца—Одеса. Погода сприяла плаван
ню. 900 пасажирів, веселих і радісних, 
чекали зустрічі з Радянським Союзом і 
Чехословацькою Соціалістичною Респуб- 

$ лисою: кубинські юнаки і дівчата їхали 
0 вчитися у технічних вузах, технікумах та 
\ училищах профтехнічної освіти.
? ...Судном володіла юнь. Все склалося 
? за її законами. Молодь не гаяла жодно- 
£ го дня. Одні вивчали державний устрій 

СРСР і ЧССР, інші знайомилися з істо- 
ричними матеріалами XXI/ з'їзду КПРС, 

$ треті — з технікою теплохода (вони ма- 
е ють стати судноводіями), а всі разом із 
у запалом юності вивчали російську і чесь- 
0 ку мови. Ну, а вечори, зрозуміло, були 
& зайняті концертами, переглядом кіно- 
4
V
4

і
9 
і-

фільмів.
Одного разу капітанові судна було на

несено незвичайний візит.
— До вас можна?
— Прошу, — відповів Кінгіз Вікторо

вич Макацарія. Перед ним стояли зніяко
вілі юнак і дівчина. Вони мовчали. Ка
пітан прийшов на допомогу:

— Ви до мене з якимсь проханням?
— Хочемо одружитися...
Кінгіз Вікторович запросив молоду 

пару сісти на диван і довго вів з ними 
задушевну розмову.

Новина швидко облетіла теплохід. Та 
С її, власне, ніхто і не збирався прихову- 
С вати. Дізнався про наступне весілля і 
1 корабельний кок. В цей день він працю- 
1 вав особливо старанно і винахідливо. 
( Такого ще не бувало на судні. Весілля!

і

Над Чорним морем смеркло. Молоді — ’ 
Томас Редрігес Редрігес і Марія І екер- 
до Браво зійшли на капітанський місток у 
Почався ритуал одруження. \

Капітан спитав:
— Давно знаєте одне однрго?
— З дитинства, з шкільної лави.
— Чому не одружилися на батьків-

цщнї? а
— Нам припало велике щастя: поїздка р 

до Радянського Союзу для навчання. Не з 
можна було відкладати від'їзд. .4 тепер 
ось наші найближчі друзі залишають 9 
теплохід у Констанці. Вони їдуть до Че- ' 
хословаччини, а ми — до Радянського І 
Союзу. Дуже хочеться, щоб друзі і по
други поділили нашу радістз.

За морським звичаєм капітан двічі об
вів молодих навколо гірокомпаса. Тим 
часом боцман зачерпнув з-за борту відро 
морської води. Капітан окропив нею мо
лодих і урочисто оголосив їх чоловіком 
і жінкою. Над морськими просторами 
пролунало три довгих вітальних гудки. 
Сотні кубинських юнаків і дівчат запа
лили факели, кок підніс молодому по
дружжю торти, капітан — пам'ятні по
дарунки.

Довго в цей вечір веселилась молодь.
Томас і Марія навчатимуться в столи

ці України — Києві. Мине шість років, і 
подружжя Редрігес повернеться на бать
ківщину інженерами. Він — механіком, 
вона — хіміком. / разом з дипломами 
радянського вузу вони вічно зберігати
муть 
налу

шлюбний випис з бортового жур- 
радянського теплохода.

Г. ОШАРОБСЬКИП, 
кор. РАТАУ.

м. Одеса.

МОП
CJL2-Хороші успіхи - радісні

ЗАЛ Палацу культури 
імені Жовтня заповни

ли юнаки і дівчата. На 
фізкультурно - молодіжному 
вечорі перед ними звітува
ли колективи фізкультури 
цехів і відділів заводу 
«Червона зірка».

В минулому літньому се
зоні червонозорівці зробили 
немало по розвитку фіз- 
культу ри, достроково вико
нали річний план по підго
товці майстрів спорту і 
спортсменів - розрядників. 
Багато команд і окремих 
спортсменів е чемпіонами 
ЦР ДСТ «Авангард», об
ласті. міста.

За досягнуті успіхи пре
зидія Всесоюзної Ради доб
ровільних спортивних то
вариств профспілок присвої
ла колективу фізкультури 
заводу ім’я спортивного 
клубу «Зірка».

Найкращих результатів у 
другій спартакіаді профспі
лок Кіровоградщини доби
лися колективи спеціально
го конструкторського бюро, 
ковальсько-пресового, екс
периментального, інстру
ментального та другого ме
ханоскладального цехів.
Слюсар третього механо
складального цеху Георгій 
Кобяков, наприклад, вико-

м. КІРОВОГРАД, вул. Л У НАЧ АРСЬКОГО, Зв.
Телефони: редактора — 56-12, відповідального секретаря — 

50-14. відділів — 50-24.
Газета виходить у середу, п'ятницю і неділю.

«Молодой коммунар» — оргав Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ. г. Кировоград.
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підсумки
нав норму майстра спорту 
з кульової стрільби. В чис
лі кращих спортсменів за
воду—свердлувальниця Ва
лентина Гордус, токар На
талія Пуда, тчхнік Микола 
Федосеев та загато інших.

За перше місце в комп
лексному заліку грамотою і 
перехідним призом наго
роджено спортсменів СКБ 
і експериментального цеху, 
де головою колективу фіз
культури т. Коссов, секре
тарем комсомольської орга
нізації т. Ванін. Грамоту і 
пам’ятний вимпел за друге 
місце одержав колектив 
другого механоскладального 
цеху.

Щиро аплодували присут
ні Георгію Гержову, коли 
той з’явився на сцені. За
ступник голови заводської 
ради спортивного то
вариства «Авангард» В. П. 
Твердоступ вручив капіта
нові футбольної команди 
третього механоскладаль
ного цеху перехідний кубок.

Хороші успіхи, радісні 
підсумки. Треба сподівати
ся, що в наступному році 
червонозорівці виборють ще 
кращі результати.

І. Н АЗА РАТІ И.

ШАНОВНА редакціє! В 
«Молодому комунарі» 

за 10 грудня ц. р. я прочи
тав кореспонденцію «Мож.- 
на обійтись без няньок». 
І ось вирішив висловити 
свої міркування з понвод у 
піднятого питання про ге, 
чи потрібні вихователі 'у 
гуртожитках.

На будівництво Кремен
чуцької ГЕС я приїхав, де
мобілізувавшись з Радян
ської Армії, і понад два 
роки прожив у хорошому 
гуртожитку № 6 по Дні
провській вулиці. В нашом у 
гуртожитку мешкало пона.д 
двісті чоловік, і тому пр и- 
значався вихователь. Прав
да. він час від часу міняв
ся. Здебільшого це буліи 
люди з вищою освітою, ЯТЯ 
дійсно на виховній робо- 

I ті в ШКОЛІ ЧИ в ДІіТЯЧИСХ 
І садках зуміли б показат и 
; себе, як справжні виховате
лі підростаючого поколінн я. 
Але подивимось, кого ж де>- 
глядали ці «няні» в робіт
ничих гуртожитках.

В більшості в гуртожитку 
мешкала молодь, що при
їхала на будозу за комсо
мольськими путівками, та 
воїни, демобілізовані з лаїв 
Радянської Армії. Значна 
частина мешканців нашо—о 
гуртожитку, крім основної 
роботи на підприємстві, 
виконувала різні громадські 
доручення: одні були секре
тарями первинних комсо
мольських організацій, чле
нами комітетів комсомолу 
будови, інші — членами бю
ро первинних організацій, 
агітаторами. Проживав v 

І нас і колишній секретар 
Новогеоргіївського райко
му комсомолу т. Аввакумов 
та секретар комсомольської 
організації управління бу
дівництва ГЕС т. Гура. ІДі 
товариші на своїй ділянщі 
роботи своїм повсякденним 
життям, працею, задушев
ними бесідами вели за со
бою молодь, уміло спрямо
вували бурхливу комсо
мольську течію туди, де 
найбільше були потрібні 
молоді руки і гарячі серщя. 
Але, на жаль, цих комсо
мольських вожаків не було 
чути саме там, де воїни 
мешкали, в молодіжних 
гуртожитках. їх можна (ху
ло бачити лише тоді, коли 
вони йдуть на роботу а<5о 
коли повертаються звідти,

Тимчасом в гуртожитку 
не ссе було гаразд. Неред
ко хулігани почували се^бе 
дуже вільно: організовува
ли п'янки, ламали двері і 
меблі, зривали молодіжні 
вечори. Вихователі ж нічіо- 
го не могли вдіяти з двад
цятирічними бешкетниками. 
Все зводилось до коротко
часних розмов та удаван₽мх 
визнань порушниками сво
єї вини А на широкий 
осуд громадськості вихова
телі боялись виносити негід
ну поведінку окремих моло
дих людей. Інакше кажучи
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не хотіли виносити сміття з 
своєї хати.

З цього приводу дуже 
хочеться навести один ви
падок, який запам’ятався 
мені на все життя. Одного 
разу в нашому гуртожитку 
проходив тематичний вечір 
з участю професіональної 
артистки. Мешканець нашо
го гуртожитку Б. (не хочу 
називати його прізвища то
му, що він став дуже хо
рошою людиною і сім'яни
ном) в нетверезому стані 
мало не зірвав вечір. Да
ремно я умовляв вихова
тельку спільними зусиллями 
вивести хулігана з примі
щення. Вона чомусь заспо
коювала мене, а не хуліга
на. Та на вимогу більшості 
присутніх п’яний залишив 
зал з погрозами на мою 
адресу. На другий день ми 
знову з ним зустрілись; я 
був сам, з ним — п'ять 
дружків. Мені навіть погро
жували «всунути ножа», 
«загнати в стінку», але все 
обійшлося гаразд. Наступ
ного дня багатотиражка 
«Кременчукбуд» опубліку
вала мою статтю «Про це 
варто поговорити».

Прочитавши кореспонден
цію, Б. прийшов до мене в 
кімнату (навіть постукав у 
двері, чого раніше з ним 
ніколи не траплялося) і, 
ХЕИЛЮЮЧИСЬ, розповів мені 
про все своє життя і про 
те. як він збився з пра
вильного шляху і як виступ 
V газеті допоміг йому ба
гато що зрозуміти. Я зав
жди з хвилюванням зга
дую ту нашу двогодинну 
щиру розмову.

Зовсім по-іншому реагу
вала на статтю наша вихо
вателька. Прочитавши її, 
вона подалась до редакції 
і почала вигороджувати 
хулігана, нібито він нічого 
особливого і не зробив. 1 
тільки втручання редактора 
допомогло їй зрозуміти 
шкідливість такого адвокат
ства. Так, звичайно, люди
ни не перевиховаєш, а на
шкодити можна багато. Бу
ли випадки, коли молоді 
люди потрапляли на лаву 
підсудних.

Головним обов’язком ви-- 
хователя було випустити 
стінгазету, пройтись по 
кімнатах і перевірити за
правку ліжок, написати 
план роботи чи об'яву, зі
брати всіх у кімнату відпо
чинку на бесіду чи лекцію. 
Та слухачів можна було на 
пальцях порахувати. Біль
шість вважала за потрібне 
піти на танці або просто 
пройтися по вулицях чи, ще
«Г
4
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У світі науки і теїніки

Про що мріяв 
Шерлок Холмс

у СІМ відомі пригоди Шер
лока Холмса. У криміналіс

тів XX століття методи і спо
рядження відсмого свинка — 
звичайна оптична лінза і трос
тина. мабуть, викличуть зне
важливу посмішку. В їх шту
ках — новітня техніка і апара
тура, про яку Шерлок Холоне 
не міг і думати.

...Вулицями міста мчить ма
шина. опоясана стрічкою черво
ного кольору. Біля правогс 
лобового скла кабіни змонтова
но два оригінальні фотоапара
ти. Попереду — машана-«-тіо 
рушник». Водій натискує кнчоп- 
ку. Апарат включено. Тепер на 
плівці відобразиться вся кар
тина переслідування. Одночас
но інший прилад фіксує дат? 
поїздки, час відзнятого хадра Іі 
навіть недозволену швидкість, з 
якою рухається «порусяик»

На даху міліцейської матій 
ии прикріплено спеціальній;! 
прожектор Сила його світла 
дозволяє проводити зйоме«? 
вночі і в тумані.

Погоня закінчена. Через кіль 
ка хвилин матеріали достанля 
ють в лабораторію.

Нещодавно були успішно за
вершені випробування машина 
з розумними приладами. Скоре 
всі орудівські «Победн> пере
творяться в автомобілі-фото
графи.

гірше, лежати одягнутим 
на ліжку і палити цигарки. 
Звичайно, була у нас і по
бутова рада, яка не сиділа 
без діла, проводила збори 
мешканців гуртожитку, ви
кривала недоліки і склада
ла план роботи на майбут
нє. Але ці збори мало впли
вали на молодь. І тільки 
тоді, коли гуртожитками 
зацікавились комітети ком
сомольських організацій, ке
рівники будови і тих під
приємств, де працювала 
молодь, а також профспіл
кові організації, лише тоді 
справи пішли на краще. 
Після того і поганих вчин
ків стало менше, і люди 
знаходили чим зайнятись у 
вільний час. А головне — 
зросла активність побуто
вих рад і комсомольських 
вожаків у молодіжних 
гуртожитках. Люди стали 
відповідати за свій відпо
чинок і перестали поклада
ти надії на вихователя. Те
пер і керівники підприємств 
знають, чим займається мо
лодь після роботи. А для 
комсомольських комітетів в 
гуртожитках є широке по
ле діяльності. Тепер відпа
ла необхідність тримати 
«няню» для дорослих.

Отже, за виховання мо
лоді повинен цілком відпо
відати комсомол, комітети 
профспілки. Тоді керівники 
цих організацій частіше за- 
ходитимуть у робітничі гур
тожитки, завжди будуть 
там бажаними гостями. 
Життєдіяльнішими стануть 
і ради гуртожитків.

О. ГУДИМ, 
член корпункту «Мо
лодого комунара».

м. Хрущов.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

Кінотеатр «Мир». Для дітей 
«ДІВОЧА ВЕСНА». Початок о 
II год. 20 хв. ранку. «ДІВЧИ
НА ТЯНЬ-ШАНЯ». Початок о 
1 год., 2 год. 40 хв.. та 4 год. 
20 хв. дня, 6 год., 8 год. та
9 год. ЗО хв. вечора.

Кінотеатр імені «Дзержин- 
ського». Для дітей «ЛІТАЮ
ЧИЙ КОРАБЕЛЬ». Початок о
10 год. ЗО хв. ранку та 12 год. 
дня. «ВЕСЕЛКА». Початок о 
1 год. ЗО хв. 3 год. 30 хв. дня, 
5 год. ЗО хв., 7 год. ЗО хв., 
9 год. 30 хв. вечора.

ОГОЛОШЕННЯ
Гуківська гірничопромислова школа № 21 і 

провадить додатковий набір слухачів 4 
на 1962 рік. т -

Школа готує кваліфікованих спеціалістів т;
таких професій: І

Г Шахтні електрослюсарі. 4 .
Машиністи електровозів. Т
Машиністи шахтних ма- І
шин і механізмів. І
Прохідники. І
Кріпильники. - і
Колійники. 4

Строк навчання — 10 місяців. Навчання безплат- х 
не. Слухачі забезпечуються гуртожитком. ф

В групи шахтних електрослюсарів, машиністів ? 
електровозів, машиністів шахтних машин і механіз- ? 
мів, колійників зараховується молодь, якій на 1 січ- ї 
ня 1962 року минуло 17 років і 7 місяців, в групи І 
прохідників і кріпильників — 19 років І 7 МІСЯЦІВ 3 4 
освітою від 4 до 10 класів. 4

Пру вступі в школу необхідно мати такі доку- І 
менти: І

1. Паспорт чи довідку з місця роботи та 4
дозвіл на навчання. - Т

2. Свідоцтво про народження. ’
3. Довідку про освіту. І
4. Автобіографію. 4
5. Довідку про стан здоров'я. ф
Маючи при собі документи, прибути в піко-'*— ... . . ¥

* Особи, які закінчили школи і училища профтех- « 
4 освіти (трудові резерви), в школу^ не зараховуються. ф
* Адреса школи: м. Гуково Ростовської області, ’
* ГПШ № 21. |
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4 ЛУ не пізніше 10 січня 1962 року.1
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