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ЗАВЖДИ НАША 
МОЛОДІСТЬ В ПУТІ

На XII обласній комсомольській 
конференції

...........................................................-............а а.................... .. .....................................«♦♦♦♦♦♦♦♦♦*

12 січня. Хоч і напрочуд погожий зимовий день, а все ж буденний. | 
То чому ж вітають один одного з святом, зібравшись в приміщенні об- • 
ласної філармонії, збуджені юнаки й дівчата? А втім, делегати XII об- | 
ласної комсомольської конференції мають рацію. Хіба не перетворює- | 
ться в свято день, у який комсомол Кіровоградщнни підводить підсумки ♦ 
дворічної роботи, оглядає свої сили перед великою і всенародною де- ♦ 
монстрацією їх на з’їздах комсомолу? |

Армію, в рядах якої тепер 82650 чоловік, представляють делегати | 
комсомольської конференції. Це кращі з кращих серед молодих труда- ; 
рів нашого краю — гордість і цвіт Кіровоградщнни. Підтверджують це | 
1 міцні потиски рук, що вміють підкорити машину й зводити новобудови, ♦ 
і сонцесяйні усмішки, привезені з широких ланів колгоспних.

Буяє сила молода, виливаючись у веселий гамір, у дзвінку пісню н ; 
запальний танок. Це — на перервах. А під час роботи конференції у ; 
залі йде велика і дуже серйозна розмова про найважливіше.

Дерзає юнь робітнича
У НАШ час кожен день народжує 

все нові й нові приклади творчого 
ставлення молоді до праці. Все більш 

нестримним стає її палке прагнення 
працювати по-новому і жити теж по- 
новому, по-комуністичному.

Втроє зросла у нашій області, порів
няно з 1959 роком, кількість молодих 
учасників комуністичного руху і до
сягла нині 33306 чоловік. Почесне зван
ня вибороли 240 молодіжних бригад, 
ланок, змін. Та цифра, якою б перекон
ливою вона не була, не в силі переда
ти якісну ознаку нового руху — мо
ральну красу ініціаторів змагання, ве
лич їх мрії, силу найцінніших починань. 
Нові, один одного кращі почини вини
кають в рядах розвідників майбутньо
го.

На всю республіку прогриміла слава 
про бригаду комуністичної праці сверд
лувальниць іаг.оду «Червона зірка», 
очолювану Альбіною Кразцовою. Готу
ючи зустріч XXII з’їздові партії, цей 
колектив зобов’язався виконувати змін
ні завдання за 6 годин, допомогти ще 
двом бригадам добитися звання кому
ністичних, працювати без контролера, 
табельника. Члени бригади звернулися 
до всіх молодих учасників комуністич
ного змагання області з закликом бо
ротися за звання комуністичних колек
тивів імені XXII з’їзду КПРС. Дівчата 
працювали дружно, з вогником. Вони 
достроково виконали взяті соціалістичні 
зобов’язання. Цій бригаді одній з пер
ших було присвоєно високе звання. За
раз бригада А. Крзвцової має 56 по
слідовників серед молодіжних колективів 
підприємств.

Сповнені творчих сил й невичерпної 
енергії молоді залізничники станції 
Знам’янки. їх делегат В. Богуславський 
доповів конференції про чудову пере
могу колони комсомольських паровозів, 
яка в минулому році провела 4070 ве
ликовагових поїздів, йдучи назустріч 
з’їздам комсомолу, знам’янські заліз
ничники беруть під неослабний комсо
мольський контроль найважливіші ді
лянки виробництва, самовіддано бо
рються за швидкісні перевозки народ
ногосподарських вантажів, за скорочен
ня простоїв, за нові вагони в комсо
мольському ешелоні семирічки.

Вже в новому році на вузлі створені 
н успішно працюють три нових кон
трольних пости і штаб комсомольського 
контролю, 90 молодих паровозників 
вчаться водити електровози.

Силу молодих рук і кмітливість розу
му віддають комсомольці здійсненню 
величних накреслень Програми КПРС. 
Зростають ргди невтомних винахідни
ків і новаторів. Як зазначила у своєму 
виступі делегат м. Олександрії Г. Ка
чанова, серед молоді, що працює на 
Ссменівсько-Головківському вуглерозрі
зі, нараховується 150 раціоналізаторів.

На таких підприємствах, як заводи 
«Червона зірка», «Сільгоспдеталь», взут
тєва і панчішна фабрики у Кіровограді, 
па підприємствах Олександрії, на стан
ціях Знам’янці і Помічній під прапор

комуністичного змагання стала пере
важна більшість молодих робітників. 
Комуністичним змаганням охоплені всі 
комсомольці і молодь Кіровоградського 
агрегатного заводу.

Делегати конференції одностайно 
підтримують виступи тих, хто проголо
шує лозунг; кожен комсомолець — 
учасник комуністичного змагзння. Так, 
настав вже час, коли супутником звання 
члена ВЛКСАА повинно стати й звання 
члена колективу або ударника кому
ністичної праці. Ця думка звучала у 
виступах делегатів тт. Сокуренка н 
Лукова. Секретар Кіровоградського 
міськкому ЛКСМУ В. Сокуренко роз
повів про ініціативу комсомольців міс
та — кожному включитись у змагання 
за особистий вклад в побудову кому
нізму. Кожен учасник нового змагання 
виробляє для себе комплексний план, 
в ткому зазначаються не лише його 
трудові рубежі, а й перспективи все
бічного зростання. Ось, приміром, що 
включає у свій особистий план на чет
вертий рік семирічки слюсар з «Черво
ної зірки» Петро Пасічник: здобути 
спеціальність фрезерувальника, внести 
декілька рацпропозицій, допомогти ово
лодіти спеціальністю двом молодим ро
бітникам, закінчити технікум.

Кіровоградці закликають всю молодь 
області включитись в цей чудовий рух.

Великим подарунком з’їздові партії 
від молодих гідробудівників є достро
кове спорудження Кременчуцької ГЕС. 
Гідровузол зведений на два роки ра
ніше наміченого строку. Майже дві ти
сячі молодих будівельників нагородже
ні значком ЦК ЛКСМУ «За споруджен
ня Кременчуцької ГЕС».

Широкі маси молодих робітників пі
шли слідом за застрільниками змагання 
«7 за 6» — комсомольсько-молодіжними 
бригадами Григорія Олексієва з заво
ду «Сільгоспдеталь» і Олександра 
Шаєва з заводу «Червона зірка», за 
комсомольськими організаціями Олек
сандрійських заводія — електромеханіч
ного і механічного. Сьогодні в їх рядах 
змагається понад 11 тисяч молодих ро
бітників, з них 4,5 тисячі вже викону
ють за шість годин свої змінні завдання.

Боротьба за високу якість готової 
продукції, праця під гаслом «Радян
ське — значить відмінне», дедалі шир
ше розповсюджується на наших під
приємствах. Так, комсомольці Олексан
дрійського електромеханічного заводу і 
Олександрійської швейної фабрики вже 
відмовились від штату працівників від
ділу технічного контролю. Замість них 
працюють громадські контролери. Осо
бисте клеймо відмінної якості вручено 
26 молодим червонозорівцям та бага
тьом виробничникам з інших підпоиємств 
Кіровограда. Але, як справедливо відмі
чалось на конференції, є ще ряд сут
тєвих недоліків в роботі серед робітни
чої молоді.

Міськкоми і райкоми ЛКСМУ ще не 
стали справжніми штабами в боротьбі 
за технічний прогрес, за розгоотання 
комуністичного руху.

(Продовження на 2-й стор.).

Делегати з'їзду
комсомольського

Кіровоградським послан
цем на XIX з’їзді ЛКСМУ 
буде Альбіна Кравцова — 
бригадир свердлувальниць 
з третього механоскладаль-
ного цеху заводу «Червона 
зірка», керівник комуністич
ної бригади імені XXII з’їз
ду КПРС — одного з кра
щих молодіжних колективів 
республіки.

На знімку: А. КРАВЦОВА,

До 50-річчя
VI („Празької“) 

Всеросійської 
конференції 

РСДРН
МОСКВА, 15. (ТАРС). < 

Сьогодні в бібліотеці СРСР / 
імені В. 1. Леніна відкрила- \ 
ся книжкова виставка. ’• 
Матеріали експозиції роз- ■ 
повідають про підготовку \ 
до VI («Празької») Всеро- ’ 
сійськоі конференції ■ 
РСДРП, про її роботу і те ; 
величезне значення, яке ма- 
ли її рішення.

Центральне місце на ви- ? 
ставці займає збірник праць 
В. І. Леніна про «VI («Пра- ’> 
зьку») Всеросійську конфе- •' 
ренцію РСДРП», \

Тут представлені також ? 
фотокопії основних доку- \ 
ментів, прийнятих конфе- / 
ренцією, примірники рід- < 
кісних більшовицьких ви- \ 
дань тих років — «Рабочей ' 
газеты», «Социал-демокра- \ 
та», газет «Звезда», і «Нев- ;
ская звезда», журналу 
«Просвещение».
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Склад Кіровоградського обкому 
ЛКСМУ

Алексашина Г. М. 
Баннікова Л. О. 
Білопольський О. 1« 
Боднар Т. Б. 
Бондар М. Ф. 
Борбнцька Л. П. 
Вітько Л. Н. 
Вовк Г. С. 
Гаврнлюк Г. Ю. 
Гайдамака М. Г. 
Глущенко П. П. 
Головко Б. П. 
Гончар А. М. 
Давнкоза Л. В. 
Дівін В. Д. 
Дякова Н. А. 
Єсауленко Г. В. 
Єсауленко Л. Г. 
Жеребцова Л. О. 
Жученко В. А. 
Заболотил М. А. 
Зайченко В. К. 
Захаренко К. Ю. 
Іванов Г. В.
Капустянський Б. Г. 
Карпов І. К. 
Кітрар М. С.
Кішка В. П. 
Ключка Л. А.

®-------------------------

Склад кандидатів 
у члени

Кіровоградського 
обкому ЛКСМУ
Бафталовськин В. В. 
Білоус М. П. 
Бурлаченко В. В. 
Голобородько М. С. 
Голоцман М. П. 
Давиденко Є. І. 
Довженко Т. М. 

уднік С. П.
Жовноватюк М. Г. 
Івахненко Н. О.
Кабанник І. П. 
Каліновськнй В. П.
Кваша Ю. С. 
Коробка М. І. 
Козаченко Р. О. 
Краснокутськнй А, К. 
Лознцька А. Г. 
Онищенко Р. М. 
Орел І. Ф.
Патютко В. І. 
Савранська Л. Ю. 
Сторожук Т. Є. 
Чистик В. О.
Шило М. Ф. 
Яснненко О. М.

Ковальова Г. Я. 
Котелькіна В. Я. 
Коитяркова Г. П. 
Кравцова А. О. 
Красножон Б. О, 
Кривець Л. М. 
Крупка О. Ф. 
Лащевська Т. П. 
Литвин А. М. 
Лисенко М. Д. 
Лукашевськнй В. Л. 
Малета М. П. 
Мальований О. Ф. 
Мартинов Ф. Г. 
Марченко П. Д. 
Мельник А. П. 
Мірошник М. 1« 
Мунтян В. 3. 
Мясніков О. М. 
Неділько К. П. 
Ніцой А. І. 
Оводенко В. П. 
Оковнтнй І. О. 
Оксамитна Є. І. 
Остапенко О. І. 
Петровенко Л. І. 
Проценко В. А. 
Путрова М. С, 
Руденко А. С, 
Савенко Б. І. 
Сахарук В. С. 
Скалько С. Л. 
Соколенко В. М. 
Сокуренко В. О. 
Степанова В. Д. 
Соловйова Н. Ф. 
Самотуга В. Д. 
Сороковин О. І. 
Синнпостіл І. С.

®----------------- —

Снченко М. І. 
Ткаченко О. С. 
Ткачук В. І. 
Ульяннч В. П. 
Федосенко Г. С. 
Хібліна Н. О. 
Цегельник Т. І. 
Цертін М. М. 
Чалаван А. О. 
Чернега Д. Г. 
Чернушенко Г. Ф. 
Чернушенко Т. І. 
Чернявська Л. М. 
Шкурат М. О. 
Щабельська О. М. 
Юхніненко Є. С. 
Ярушенко А. С.

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

Склад ревізійної 
комісії 

обласної організації 
ЛКСМУ

Артеменко К. В. 
Бачнн А. О. 
Борецька В. И. 
Бондаренко А. Г. 
Буткевич А. М. 
Долнняк В. А. 
Дубина Е. С. 
Козлова Т. М. 
Лавецькнн П. А. 
Максименко А. С. 
Марікуца Л. І. 
Мороз М. В. 
Остапенко І. Г. к 
Ромащенко Т. Д. 
Скрнпніченко С. М. 
Фенько Л. І. 
Харнтоненко А. П.

Пленум обкому ЛКСМУ
ЖЭ1ДБУВСЯ пленум новообраного обкому 
" ЛКСМУ. Він розглянув організаційні питан
ня.

Членами бюро обласного комітету обрані това
риші: А. М. Гончар, Т. П. Лащевська, А. М. Лит
вин, О. Ф. Мальований, П. Д. Марченко, К. П. 
Неділько, В. О. Сокуренко, О. С. Ткаченко, Г. С. 
Федосенко.

Пленум обрав першим секретарем обкому 
ЛКСМУ О. Ф. Мальованого, другим — О. С. Тка- 
ченка, секретарями Т. П. Лащевську, К. П. Не
ділька.

Затверджено завідуючих відділами, голів по
стійних комісій при обкомі ЛКСМУ по роботі се
ред молоді.

Головою ревізійної комісії обласної організа
ції ЛКСМУ обраний В. А. Долнняк.



ЗАВЖДИ НАША МОЛОДІСТЬ В
(Продовження).

— Якщо обласний комітет ЛКСМУ,— 
говорить делегат А. Гончар,—розробляє 
конкретні умови змагання для молодих 
кукурудзоводів і тваринників, то для 
молодих робітників підприємств таких 
умов нема. А молодь наших міст прагне 
серйозно і вперю змагатись по всіх 
показниках, а не лише по збиранню 
металолому. До речі, щодо останнього, 
то тут теж не все передбачається умо
вами змагання. . .

Від імені молодих олександрійшв 
т. Гончар відповідає кірозоградцям на 
їх заклик включитись у змагання* за 
особистий вклад в побудову комунізму:

— Олександрія — за нове змагання! 
Молодь наша підхопить і поширить но
го. . .

Як величезний недолік в роботі комі
тетів комсомолу окремих підприємств. ,

Наш прапор, наш маяк
ХОРОШІ слова сказав з трибуни кон

ференції делегат Вільшанського 
району, механізатор колгоспу імені Ди
митрова Д. Луков:

—Шлях до вершин ми розпочинаємо 
не з підніжжя гори, а з 
височини.

І дійсно, V молодих 
що дружно беруться 
сміливих планів, накреслених Програ
мою КПРС, вже є на рахунку немало 
чудових справ. І одна з них — це успіх 
наших кукурудзоводів. 7„ 
республіканському змаганні 
вони, виростивши високий врожай ка
чанистої па 112 тисячах комсомольських 
гектарів. 700 комсомольсько-молодіжних 
колективів області одержали по 50 — 
70 центнерів зерна з гектара, а 40,ко
лективів — по 70 і більше. Найви
щих показників у вирощуванні коро
леви ланів ‘домоглись олександрійська, 

нэвопразька, 
комсомоль-

пройденої вже

кіровоградців. 
за здійснення

Друге місце в 
зайняли

леви ланів ‘домоглись 
новоукраїнська, хмелівська. 
доброве.личківська районні 
ські організації.

Нові маяки засвітилися 
році серед кукурудзоводів 
шини. Це — ланки Сергія 
Олександрівського району, 
кес — із Знам’янки. Ніни 
приміського району. Галини Мальова
ної з Нової Праги та інші.

Полюбили юні кіровоградці «короле
ву» всією душею. Все нові загони мо
лоді стають правофланговими кукуруд
зяного фронту. Ось на трибуні учениця 
Ліда Мішуровська з Новопразькпї се
редньої школи № І. Учнівська виробни
ча бригада, яку зона очолює, виростила 
V 1961 році по 60 центнерів зерна ку
курудзи на площі 45 гектарів. Хоро
шим поповненням для колгоспних ку- 
курудз'їводів скоро стануть ви іускнн- 
КИ ЦІЄЇ НІКОЛИ

З запалом беруться за вирощування 
кукурудзи і молоді тваринники. Деле
гат В. Лукашевський, секретар Ульянов
ського РК ЛКСМУ, розповів про чудові 
діла молодої доярки з колгоспу 
ім. Щорса Олени Домської. Вона, крім 
того, що надоїла на кожну з закріпле
них за нею корів по три тисячі літрів 
молока, ще й очолювала ланку, яка 
виростила по 79 центнерів кукурудзи 
на кожному гектарі.

Секретар комсомольської організації 
колгоспу імені Пархоменка Добровелич. 
ківського району Людмила Жеребцова 
доповіла про досягнення1 доярок ферми 
комуністичної праці, які власноручно 
зміцнюють і кормову базу длч тварин
ництва — по 60 центнерів кукурудзи 
на площі 16 гектарів виростили вони.

Кукурудзоводи області прийшли до 
одностайної думки, що тепер мало 
одержувати високі врожаї кукурудзи — 
потрібно, щоб. крім всього, була ця 
кукурудза виключно дешевою. Тільки 
за цієї умови можна створювати до
статок продуктів сільського господар
ства. А яка кукурудза може бути дешев
шою. від тієї, що вирощена без затрат 
ручної праці, при застосуванні комплек
сної механізації?

Всьому світові довів це наш прослав
лений. земляк, двічі Герой Соціалістич
ної Праці О. В. Гіталов. Трудовий 
подвиг членів його тракторної бригади 
е запалюючим для молодого племені 
кукурудзоводів. Вже -вийшла за межі 
області слава про молодих гіталовців — 
Віктора Андріяша, Миколу Цертія,

V минулому 
Кіровоград- 
Гниляка з 

Люби Чер- 
Мокряк — з

Тваринництво—паш передній край
РОВНОЮ • справою, своєрідним пе- 

■ реднім краєм для комсомолі! стала 
робота в тваринництві. Нині на фермах 
області трудиться понад 23 тисячі юна
ків і дівчат. Лише за минулий рік рука
ми молодих відгодовано 275 тисяч голів 
свиней, вирощено і передано в групи 
дійних хкорів понад 27 тисяч теличок, 
вирощено понад півтора мільйона голів
УУЇУТЇТГТТТТТ’ГТТТТТТТГУЇТТТТТТУТУТТУТТТТ

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
17 січня 1962 р.» 2 стор.

а також міськкомів, райкомів і обкому 
ЛКСМУ треба визнати повільний роз
виток громадських засад — рад техніч
ної творчості, рад молодих спеціалістів, 
громадських конструкторських бюро то
що. - •

На ряді підприємств лише формально 
існують штаби семирічки, ради молодих 
спеціалістів. Тільки нещодавно активі
зували свою діяльність два громад
ських конструкторських бюро, створені 
молодими спеціалістами на «Червоній 
зірці».

Використання такої могутньої сили, 
як участь широкої громадськості в тех
нічній творчості, масовість у розпов
сюдженні цінних починань окремих ро
бітників і колективів, зробить ще більш 
відчутними й значимими трудові перемо
ги молодої робітничої зміни.

Олександра Щербину, Івана Тарнов- 
ського, Миколу Булаха.

Якщо досі комплексна механізація 
вирощування просапних була надбан
ням окремих бригад і ланок, то ниніш
ній рік повинен стати роком масового 
походу за суцільну механізацію.

«Працювати по-гіталовськи!» — ці сло
ва стають девізом кожного молодого 
механізатора. Славу гіталовтв по- 

.> винні примножувати їх молоді послі
довники з числа земляків. І тому звер
нулися нещодавно молоді механізатори 
Новоукраїнського району до всіх ку- 
курудзоводів області з словами закли
ку; давайте тільки механізовано виро
щувати кукурудзу, давайте покладемо 
край важкій і непоодуктивній ручній 
праці. В цьому році комсомольці рай
ону виростять без затрат ручної праці
4 тисячі гектарів кукурудзи на зерно і
5 тисяч гектарів — на силос.

— І це, — сказав секретар райкому 
А. Литвин, — не фантазія, у нас є кон
кретні розрахунки. Вже зараз наші ме
ханізатори в путі до мети: навчаються 
у школі передового досвіду, в кожному 
колгоспі створили бригади по вивезен
ню добриз на поля, визначили плоті, 
укомплектували повністю ланки.

На заклик новоукраінців відгукується 
молодь інших районів. Шість тисяч гек
тарів качанистої дали слово виростити 
по гіталовському методу молоді куку- 
рудзоводи Новоархангельського району. 
Ланки комплексної механізації створені 
вже у більшості колгоспів Добровелич- 
ківського району. Так, у колгоспі імені 
Шевченка цього району оогані.зораио 
тракторну бригаду з ЗО комсомольців, 
яка вже зараз веде діяльну підготовку 
до весни. '

Комплексна механізація кукурудзи — 
це генеральний курс, по якому повинні 
дружно йти молоді механізатори Кі- 
ровоградщини. По тому, наскільки по
ширився у районі гіталовський рух, 
визначатиметься рівень роботи комсо
мольської . організації кожного району.

Непростимо, що деякі первинні орга
нізації і райкоми ЛКСМУ ще слабо 
займаються впровадженням і поширен
ням гіталовських методів вирощування 
кукурудзи. Погано дбають про врожай 
1962 року в Знам’яяському. Новгород- 
ківському і Петрівському районах. Тут 
дуже повільно комплектуються КОМ
СОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНІ ланки по комп
лексній механізації
РУДЗИ.

Насторожує те, 
задніх райони, які 
врожаї кукурудзи у 1961 році і з вини 
яких обласна комсомольська організація 
не виконала* свого зобов’язання — не 
виростила по 50 центнерів кукурудзи 
на гектарі.

Це. в першу чергу, Бобринецький, 
Петрівський, Устинівський, Долчнський 
райони. В свій час тут взяли високі 
зобов’язання, склали загалом непогані 
заходи, але не здійснили їх — не орга
нізували навчання кукурудзоводів, не 
виконали завдань по удобренню площ, 
ремонту техніки, .агротехніці обробітку 
посівів.

Ці минулорічні уроки не повинні пов
торюватися тепер. У поході за велику 
кукурудзу, за комплексну механізацію 
її вирощення ми беремо на озброєння 
світло наших чудових маяків. Рости 
і міцніти їх трудовим ділам!

комплектуються 
ланки 

вирощувати куку-

що знову пасуть 
одержали найнижчі

птиці, півтора мільйона голів кролів.
Радують успіхи молодих тваринників 

Г айворонеького, Новоархангельського, 
Ульяновського, Добровелнчківського ра
йонів. Тут райкоми комсомолу, комітети 
первинних організацій систематично під
водять підсумки змагання, проводять 
зльоти і наради працівників ферм; ді
ють школи передового досвіду. Маяками 
для молодих тваринників стали колек
тиви комсомольсько-молодіжних ферм 
колгоспів «Україна» Гайворонського ра
йону та «Україна» Новоархангельського

вище
семирічки

на змагання свинарку радгос- 
Сабліно-Знам’янського цукроком-

району. Тут надоєно на кожну корову 
відповідно по 2486 і 2346 літрів молока.

Делегатам конференції добре залам я- 
тався бойовий виступ свинарки радгос
пу «Червона зірка» Бобринецького райо
ну Євгенії Гордійчук. В минулому роц» 
вона відгодувала 1000 голів свиней і 
здала державі 1150 центнерів м’яса. 
Є. Гордійчук щойно повернулася з рес
публіканської наради свинарів. Вона 
розповіла, що молодь радгоспу гаряче 
підтримала заклик М. С. Хрущова ви
ростити одну свиню на два гектари 
сільгоспугідь. Комсомолка закликає 
сільську молодь ширити рух за особис
тий вклад у побудову комунізму. Сама 
вона взяла ще вище зобов’язання в 
четвертому році семирічки і викли
кала ШГ -
пу 
бінату Світлану Барбу. Приклади твор
чого ставлення до праці показують 
свинарки Ніна Соловйова і Ніна Іван- 
кик з Олександрійського району та інші.

Та за окремими успіхами не слід за
бувати про великі недоліки, які ведуть 
до відставання в галузі тваринництва. 
В багатьох колгоспах відсутня належна 
робота з працівниками ферм, формально 
організоване соціалістичне змагання, 
підсумки його не підводяться, не ство
рюються умови для нормальної праці і 
відпочинку. Працівники Вільшанського, 
Рівнянського. Петрівського. Компаніїв-

Зміцнити сім’ю
ЯК ВІД таланту полководця залежить 

успіх чи поразка в битві, так і здіб
ності комсомольського ватажка вирішу
ють'стан справ в організації, яку він 
очолює. Вміло ведуть молодь на хороші 
справи Юрій Кваша і Ольга Гуцалюк з 
Кіровограда, Микола Голик з колгоспу 
«Дружба» Олександрівського району, 
Анатолій Руденко з колгоспу імені Ком
інтерну Голованівського району та бага
то інших.

Та все ж потреби в хороших комсо
мольських кадрах ще непомірно великі, 
їх потрібно постійно ростити, виховую
чи на прикладах ентузіастів комсомоль
ської роботи.' організовуючи їх навчан
ня.

роботи.' організовуючи їх навчай-

З навчанням комсомольського ак- 
у нас ще не все гаразд, — гово- 
делегат В. Богуславський. — Сек-

тиву 
рить 
ретарі первинних організацій одержу
ють з обкому ЛКСМУ чимало директив 
та інструкцій, але значно менше — по-- 
трібпої їм у роботі практичної допомо
ги. науки. Нерідко трапляється, що лю
дині, яка сама недостатньо обізнана з 
комсомольською роботою, доводиться 
навчати інших.

— Чим нам може допомогти надісла
ний обкомом активіст? — продовжує 
цю думку делегат О. Сороковий. — Ко
ли він приїздить в район із заготовле
ним списком питань (їх там до тридця
ти), весь апарат райкому займається 
тільки тим, що допомагає активісту зі
брати потрібні йому відомості.

Недостатня увага до навчання кадрів, 
до їх добору і розстановки призвела до 
того, що протягом звітного періоду змі
нилося 17 перших і 20 других секрета
рів райкомів, 40 інших звільнених ком
сомольських працівників.

Людяна комуністичного завтра 
виховується сьогодні

ТТЕРЕД делегатами конференції ви- 
-и- ступала Катерина Захаренко. Во
на — доярка, секретар комсомольської 
організації колгоспу «Україна» Гайво
ронського району. Залишимо на мить 
зал, вийдемо на широкий простір життя 
і звідки поглянемо на цю дівчину.

Русокосе дівча після закінчення деся
тирічки прийшло в правління артілі.

— Дмитре Трохимовнчу, — звернула
ся до голови колгоспу т. Войтишина,— 
хочу в селі залишитися, дояркою, якщо 
можна, працювати.

Роки загартування працею, народ
ження мрії, становлення характеру, ви
значення нахилів... І ось перед нами 
сьогоднішня Катерина Захаренко __
принципова комуністка, передовик ви
робництва, скоро стане зоотехніком 
(четвертий курс сільськогосподарського 
інституту кінчає). Очолювана нею орга
нізація — одна з кращих в області. Ка
тя — чуйний, всіма шанований депутат 
сільської Ради. Безперечно, великі за
слуги К. Захаренко в тому, щ0 фермі, 
на якій вона працює, присвоєно звання 
колективу комуністичної праці, кращо
го молодіжного колективу республіки 
Ці успіхи наслідок старань, організа
торської роботи Каті і її подруг.

Звичайно, Катя стала такою не сти
хійно, а під впливом багатьох факторів 
В школі и виховували здібні педагоги 
вони прищепили їй любов до праці зу
міли виявити організаторські здібності 
всіляко сприяли їх розвиткові. Колгосп
ні керівники вселили їй впевненість V 
власні сили, подбали про дальший ро *

пяйкомів ЛКСМУ не турбуються 
СЬКОГО Раик° кядпів працівників ферм „ро ЗМ.ЦНЄННЯ кадрш ₽ нак нем

за рахунок «°да"„„а“ телятниць. 8 
^колгоспах комітети комсомолу 

багатьох кол , за раціональне ви
не очолили бор°ть®у збереження пого- 
трачання кормів, за зоерс 
лів’я поросят.

Райкоми комсомолу більшості рано«,, 
и»* ПО? ви НУЛИ масового руху _ У
Неетичну працю серед сільської молодь 
V Попівському, Вільшанському, Рів- 
някському. Устиніаському. ^6ВГ°Р““;=; 
ському районах тільки по 5—б колектн 
вйГзмагаються за звання комуністичнн^ 
Тут немає молодіжних колективів, яким 
це звання присвоєно. Часто ватажки мо- 
Xі не цікавляться життям , працею 
розвідників майбутнього, не допомага
ють їм зволікають присвоєння звання 
кращим колективам. Саме через це в 
колгоспах імені 40-річчя Жовтня Віль
шанського району, імені Петровського 

Петрівського району, «Заповіт Леніна» 
Хмелівського району колективи ферм 
стали працювати гірше, ніж раніше.

Великі і почесні завдання стоять пе
ред молодими тваринниками в і962 ро
ці. Вони стануть реальними, якщо ком
сомольські організації вміло очолять 
боротьбу за виконання зобов’язань, ско
ристаються досвідом комсомольських 
маяків.

комсомольську
Плинність і недостатня підготовка 

кадрів призвели до значних прогалин у 
багатьох питаннях комсомольської ро
боти.

Зокрема, неблагополучно ще з ростом 
комсомольських рядів. Первинні органі
зації повільно зростають за рахунок ро
бітничої і колгоспної молоді. Незадо
вільно поповнюють свої ряди олександ- 
рівська, хмелівська. бобринецька, віль- 
шанська, кіровоградська й устинівськз 
районні організації. Наприклад, комсо
мольська організація колгоспу «Шлях 
до комунізму» Олександрівського райо
ну на протязі двох років не прийняла 
жодного молодого колгоспника.

Прикро, що іноді поза комсомоль
ськими організаціями залишаються навіть 
кращі люди — передовики виробництва. 
Чи не гідна, наприклад, того, щоб бути в 
комсомолі, свинарка колгоспу імені 
XVIII партконференції Маловисківсько- 
го району Зінаїда Сиплива, яка чудово 
справилась з виконанням свого зобов’я
зання — відгодувала 1020 голів сви
ней?

Деякі райкоми ЛКСМУ, як-от: Ново- 
український, Олександрійський, Улья
новський, допускають тяганину з вру
ченням комсомольських квитків. Недо
статньо ведеться робота з новоприйня
тими у комсомол. Багато делегатів зу
пинялись на цьому у своїх виступах, 
радячи новообраному складу обласного 
комітету комсомолу особливу увагу при
діляти роботі з кадрами, питанням вну
тріспілкової роботи. Адже міцна і боє
здатна комсомольська організація — це 
запорука великих успіхів у В4іконанні 
зобов язань, у здійсненні хороших почи
нань, у вихованні нової людини.

виток 11 нахилів. Пропагандисти і лек
тори запалювали серце комсомолки на 
великі справи, допомагали оцінювати 
всі суспільні явища, зрозуміти їх суть, 
в клубі полюбила мистецтво, воно по- 
сцеНну°КомЄг.пСЄРЦЄ’ Прнвело Дівчину на 
сцену. Комсомольські працівники систе
матично- учили її майстерності організа
торської роботи... органі»

Але давайте задумаємось 
чи все у нас робиться для 
жен випускник школи 
п'їВЧкИНа були такими, як 
Щоб про кожного можна 
це справді нова людина, 
муністичною свідомістю.

Почнемо зі школи. За 
зміцніли зв’язки школи з 
нею радянського народу

над тим, 
того, щоб ко- 

кожен юнак і 
К. Захаренко? 
було сказати: 
людина з ко-

останні роки 
життям, з пра- 

трудове, ідейио-поіїтавде ,Д°ліп‘ш,л°а

школи-інтернату Г. К НІстасїєҐ^0’ 

все ще відегоє5 ^°‘ПУгехн*чного навчання 
ниче навчання в школах оп^ Вир°6' 
ся без врахування пого?б °Ву€ТЬ* 
господарства в спеціалісті ?аР°Дно.г0 
шоі кваліфікації. В 962 ЧН
«Цукробуд» потрібно будр ТрЄСТУ 
лісти будівельних Д . 5/4 спеща-
859. Але умов професій, в 1965 -

кваліфікації в %2 ™“О’Рібно “е 574 
859. А^еДімоПвНдлЯ Професій> в ™ - 

умов для підготовки будівель-
(Закінчення на 3-й стор.).
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ЗАВЖДИ НАША МОЛОДІСТЬ В ПУТІ
(Закінчення).

нрків на базі тресту не створено. В той 
же час е області готується 852 швеї. 
яках, зрозуміло, всіх не зможуть трудо- 
в.іаштувати за фахом. Незадовільно ор
ганізовується виробниче навчання на 
заводі «Червона зірка» та ряді інших 
підприємств Кіровограда.

Значно краще була б поставлена ро
бота і в учнівських бригадах, якби рай
коми ЛКСМУ. насамперед, Компаніїв- 
ськнй. Новгородці вський, Устинівський 
більше уваги приділяли діяльності цих 
колективів, допомагали учням оволоді
ти передовим досвідом.

Змістовнішим, багатшим стає ідейне 
життя школярів, ширшає коло питань, 
які есе частіше обговорюються в комсо
мольських колективах шкіл. Серед уч- 
нібської молоді шириться тепер чудове 
змагання за звання класів — резервів 
бригад комуністичної праці, — ініціато
рами якого виступили комсомольці се
редньої школи № 8 міста Кіровограда. 
В основу цього змагання школярі покла
ли вимоги морального кодексу будівни
ка комунізму — відмінне навчання, ак
тивна праця, дружба, товаришування, 
взаємодопомога, тісний зв’язок з колек
тивами і ударниками комуністичної пра
ці. Цей чудовий патріотичний рух шкіль
ної молоді заслуговує на всіляку під
тримку і поширення, він має стати ос
новним в роботі шкільних комсомоль
ських організацій.

Школа-іатернат — це школа майбут
нього. їй належить відіграти велику роль 
у вихованні людини комуністичного 
завтра. А між тим, роботі наших 
шкіл-інтернатів і обласний відділ народ
ної освіти, і комітети ЛКСМУ приді- 
ляюто поки що мало уваги. Чи не тому 
й спостерігається велика плинність кад
рів у цих школах? Лише за два останні 
роки в області змінилось одинадцять 
директорів та завучів шкіл-інтернатів 
(їх у області зараз 14). Кіровоград

ський міськком, Петрівський райком 
ЛКСМУ жодного разу на засіда іні бю
ро не розглядали питання про роботу 
піонерських та комсомольських органі
зацій в школах-інтернатах. Червоно- 
кам’янська школа-інтернат, наприклад, 
у зиму неиідготовленою вступила, по
гано опалюється. В Рівному інтернатівці 
в недільні дні залишаються без нагля
ду, не мають змоги культурно відпочи
вати. Про погребу шефства і про роль 
комсомольських організацій у вихованні 
іьтернатівців говорив, зокрема, дирек
тор Олександрійської школи-інтернату 
Г. К. Настасьєв.

В наступному десятиріччі кожен ра
дянський громадянин повинен мати 
восьмирічну освіту. Це вимагає даль
шого розвитку вечірньої школи, в ро
боті якої у нас дуже багато недоліків. 
Досить сказати, що в області протя
гом минулого учбового року відсіявся 
кожний шостий учень, значно скороти
лась мережа шкіл.

Ось як поставлена ця справа в Нов- 
городківському районі. З 3,5 тисячі чо
ловік молоді, які підлягають навчанню, 
вчиться лише 200 осіб. Причому, май
же половина учнів залишає школу 
задовго до закінчення учбового року. 
І райком комсомолу спокійно спосте
рігає це. Повна безтурботність, непро
стима байдужість! Таку ж позицію не
втручання займають і працівники Кі
ровоградського та Олександрійського 
міськкомів, Рівнянського і Онуфріїв- 

ськбґо райкомів ЛКСМУ, хоч справи із 
комплектуванням шкіл і з навчанням 
тут не викликають оптимістичних на
строїв.

Не все робилося для нормальної ро
боти шкіл і обкомом комсомолу. Від
діл по роботі серед шкільної молоді 
(секретар т. Неділько) все ще недо
статньо здійснював контроль за діяль
ністю комсомольських організац:й шкіл, 
піонерських дружин, слабо націлював 
комсомольські організації на розв’я
зання головних питань розвитку школи. 
Організаторська робота, ділове керів
ництво часто підмінялось загальними, 
неконкретними вказівками.

На формування свідомості, розши
рення кругозору К. Зах-зренко впливав 
лектор, пропагандист', агітатор. А як же 
впливають вони на інших юнаків і дів
чат, ровесників Каті? В гуртках полі
тичної освіти навчається понад 138 
ТИСЯЧ комсомольців і молоді. Вони з 
захопленням вивчають доповіді М. С. 
Хрущова на XXII з’їзді КПРС, Програ
ну і Статут партії. Потрібно, звичай
но, щоб їм ДОПОМОГЛИ у вивченні цих 
матеріалів, в оволодінні марксистсько- 
лешкською теорією грамотні, добре під- 
готовлені Пропагандисти, люди з високим 
почуттям громадського обов’язку. А їх 
’ і немає в деяких колгоспах, селах. 
“ /'’'’паніївському районі, наприклад, 
пропагандистами політгургків артілей 
імені Леніна та імені Дзержннського 
призначені молоді агрономи Людмила 
м.,Є_ВЯі!?за ‘ Алла Сагач, вчителька Люд- 
‘ ї’3 РаДчук. За весь рік вони ие про- 

и жодного заняття і навіть забули,
’’ Еонн є пропагандистами. А райком 

ЛКСМУ не поцікавився їх роботою, 
жодного разу не викликав на семінар 
чи просто на бесіду. Про яку масово- 
політичну ооботу може йти мова в да
ному разі?

Лише безтурботністю райкомів ком
сомолу можна пояснити і той факт, що 
в Долинському районі із 43 пропаган
дистів, які працювали в минулому році, 
змінилось 36, в Петрівському — з 41 
змінилось 34.

Не відповідає вимогам сьогоднішньо
го дня і робота груп доповідачів міськ
комів, райкомів ЛКСМУ. В їх складі 
мало спеціалістів сільського господар
ства, промисловості, старих комуністів. 
Та й працюють вони в деяких районах 
абияк. Члени групи доповідачів Ново- 
архангельського райкому комсомолу 
тт. Динько, Єрьоміна за рік не висту
пили з жодною доповіддю.

Не скрізь належно використовуються 
для масово-політичної роботи агітпунк
ти і червоні кутки. Так, в червоному 
кутку ферми бригади № І колгоспу іме
ні Щорса Маловисківського району, крім 
умивальника з замерзлою водою, нічого 
немає. Сюди місяцями не заходить лек
тор чи агітатор, не приносяться навіть 
газети і журнали. Якою черствістю ком
сомольських працівників, злочинною не
повагою до 20 чоловік молоді віє від 
цього факту.

А чи має змогу молодь часто слухати 
хороші, змістовні лекції? Ні, досить та
ки рідко читаються цікаві лекції.

В незадовільній організації і прове
денні масово-політичної роботи велика 
вина обкому комсомолу. На конферен
ції різкій критиці було піддано діяль
ність відділу пропаганди і агітації (за
відуюча — секретар т. Лащевська).

— Відділ пропаганди і агітації обко
му, — сказав секретар Олександрійсько
го міськкому ЛКСМУ А. Гончар, — 
працював дуже погано. По суті, з поля 
зору діяльності відділу випала виховна 
робота. Обком у цих питаннях обмежу
вався лише тим.^що розробляв різного 
роду заходи і щедро юозсилав папери 
комітетам комсомолу. Відділ працював 
не на повну силу, а справжньої органі
заторської діяльності на місцях взагалі 
не було.

Лекторська група обкому ЛКСМУ 
не подавала необхідної методичної і 
практичної допомоги групам доповіда
чів райкомів, міськкомів комсомолу. За 
рік комітети ЛКСМУ не одержали жод
ної розробки лекції.

— Лекторська група обкому, — ска
зав делегат В. Сокуренко, — розпа
лась, а тому про її діяльність нічого й 
говорити.

Говорити про її діяльність дійсно не 
було чого. Тому делегати досить на
стирливо вимагали поліпшення роботи 
лекторської групи, перебудови всієї робо
ти по вихованню молоді.

Молодь області в культурному будів
ництві нагромадила чималий досвід. В 
колгоспі «Зоря» Онуфріївського району 
юнаки і дівчата створили комсомольсько- 
молодіжну будівельну бригаду. В будів
ництві клубу взяла участь вся молодь 
села, організовувались недільники по ви
готовленню саману. Хороших успіхів в 
культурному будівництві домоглася мо
лодь Голованівського району. За актив

ну участь в культурному будівництві ЦК 
ЛКСМУ в 1960 році залишив Голованів- 
ській районній організації перехідний 
Червоний прапор на постійне зберігання.

Але деякі райкоми ЛКСМУ, комітети 
первинних організацій слабо займають
ся питаннями будівництва. Вже кілька 
років споруджуються клуби в колгоспі 
«Молода гвардія» Рівнянського району 
та в с. Григорівці Новогеоргіївського 
району. Комітети комсомолу залишають
ся байдужими до того, що виділені кош
ти витрачаються не за призначенням, а 
будівництво затягується.

Понад три роки знаходяться в аварій
ному стані клуби в селах Іванківці, До- 
ннно-Кам’янці Знам’янського району, а 
в с. Петровому, Глибокій Балці цього ж 
району немає навіть пристосованого 

приміщення, де молодь могла б прогля
нути кінофільми чи послухати лекцію.

Але навіть там, де є хороші клуби, 
молодь не завжди стає їх повновладним 
господарем. Це стосується Устннівсько- 
го,- Добровеличківського, Знам’янського. 
районів. В с. Мартоноші, наприклад, до 
200 чоловік молоді. І ось уже на про
тязі двох років юнаки і дівчата не бе
руть участі в роботі гуртків художньої 
самодіяльності, тут не організовуються 
вечори, диспути, читацькі конференції, 
не проводяться бесіди та лекції. І все це 
— з-за безтурботності завідуючого клу
бом, ватажків молоді.

Основною причиною незадовільної ор
ганізації культурно-масової роботи серед 
молоді є те, що у нас невистачає культ
працівників з спеціальною освітою. По
над 300 клубних працівників області не 
мають навіть середньої ссвітп. Мало- 
скелівським клубом Новогеоргіївського 
району та клубом артілі «Зоря комуніз
му» Онуфріївського району завідують 
60-річні майже неписьменні діди.

— В нашому колгоспі, — сказав у 
своєму виступі секретар комсомольської 
організації колгоспу «Комінтерн» Голо
ванівського району А. Руденко, — е ін
струментальний ансамбль. Але в нас 
немає людини, яка б добре знала музи
ку. І хочемо добре організувати роботу 
ансамблю, а немає як. Потрібно, щоб 
хоч одна людина була в селі з серед
ньою музичною освітою. У Кіровограді 
є музичне училище. Очевидно, потрібно 
приймати до нього побільше сільської 
молоді і після закінчення направляти її 
на село.

Зауваження слушне! Варто, щоб до 
нього прислухались в музучилищі і об
ласному управлінні культури.

Комсомольські організації не викори
стали усіх можливостей по підготовці 
кадрів на обласних курсах при будин
ках народної творчості, в школах гро
мадських професій.

У вихованні молоді велику роль віді
грають університети культури. Незаба
ром їх лише в м. Кіровограді буде 19. У 
зв’язку з цим особливо велике значення

має хороша опг ’ <• -•піч Секре
тар Кіровоградського міськкому ЛКСМУ 
В. Сокуренко запропонував, щоб Міні
стерство культури УРСР узагальнило 
досвід кращих університетів, виробило 
тематику лекцій і план навчання. Він 
пропонує також запровадити обмін ви
кладачами і творчими силами між уні
верситетами республіки.

У формуванні нової людини велика 
роль належить фізкультурі і спорту. У 
цій справі у нас є багато хорошого. 
Комсомольські організації приділяють 
велику увагу масовості спорту. Так, ли
ше в 1961 році в області підготовлено 9 
майстрів спорту, 173 першорозрядники 
та 20 тисяч спортсменів інших розрядів. 
Зміцнилась матеріально-спортивна база. 
За два роки побудовано 10 стадіонів, 
395 футбольних полів, десятки комплекс
них спортмайданчиків. Розширились між
народні зв’язки «Зірки».

Проте розвиток спорту відстає від ви
мог сьогоднішнього дня. Значна части
на молоді не залучена до систематич
них занять фізкультурою і спортом. 
Особливо занепокоює незадовільна фіз
культурно-спортивна робота в Хмелів- 
ському і Компаніївському районах. В 
багатьох колгоспах тут немає найпрості
ших спортивних споруд. Двісті артілей 
області не мають футбольних майданчи
ків. Про яку ж масовість спорту на се
лі може йти мова, коли фізкультурні 
працівники деяких районів зовсім забу
ли про свої обов’язки? В Знам’янсько- 
му, Хмелівському, Новопразькому райо
нах за весь минулий рік не було прове
дено жодних змагань сільської молоді.

Дальший розвиток фізкультури і спор
ту можливий при докорінному поліпшен
ні роботи по підготовці і добору кадрів. 
Досить сказати, що з 843 звільнених 
фізкультурних працівників області близь
ко 300 не мають навіть середньої осві
ти.

— Наші школярі і надалі займатимуть 
на республіканських змаганнях останні 
місця, якщо в школах викладатимуть 
фізкультуру такі товариші, як Білик з 
Нерубайської середньої школи, — го
ворив у своєму виступі секретар Ново- 
архангельського райкому ЛКСМУ О. Со
роковий. — Довелося якось бути у ньо*- 
го на уроці. Оце, діти, лижі, пояснював 
він, а це цурпалки. Цурпалками треба 
одпихатись. Сорок п’ять хвилин він тлу
мачив про роль «цурпалок» у розвитку 
лижного спорту. А вивести учнів на сніг 
так і не здогадався.

Голова обласної ради Союзу спортив
них товариств і організацій В. Жученко 
відзначив, ще в Компаніївському, Ново- 
миргородському та деяких інших райо
нах дуже погано поставлена робота по 
підготовці громадських суддів. Тут на 
одного суддю припадає до 200 чоловік.

Делегати дуже гостро критикували об
ласні і районні торговельні організації 
за погане постачання спортінвентаря.

— Коли потрібно щось із спортивних 
знарядь, — говорить секретар комсо
мольської організації Семенівсько-Голов- 
ківського вуглерозрізу Г. Качанова, — 
то доводиться їхати в Москву, Харків, 
Київ. Невже не можна знайти контакту 
з торговельними організаціями?

Вкрай незадовільно з торгівлею спорт
товарами в районах області. Туди їх зов
сім не завозять.

Досягнень у фізкультурно-спортивній 
роботі буде більше тоді, коли міськко
ми, райкоми ЛКСМУ предметніше зай
муться цими питаннями: І обкому ком
сомолу теж передбачається велике поле 
діяльності. Відділ спортивної та оборон
ної роботи (завідуючий відділом М. Кіт- 
рар) непринципово вимагає від коміте
тів ЛКСМУ поліпшення спортивно-масо
вої роботи, мало проявляє творчої іні
ціативи, недостатньо вчить свої кадри.

Голова обласної ради Союзу спор
тивних товариств і організацій, член бю
ро обкому ЛКСМУ В. Жученко, голови 
обласних рад ДСТ «Авангард», «Кол
госпник», «Спартак», «Трудових резер
вів», спортивного клубу «Буревісник» 
слабо займаються організаційним зміц
ненням низових колективів, самі рідко 
бувають в них, не подають їм необхід
ної практичної допомоги. Незадовільно 
організовуються багато обласних зма
гань.

Ми говорили про виховання нової лю
дини, людини комуністичної свідомості. 
Такої людини, як Катя Захаренко. Ви
ростити таку людину, виховати у неї 
вміння жити в комуністичному суспіль
стві і керувати його справами — це зав
дання, яке ставить перед нами партія.

Пригадується виступ кандидата у 
члени бюро ЦК ЛКСМУ, редактора га
зети «Комсомольское знамя» І. Бистро- 
зорова. Він сказав, що так, як іде роз
горнуте будівництво комунізму, так са
мо йде всебічне формування характеру 
нової людини. І це будівництво й ви
ховання людини нашого завтра буде 
тим швидшим і успішнішим, чим краше 
працюватимуть наші комсомольські ор
ганізації, чим краще буде організована 
виховна, масово-політична і фізкуль
турно-спортивна робота, навчання в шко
лі і вузі.

Тож велика робота передбачається 
нам у цій нелегкій справі. Але партія ні
коли не ставить нереальних завдань. 
Комсомольським організаціям під керів
ництвом і з допомогою партійних органі
зацій потрібно зараз багато і вперто 
попрацювати над . тим, щоб виховати у 
молоді якості, риси і звички, характерні 
для людей нашого завтра, до кінця ви
лучити шкідливі пережитки у свідомості 
і поведінці деякої частини молоді, оз
броїти її глибокими і різнобічними знан
нями, загартувати її ідейно. Хай мо
ральний кодекс стане законом життя 
кожного юнака і дівчини. Завдання ні 
великі, відповідальні, почесні.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
17 січня 4962 3 стор.



ОБСЛУГОВУЮТЬ ЩИРІ СЛОВА
ПРО ХОРОШИХ МАЙСТРІВ ШТІ ІМЕНІ ТИМОФІЯ
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КОЖНИМ роком зростає добробут 
*-* радянських людей. Все більше теле
візорів і радіоприймачів, годинників і 
швейних і пральних машин та холо
дильників випускають підприємства.

Та в побуті трапляється, що якась 
деталь в новій речі зіпсується. На до
помогу населенню приходять майстер
ні побутового обслуговування.

Ми завітали до однієї з таких май
стерень, що міститься в будинку № 34 
па вулиці Лунгчарського. Тут ремон
тують годинники і радіоприймачі. Бри- 
Лдир С. А. Будулакій розповідає про 
роботу своїх колег. В книзі скарг і про
позицій, з якою ми знайомимося, лише 
подяки і побажання. Мешканець с. Пан-

чево Новомиргородського району М. І. 
Михайлов, наприклад, дякує майстрові 
С. Будулакію за якісний ремонт годин
ника.

А ось ще один запис. Колишній екскур
совод пенсіонер ІО. С. Пстровський щиро 
вдячний тов. Будулакію як 
і чуйній людині. Чимало теплих 
адресовано майстрові М. Шепелю, 
неві годинникаря Є. Прокопцю та 
шим.

Добре слово можна почути про 
ціалістів майстерні побутового обслу
жування, що міститься на колгоспному 
ринку. Майстерня ремонтує вироби з 
жерсті. Бригадир 3. В. Золотаревськии 
пишається тим, що його бригаді при
своєно . звання колективу комуністич
ної праці.

Робітники побутового обслужування 
обласного центра роблять все, щоб 
задовольнити запити населення.

— В місті чимало майстерень по 
ремонту радіоприймачів, годинників,— 
говорить робітник взуттєвої фабрики 
П. І. Завирюха. — Непогано, що орга
нізована доставка окремих полагодже
них речей 
Чому б не організувати 
майстерню і 
телевізорів?

Таку ж думку висловлюють і інші 
кіровогрздці. Саме до цих порад по
винні прислухатися працівники міськпо- 
буткомбінату.

майстру 
слів 
уц
ін

спе-

■ІЕЛЕГКО відшукати на 
“ карті Якутії тайгове се
ло Кобяйці. Воно розташо
ване на північному сході, 
неподалеку від передгір'їв 
Верхоянського хребта. Ко
бяйці — один з центрів до
бування пушнинн і рнбн в 
цих краях.

Недавно учні місцевої се
редньої школи влашіували 
літературний вечір. В ньому 
взяли участь і дорослі. Де
які з них. наприклад, Петро 
Сіепанов, Дмитро Терехов, 
Іван Петров виступили із 
спогадами про свого земля-

£== =

ка Тимофія Сметаніпа. На 
вечорі прийняло рішення по
ставити в сьомому класі 
парту з написом про те, що 
тут вчився Тимофій Смета
нін. Щоб завоювати право 
сидіти за цією партою, тре
ба добре вчитися, бути зраз
ком у дисципліні, брати ак
тивну участь в громадсько
му житті.

Хто ж такий Тимофій 
Сметанін? Його ім’я можна 
знайти в підручнику якут
ської літерат/ри. Таланови
тий поет, прозаїк і драма
тург, Сметанін за своє ко

В. ГРЕБЕНЮК, 
наш позаштатний кореспондент.

безпосередньо замовнику, 
доставку в 

назад пральних машин,

Нові риси входять 

у наше буття

Кінозал без контролера
и» ЛАДНО входить нове и побут сільських 

трудівників. При Глинському сільському 
клубі функціонує кінозал без контролера. Не
має тепер біля вхідних дверей тісноти, шу
му: кожен глядач спокійно відриває в квит
ку «контроль», кидає його в урну і займає 
зазначене в квитку місце у кінозалі.

— Хороше на душі, коли тобі таке до
вір’я! — схвально говорять

с. Глннськ
Новогеоргіївського району.

"И ІД час зимових канікул в м. Кіровограді 
обласною туристською станцією були про

ведені цікаві змагання. Завдання полягало в 
тому, щоб відшукати ялинку по заданому ази
муту. Змагання проходило по двох групах — 
окремо піонери першої і другої сходинок. В 
них взяло участь 270 учнів кіровоградських 
шкіл.

Кожному з 23 загонів була задана окрема 
схема, по якій група на чолі з викладачем 
школи в районі Лелеківкн відшукувала замас
ковану ялинку.

З великим інтересом учні визначали кути 
азимута, знаходили умовні позначки на міс
цевості, що давало можливість швидше досяг
ти мети. Судійська комісія на фініші підбивала 
підсумки цього захоплюючого змагання. Вия
вилось, що краще за всіх у першій групі прой
шли свій маршрут учні середньої школи № 14. 
Друге місце зайняв колектив школи М 8, тре
тє — школи № 26. У групі 5—6 класів пере
можцями виявились юні туристи середньої 
школи М 6. Команди, які зайняли перші міс
ця, нагороджені грамотами обкому комсомо
лу і облвно. Учні шкіл, яким присуджені пер- 
ші, другі і треті місця, одержали новорічні 

і подарунки.
В результаті проведених змагань виявились 

і недоліки. Учні ряду шкіл не вміють як слід 
'користуватись компасом, погано знають умов
ні позначки, допускали помилки при визначену 
ні кута азимута і, зрештою, не змогли відшу
кати ялинки. А педколектнви шкіл ?й7й 7, 9, 
15, 18 не організували команд для змагань.

І. БЄЛОКОНЄВ, 
викладач Кіровоградської середньої 
школи № 8.

1 На знімку: група юних туристів визна
чає по компасу напрям руху.

Фото В. НЕСТЕРЕНКА, 
члена фотогуртка обласної дитячої 
туристської станції.

ВАЛЕНТИН Сухолитка, 
“ завітавши до Грушків- 
ського сільського клубу, 
зразу ж зайшов до заві
дуючого Феофана Тростя- 
нецького.

— Мені доміно давай ско
ріше, — мовив, 
хлопці зійшлися.

Феофан 
хання 
литки. А через 
декілька 
лин у фойє вже 
чулося:

— Вилітайте, козли!.. Хто 
слідуючий? Налітай...

1 знову лунають удари 
«камінням» по столі.

Незабаром багато юнаків 
залишає компанію.

— Ех, коли б зараз в 
шахи кілька партій зігра
ти, — висловлює бажання 
Михайло Шипиленко. — Це 
не те, що це доміно... А ко
лись навіть турніри шахові 
влаштовувались...

Михайло має рацію.
— Чому ж так сталося, 

що секція шахістів згорну
ла свою роботу? — запи-
от-охсо .с л.ох>х>х>'лзо»го-иоа’ч5

8 8 
88 
8І

задовольнив 
Сухо-

Вже

хви-

про-

ДОБРЕ поставлена секцій
на робота в Грузькій 

середній школі Кіровоград
ського району. Тут працю- & 
ють волейбольна, баскет
больна, велосипедна та Ін
ші секції. Наш позаштатний 
фотокореспондент 
райський відвідав 
юних стрільців.

На знімку:

Н. Сав- 
заняття

_____ ____ учениця 
10 класу Віра САЙЧУК на 
вогневому рубежі. Вона вже 
має третій спортивний роз
ряд з кульової стрільби.

туємо у секретаря комсо
мольської організації арті
лі імені Шевченка Петра 
Солтика.

— Немає кому організу
вати тих, хто бажає погра
ти в шахи. Є в нас голова 
низового колективу ДССТ 
«Колгоспник» Борис Бурега, 
але цю посаду він займає

РАЧЕНЯ
нещодавно, «розкачуватись» 
почав лише...

Зустрічаємось з Борисом 
Бурегою. Кажемо йому про 
Петрову думку.

— Отаке. А він же ком
сомольський вожак, — го
ворить Б. Бурега. — От 
хай і проявить ініціативу, 
організує сам.

Та хіба лише в шахи мог
ли б грати юнаки та дівча
та артілі? В колективі фіз
культурників, де нарахову
ється понад 400 чоловік, є 
й хороші важкоатлети, фут
болісти, волейболісти, лег
коатлети. Вони неодноразо
во завойовували першість 
району, брали участь в об
ласних змаганнях.

Тепер рідко коли можна 
побачити в спортивній кім
наті спортсменів. Хіба що 
важкоатлети завітають інко
ли сюди. Та тренуються во
ни без всякої системи. То
рік тут часто бував рекорд
смен області Микола Руд
ченко, неодноразово вказу
вав на промахи важкоатле

ті пзозоооооа>ооооисісххххх>х>оососооп

ротке життя (пін помер у 
28 років — У 1947 році) ство
рив багато творів про рід* 
ний північний край, про 
дружбу і любов, про Бать
ківщину. Його вірші, пісні 
передаються по радіо. ДРа 
ма у віршах Сметаніпа 
«Лоокут і Нюргусун» розпо
відає про любов ДВОХ МОЛО
ДИХ мисливців — юнака і 
дівчини в дореволюційний 
час. Вона ввійшла в золо
тий фонд якутського музич
но-драматичного театру. 
Композитор Грант Григорян 
написав одноіМенну оперу.

Син неосвіченого якугз- 
мнелнвця. сам мисливець, 
який згодом дістав спеці
альну середню освіту ПО 
пушному звіроводству. ВІД* 
мінний стрілець на фронтах 
Вітчизняної війни, нагород
жений за бойові заслуги. 
Тимофій Сметанін був 
справжнім радянським пат- 
ріотом. людиною великої 
душі, співцем свого народу.

Н. СИБІРЯКОВ, 
кор. ТАРС.

Якутська АРСР.

тів. Завдяки йому чотири 
юнаки здобули третій спор
тивний розряд. Зараз 
М. Рудченко — рідкий гість 
у шевченківців, хоча йому 
й доручили тренувати штан
гістів.

— Хотілося б увечері по
грати і в настільний теніс,— 
висловлює бажання Олек
сандр Пічкур. — Проте він 
теж відсутній. А в колгос
пі ж виділяються кошти на 
придбання спортивного ін
вентаря.

Заводимо про це розмову 
з керівниками артілі.

— Хай і не нарікають на 
нас, — каже секретар парт- 
організації колгоспу І. С, 
Галушка. — Нещодавно ко
лектив фізкультурників пре
міювали перекладиною. Але 
її не використовують. Ле
жить вона десь в кімнаті, 
пилом припадає. Тренува
тись на ній бажаючі зна
йшлися б, тільки організа
тора немає.

Про те, що робота в ни
зовому колективі пішла на 
спад, знають голова райра
ди ДСТ «Колгоспник» тов, 
Дромарецький та голова 
спортивних товариств райо
ну т. Контієв. Однак вони 
з байдужістю спостерігають 
це. А колишню славу при 
справжньому бажанні шев- 
ченківці можуть повернути«

С. КАГРУШ.
с. Грушка.
Ульяновський район.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

я

таке
колгоспники.

В. ЯЦЕНКО.

Подарунок лікаря
240 вихованців прийняла 

днями новозбудована иіко- 
ла-інтернат у м. Бобринці. 
Хірург районної лікарні Ти
мофій Іванович Коваленко, 
який має сорокарічний стаж 
лікарської роботи, зробив 
інтернатівцям хороший по
дарунок — передав їм у 
користування 36 томів Тво
рів Володимира Ілліча 
Леніна.

І. ГОРОВИЙ.
~ у

хаємося. Ось бригадир од
нієї артілі Ничипір Шворінь 
«натягнув до брів козирка, 
щоб проміння не било в очі, 
поплював на тупого олівця 
і, поклавши записну книж
ку на коліна,- почав пере
кличку...» Виявилося, що на 
роботу не прийшла Одарка 
Лукава. Ничипір ще нижче 
насунув на очі картуза і по
простував до села. Жінка
стріла його привітно, запро
сила сісти і, не давши отя
митись, і

ще не перевелися. Вміло 
розроблені сюжети побудо
вані на типових фактах, на 
тих негативних персонажах, И І, лс ^ииизп 

попросила його по- то не поспішають іти в но-

САТИРИЧНІ.
іиГТЇТТй’Т’ЇЛЕЇГ ? Л ТАК назвав свою першу 
ГЇІХДАДХХиГХХ Iу7 книжку наш земляк з

КОРОТКА ПАМ’ЯТЬ

і

Щедрий він на обіцянки 
І багатий на слова.
Але те, що каже зранку, 
Вже надвечір... забува.

ВІДДЯЧИВ

Бублики синку-маляті 
Купувала ніжна мати. 
Виріс син і рідну маму 
Кормить з бубликів... 

дірками.
В. СТЕПАНОВ.

ст. Плетений Ташлнк 
Маловисківського району.

■ села Березівки Хмелівського
■ району Олександр Мотор- 
2 ний. Писав він її довгенько, 
° внпещуючи кожен рядок, 
• кожну сторінку свого дитя- 
2 ти, і ось днями збірка гумо- 
2 ресок з’явилася на світ. Є в 
2 ЦІЙ книжці оповіді і про 
2 п’яничок, і про бюрократів, 
2 і про крадіїв громадського 
2 добра. Не забув наш земляк 
2 занести косу сатири і на 
2 безгосподарників та дармої- 
2 Дів. Про це якраз і йдеться 
2 у гуморесках «За чужою го- 
2 ловою» та «Останній прий- 
2 мак».
■ Перегортаємо сторінку за
■ сторінкою. Читаємо. Посмі-

СЛИЗЬ К Е
а

■ ■ Кінотеатр «Мир». дАЛЬБА
«РЕГІЯ». Початок о 10 гбДТран» 

ми Килини. Зайшов, крякнув ■“/’ 121 2 та 4 год. дня, б. 8 та 
у кулак, підморгнув і... Що 2 0 год‘ печора-
було далі, можна прочитати ■ КІ,,отсатР ім. Дзержинського, 
В гуморесці «Осічка». ■ «ДОРОСЛІ ДІТИ». Початок о

Отож, видав Олександр ■ !° ™д‘та 11 год- 40 хв- раі1кУ< 
Моторний «Слизьке масло»." ' год’’ год- 40 ХІ1’
Незабаром книжка з’явить-г^ х’в псчора ” год- 9 год« 
ся на полицях книгарень та ї кінотеатр «сивжшець» «аль 
кіосків. Заходьте, дорогі ик. „ сць • «аль»
друзі купуйте! Читайте і5 Початок 0 10 год.
друзі, купуйте! читайте 1 «ранку. 12. 2, 4 год. дня, 6 8 та 
смійтеся на здоров’я. "0 ю год вечора

бути з малою Тетянкою, а 
сама майнула буцімто до су
сідки за глечиком. Насправ
ді ж вона пішла в поле, на 
роботу. До вечора няньчився 
Ничипір, за день довелося і 
по-собачому гавкати, і спі
вати «лю-лі, лю-лі»... Так 
колгоспниця провчила 
бригадира за безвідпові
дальне ставлення до будів
ництва артільних ясел.

Гостре сатиричне слово 
Олександра Моторного зав
жди спрямоване в конкрет
них «героїв» нашого часу,

гу з часом. Є в книжці і ці
кава розповідь про високий 
культурний рівень наших 
колгоспників: маємо на ува
зі гумореску «Дух епохи».

Перша сатирична ластів
ка нашого письменнйка- 
земляка легко читається, 
викликає здорову усмішку у 
чесних трудівників, а де
яких ділків та любителів 
«зеленого змія» просто-таки 
коробвть. Ось, наприклад, 
Гнат Лелека зайшов до ку-

наша адреса

м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, Зо 
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