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По-ударному зустрінемо комсомольські з‘їзди!

г

4 На громадських засадах
ТГОВИИ струмінь в життя і діяльність 

*• комсомольських організацій міста 
внесла підготовка до наступних комсо
мольських з’їздів — з’явилось багато 
нових форм роботи, живі, захоплюючі 
справи з’явились в повсякденному жит
ті молоді.

Дедалі зростає кількість робітників 
І молодих спеціалістів, які е членами 
комсомольських постів, штабів семиріч
ки та рад молодих спеціалістів, громад
ських конструкторських бюро, лаборато
рій і т. д.

Штаби семирічки нині працюють на 
кожному будмайданчику БУ-1 тресту 
«Цукробуд». Жоден порушник трудової 
Дисципліни й розбазарювальник держав
ного майна не сховається від ока ком
сомольського поста. Комсомольський 
штаб семирічки, створений комсомоль
цями будуправління № 1 і очолюваний 
Олександром Чистяковим, керує комсо
мольськими постами на всіх об’єктах. 
Саме він мобілізував кращих комсомоль
ців на боротьбу з простоями на вироб
ництві і з безгосподарністю. Рейди по 
перевірці збереження й раціонального 
використання будматеріалів і забезпе
чення чистоти робочих місць — це також 
входить у функції штабу.

Деякий час на об’єктах було надзви
чайно поганоз постачанням матеріалів. 
Але справа значно поліпшилась після

того, як за це взявся комсомольський 
штаб і покритикував у своїх «Сигналах» 
та «Блискавках» начальника відділу по
стачання тов. Розіна. Зараз члени шта
бу борються за впровадження механіза
ції трудомістких робіт.

Комсомольською організацією жир- 
комбінату нещодавно організована ла
бораторія на громадських засадах з 
числа молодих спеціалістів. Результати 
її праці вже позначились. Так, розроб
лено і впроваджено технічну схему одер
жання кормових фосфоритів. Економіч
ний ефект від впровадження нововве
дення становить 3,1 тисячі карбованців. 
Розроблено ряд інших, також дуже цін
них, вдосконалень.

Члени громадської лабораторії постій
но ведуть нагляд за роботою тепло-й 
електроприладів. Приладист Євген То
кін, старший по громадській лабораторії, 
в понадурочний час контролює роботу 
контрольно-вимірювальних приладів, сек
ретар комсомольської організації під
приємства Борис Прокопенко контролює 
роботу електроприладів.

Вся робота організацій, створених на 
громадських .засадах комсомольцями,
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ті — перевиконанню виробничих планів, 
зниженню собівартості продукції.

В. КВАШНЕВСЬКИЙ, 
інструктор міськкому ЛКСМУ.

Гаряча
ВАХТА

Ї£ОМСОМОЛЬШ артілі 
імені Калініна виріши

ли гідно зустріти наступні 
з’їзди комсомолу. Молоді 
колгоспники працюють в 
різних галузях артільного 
виробництва. «В новому 
році працювати ще краще, 
ніж торік», — вирішили 
вони, приймаючи підвище
ні зобов’язання, 
комсомольців з 
розходяться.

Механізовану 
курудзоводів

І слова у 
ділом не

лайку ку- 
очолив ком

сомолець Василь Кравцан. 
її зобов’язання — по 
центнерів 
кожному 
Створено 
ду, яка 
місцеві добрива. Тут все 
механізовано: навантажен
ня перегною, розвантажен
ня

Молоді механізатори в 
цей час працюють і на ре
монті техніки: вони готу
ють до весни борони, сі
валки, культиватори, при
чепи тощо. В артілі не за
бувають і про навчання 
кукурудзоводів, про підго
товку насіння до сівби.

— Наші турботи даремно

60 
качанистої на • 

з 117 гектарів, 
спеціальну брига- 
вивозить на поля

не пройдуть,
— говорить 
передова лан
кова Тіна 
Мельник. — 
Буде і зерно, 
буде і силос 
худобі.

Тварннники-комсомольці 
теж взяли підвищені зобо
в’язання. Готуючи гідну 
зустріч з’їздам, молоді сви
нарі В. Кравцан, О .Вацюк, 
В. Бойко відгодують в но
вому році і здадуть держа
ві 1500 голів свиней. Те
лятниця Таня Ярова зобо
в’язалася виростити більш 
як 150 телят. Закріплений 
за нею молодняк — кращий 
на фермі. Щодобовий при
ріст кожної голови — 
800—850 грамів. І це та 
група, що була відстаючою. 
Бригада доярок, яку очо
лює Ніла Кравцан, утри
мує Перехідний червоний 
вимпел. Кожна з молодих 
доярок бригади зобов’яза
лася надоїти від корови 
своєї групи в новому році 
по 3000 літрів молока.

Хороші плани! І хороші 
працьовиті люди, наші ком- 
сомольці, вже виконують 
їх. З вогником взялись во
ни за діло, з завзяттям. А 
тому не можна не вірити 
в успіх.

М. ШЕВЧУК.
Колгосп імені Калініна 
Ульяновського району.

Тііо |» итіі.
обганяючи час

КОМСОМОЛЬСЬКІ збо
ри на Березоватсько- 

му маслозаводі були на цей 
раз особливо багатолюдни
ми, бурхливими. Комсо
мольці з маслоцеху і сир- 
цеху вирішили боротися за 
право називатися колекти
вами комуністичної праці. 
Бригади взяли на себе під
вищені зобов’язання. Вирі
шили додержувати чистоту 
в цехах, вчитися, випуска
ти продукцію лише відмін
ної якості, допомагати один 
одному. Очолили бригади 
секретар комсомольської 
організації Валентина Ря- 
бовол і комсомолець Леонід 
Конограй.

— Ми теж вступаємо в 
комуністичне змагання, — 
сказали комсомольці Петро 
Бойко і Леонід Косенко. 
Один з них — дизеліст, 
другий — кочегар.

Комсомольці маслозаводу 
беруть на себе нові, підви
щені зобов’язання, щоб з 
честю виконати завдання 
партії, гідно зустріти на
ступні з’їзди комсомолу.

А. ГУЗЕМА.
Устинівський район.

ПОЗМАГАЄМОСЬ
З ЖУРАВЛИНЦЯМИ

ВАГОМЕ СЛОВО
Для Віктора Колпака та Ва

силя Гаги цей рік не Суде схо
жим на минулий. Комсомольці 
взялися вирощувати кукурудзу 
без затрат ручної праці. «На 
150 гектарах виростимо по 55 
центнерів качанистої. Кукуру
дза—культура механізаторів»,— 
вирішили хлопці.

Слово в них вагоме. Вже ви
везено близько тисячі тонн пе
регною. Бригадир тракторної 
бригади Д. Іщенко допоміг то
варишам.

Завзято і дружно працюють 
механізатори. Слова свого вони 
дотримають: високий врожай
кукурудзи буде вирощено.

В. ТАРОВИК, 
інструктор РК ЛКСМУ.

Колгосп «Дружба» 
Новоукраїнського району.

У першій шерензі
"V РИБАЦЬКІМ селищі столяр — потрібна, всі- 

ма шанована людина. Особливо, коли хист до 
своєї справи великий має.

Тож не диво, що кожен у рибколгоспі імені 
Петровського знає молодого столяра, комсомольця 
Володимира Сідненка. Важлива робота у хлопця: 
столярний цех, в якому він працює, будує риба
цький флот, ремонтує його.

Володимиру щойно двадцять минуло, але робіт
ник він вже досвідчений. Навіть набагато старших 
від себе навчає, допомагаючи 
устаткуванням. До того ж 
учасник громадського життя.

Відмінні трудові успіхи у
ка тепер, коли він став на вахту в честь наступ
них комсомольських з’їздів. Вже в середині січня 
він виконав на 130 процентів своє місячне зав 
дання.

у/С/ КОМСОМОЛЬЦІ і молодь нашого колгоспу ви- 
рішили в 1962 році вирощувати кукурудзу без за

трат ручної праці. Будемо наслідувати почин новоукра- 
їнських механізаторів. Таке і зобов’язання прийняли: на 
121 гектарі одержати по 55 центнерів" сухого зерна.

Боротьбу за врожай розпочали вже зараз. Кожного 
дня вивозимо на ділянку по 150—ЇЛО тонн перегною.

Почали ремонтувати сільськогосподарський інвентар, 
комбайн, трактор—все, що закріплено за нашою меха
нізованою ланкою. Комсомольці і молодь колгоспу до
помагають нам. Вони збирають пташиний послід, попіл. 
Під культиваиію внесемо по 20 тонн органічних добрив.

Члени нашої лайки вивчають агротехніку сівби куку
рудзи, щоб своєчасно посіяти, заборонувати, знищити 
бур’яни та інше. Вже зараз відрегульовуємо сівалку. 
Доручили це зробити Івану Прокопенку.

Комсомольська організація планує провести ряд не
дільників, щоб надати нам допомогу.

Наша механізована ланка викликає на змагання 
сусідів — механізовану ланку кукурудзоводів з 
Журавлинки. Давайте позмагаємось, друзі! Разом бу
демо боротися, щоб виростити велику кукурудзу без 
затрат ручної праці. Ознаменуємо четвертий рік семи
річки щедрим урожаєм.

За дорученням членів ланки

Колгосп імені Суворова 
Голованівського району.

п. коренюк,
ланковий.

Новогеоргіївський район.

їм оволодіти новим 
Володя — активний

Володимира Сідней-

О. ШУМЕЙКО.

Будуть нові перемоги
/ПЛАВНИМИ ділами від- 

значили ми, свинарки, 
минулий рік. Я кажу «ми» 
від імені всієї нашої брига
ди. А бригада у нас друж
на, молодь у ній працює. 
Комсомольського завзяття, 
енергії у кожного вистачає, 
тому н змагаємося по- 
справжньому, по-бойовому.

Скажу про себе. Брала я 
зобов'язання відгодувати і 
здати державі 1000 голів 
свиней загальною вагою 
850 центнерів. І. звичайно, 
свого слова обов’язково до
тримала б, та радгосп вико
нав план по м’ясу, і залиши
ли мою групу на шістдесят 
другий рік. Так що держа
ва одержала від мене лише 
625 центнерів свинини. Зате в 
цьому році я відгодую групу 
з 1100 голів. Уже в січні 
здам 315 голів свиней.

Не приховую, важкувато 
доведеться мені: адже я

навчаюсь заочно в Олек
сандрійському сільськогос
подарському технікумі. Та 
не подумайте, що я боюсь 
труднощів. Навпаки, пра
цюватиму ще старанніше, 
щоб через рік рапортувати 
Батьківщині про нові тру
дові перемоги.

С. ТАБОРОВА, 
свинарка радгоспу 
«Більшовик» Олек
сандрійського району.

Заготовляють 
ДОБРИВА

НОВОМИРГОРОД. комсомоль
ці колгоспу імені ВЛКСМ під 
керівництвом свого групкомсор- 
га Людмили Руденко успішна 
ведуть заготівлю добрив. Тіль
ки протягом останніх семи днів 
вони вивезли на поля 202 тонни 
перегною. Активну участь у цій 
роботі беруть Г. Руденко, 41. Ге
ращенко, А. Краселюк та інші«

Е. СНІГУР, 
інструктор райкому ЛКСМУ.З
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Ніжні тихі звуки бандур, пташині переливи со
пілок, бархатисті акорди баяна... Одразу потрапля
єш у чудовий світ, створений фантазією компози
тора. Виконавці — юні громадяни комуністичної 
«держави» — по-справжньому люблять мистецтво. 
Та вони вміють дружити і з навчанням, і з пра
цею. Отож читайте розповідь про все пе чя пт^гій 
сторінці.
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Проміння сонця ясне, ясне, 
Наше життя золоте, золоте.
Партія нам і країна Рад
Школу дали інтернат.

Бадьора пісня птахом розноситься по 
всіх трьох поверхах. Ще б пак — це ж 
наш марш-гімн виконується. Хто напи
сав слова? Члени літературного гуртка, 
а музику склав викладач Анатолій Дмит
рович Гришин. Та послухайте лишень 
далі:

Міцнієм, мужнієм, ростем — 
Батькам ми на зміну прийдем. 
При комунізмі будемо жить, 
Нове, прекрасне творить. 
Олександрійські нас ждуть степи 
Будем на них ми водить трактори. 
В шахтах ми будемо працювать — 
Радість і мир захищать.

«Гарні слова, правда?» — отак з за
хопленням говорили мені керівники ко
муністичної «держави».

Вони мають рацію. Прослухавши на
пористий'і трохи незвичайний марш-гімн, 
одразу дізнаєшся, як живуть, вчаться і 
навіть про що мріють п’ятсот двадцять 
юних громадян комуністичної «держа
ви», якій всього два роки від роду.

Хай не приписує нам читач якоїсь фан
тазії — ми говоримо про Олександрій
ську школу-інтернат. Микита Сергійович 
Хрущов вірно назвав такі навчальні за
клади вищого типу прообразом школи 
майбутнього, де виховуються комуніс
тичні кадри. Отож, якщо хочете, про ко
муністичну «державу», то в школі-інтер- 
наті комуністичне проявляється не в 
окремих рисах, а є майже повновладним 
господарем у житті, навчанні, взаємо
відносинах учнів. Одначе ознайомимось, 
як. якими шляхами прийшло і прихо
дить воно.

Пов’язана хустиною голова схилилася 
над токарним верстатом. Це учениця 
восьмого класу Людмила Каліначенко 
гранує шматок металу у деталь.

— Форма витримана вірно, — схваль
но говорить викладач праці Анатолій 
Миколайович Кубрачепко. — Тепер зві
римо розмір.

Ним він теж залишається задоволе
ний.

Продуктивна праця особливо впливає 
на учнів, тому що видно її конкретні 
плоди. Скажімо, влітку вихованці тру-, 
дяться на навчально-дослідних ділянках 
у колгоспі, тепер — у майстернях, гурт
ках. Наприклад, дівчатка шиють фар
тушки, хусточки тощо, хлопчики люб
лять повозитись з металом і деревом.

Таким чином, бачимо, як здійснюється 
процес політехнічної освіти — знання, 
які почерпнули учні при вивченні за
гальноосвітніх предметів, успішно засто
совуються на практиці. І, очевидно, до
ведеться трохи поправити Сашу Коби- 
леїіького — білоручок в комуністичній 
інтернатівській «державі» зараз вже не
має.

Чарівна сила

ПОВІЛЬНОЮ задумою пливуть у зал 
звуки. Красива, сумна мелодія, зда

ється, лине з глибини душі кожного ви
конавця. Принишкли слухачі. І коли бан
дуристи скінчили грати тужливу «Думи 
мої, думи мої...» на слова Т. Г. Шевчен
ка, мов бурхливий травневий дощ зало
потів по листю дерев — щедро нагород
жує зал бандуристів оплесками.

Далі вони виконують поривчастого 
«Щедрика» Леонтовича, дзвінкий «Марш 
юних піонерів». Мимоволі захоплюєшся 
грою, чітким ритмом, тонким відчуттям 
динамічної фігурації кожного • вико
навця.

Ми присутні на концерті художньої 
самодіяльності школи-інтернату. Висту-

Старнй комуніст учасник громадянської війни А. О. ШУЛЬГА розмовляв з учнями 
в ленінській кімнаті.

„Білоручок ми 
не любимо“

D ИХОВАНЦІ часто згадують вірш ко- 
° лишнього учня школи-інтернату Са- 
ші Кобилецького: «Білоручок ми не лю
бим, хіба ж ніде працювать — садим в 
полі кукурудзу, а навколо школи — сад». 
Вже з цього видно, що тут люблять 
працю. Якби цурались її, то хіба був би 
посаджений десятнгектарний сад, півто
ра гектара малиннику, хіба було б впо
рядковане подвір’я, охайно в гуртожит
ку, класах?

Праця стала змістом життя вихован-- 
ців, бо вони усвідомлюють пов’язані з 
нею найсвітліші людські ідеали — тіль
ки героїчними зусиллями наш народ 
збудував прекрасне сьогодні, творить 
ще прекрасніше завтра.

Все починається, на перший погляд, з 
малого. Діти самі зберігають чистоту і 
порядок у шкільному приміщенні, 
вчаться готувати їжу, миють посуд, до
глядають за своїм одягом, взуттям.

— Самообслуговування є першою лан
кою у підготовці учнів до СуСПІЛЬНО-КО’ 
рисної праці, вироблення комуністичного 
ставлення до неї, — розповідає дирек
тор Григорій Кирилович Настасьєв. — 
Проте вихованці беруть активну участь 
у різних видах продуктивної праці. За
вітаємо хоча б у механічну майстерню.
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
2G січня 1962 р., 2 стор.

гіає ансамбль баяністів, танцювальний 
гурток, хор, оркестр духових інструмен
тів. Помічаєш, що молоді аматори ми
стецтва в певній мірі-оволоділи вико
навською майстерністю. В їх репертуа
рі — твори української та російської 
класики. Побувавши на концерті, можна 
судити про любов інтернатівців до пре
красного. її дбайливо виплекують вчи
телі.

Естетичне виховання — це та чарівна 
сила, яка допомагає бачити і відчувати 
красу навколишньої дійсності, сприяє 
розвиткові правильних смаків і почуттів, 
спонукає до активних дій та збуджує 
стремління брати участь у створенні 
прекрасного. В інтернаті складена ши
рока програма естетичного виховання 
учнів. Викладацький склад прагне дати 
учням глибокі знання з усіх галузей ми
стецтва. Тут відбуваються бесіди про 
літературу, живопис, музику.

Глибокий вплив на розвиток емоцій
ного смаку справляє краса рідної при
роди, яка полонить, пробуджує чисті по
чуття, почуття патріотизму. Тому учні 
часто подорожують у ліс, в найкрасиві
ші куточки природи, а потім засобами 
слова і живопису діляться своїми вра
женнями від баченого. Неабиякий хист 
видно у полотнах юного художника Ми
ші Устенка, хвилюють поетичні спроби 
Колі Гордієнка і Люди Пасмурець. Доб
ре розвиваються здібності співака у Са- 
ші Моїна, а Саша Губенко такчїволодів 
байном, що акомпанує на концертах.

Велика увага приділяється і естетиці 
побуту. її прищеплюють і на уроках, піл 
час роботи в майстернях, в гуртках і

иб

т. д. В цьому легко пересвідчитись 
класи, спальні кімнати, коридори краси
во, зі смаком обладнані. Отож сама об
становка вимагає від учнів дотримувати 
чистоти. .

Вихователі й викладачі розуміють, що 
дуже важливо навчити дітей користува
тись духовними цінностями, які форму
ють їх світогляд і естетичні критерії, 
тобто створюють необхідні якості будів
ника комунізму.

т. Спільна мета

„Диктаторша44
і чудодійний ключик

НЛАС, мов натягнута струна, звучав 
пружно і гамірливо. До початку 

уроку залишилось зо дві хвилини. Та ось 
двері прочинились, і в кліас зайшла завуч 
Надія Данилівна Саприкіна. Вона вела 
за руку маленьке чорняве дівчатко. Но
венька з цікавістю обвела учнів темни
ми тернинами очей. Потім сіла за пар
ту, помовчала, спершись підборіддям на 
кулачок, і попередила:

— Знайте, я дуже люблю бешкету
вати...

Щоб якось переконати всіх, новенька 
повторила:

— Так, так. А звуть мене — Таня Фі- 
лоненко.

Клас вибухнув сміхом. Такого ще не 
траплялось за всю історію існування ін
тернату, щоб кидали прямий виклик ди
рекції і класові.

Та Таня була «хазяїном» свого слова 
і з першого ж дня розгорнула активну 
діяльність. Вона могла у гніві відлупцю
вати хлопчика, який їй чимось не сподо
бався, вільно розпоряджатись підручни
ками подружок. Виявилось, що таке ма
ле дівча починає складати всьому кла
сові неабияку загрозу — Таня всім 
диктувала свою волю. Сполошилась шко
ла. Деякі учні пробували перевиховати 

-Таню — даремно. Коли ж одного разу 
старший хлопчик, розсердившись, потяг
нув для острашки дівчинку за кіски 
(на хвилю він забув, що за це його не 
похвалять), то вона зчинила справжній 
лемент. Безнадійними виявились і най- 
витонченіші прийоми з виховного кодек
су. Питання про «приборкання» «дикта- 
торші» постало у педагогічному колективі, 
як кажуть, руба. Ретельно шукали чудо
дійного ключика до надміру бешкетного 
характеру Тані. І врешті-решт дійшли до 
думки... уважніше придивитись до само
го бешкетування дівчинки, вивчити, так 
би мовити, цей факт. Виявилось, що Та
ня ніколи не скривджує менших за себе, 
навпаки — захищає їх. Очевидно, у шко
лі, де раніше вчилась, їй довелось за
знати зневажливого ставлення до себе 
з боку старших. Потрапивши у новий ко
лектив, вона вирішила одразу взяти 
«владу» у свої руки. Одначе чудодійний 
ключик вже був знайдений.

Тані доручили шефство над першо
класниками, і вона відчутно змінилась 
на краще. Слідкує, щоб малюки суворо 
дотримували режиму дня, допомагає їм 
прасувати одяг, вчити уроки. Довір’я, 
відповідальне доручення примусили дів
чинку бути в усьому взірцем ДЛЯ ІНШИХ, 
зразково поводити себе. Нині Таня — 
гідний громадянин комуністичної «дер
жави», шанує моральний кодекс будів
ника комунізму.

ТАКИХ експериментів, як з Танею Фі< 
лоненко, педагогічний колектив за

стосовує чимало. І в цьому вся суть ви
ховної роботи, в якій не може бути шаб
лону, штампів. Найголовніше невтом
ні шукання, які межують з дослідив- 
цтвом. Це здебільшого характерно при 
індивідуальному підході до учня. В ці- 
лому ж вихователі і вчителі спираються 
на міцний шкільний колектив, на органи 
дитячого самоврядування раду ко
лективу, піонерську і комсомольську ор
ганізації. ,

Правда, спочатку було нелегко. Адже 
діти навчались раніше в різних^ школах, 
перебували в неоднакових сім ях. Та 
виховання велось такими методами, щоб 
вони мали спільну мету грунтовно 
засвоїти основи наук, набути трудових 
навичок, зрости допитливими і кмітли
вими. Учнів привчають до самовимоглн- 
востС дисципліни. Неабияке значення 
має і виховання на історичних тради
ціях. Інтернатівці нерідко зустрічаються 
з учасниками Великої Вітчизняної вій
ни, старими більшовиками...

З усього цього видно, що чнсленнні 
педагогічний колектив Олександрійсько 
школи-інтернату докладає чимало зу 
силь, щоб виростити з вихованців справ 
ЖИІХ будівників І членів ......
го суспільства. Загальну шану

ГЛ. КУБРАЧЕНКО пере» 
восьмого класу Люди«**

Вчитель праці А. 
ряе роботу учениці 
КАЛИНАЧЕНКО.

внхователі-комсомолки Неля Уманську 
Діда Чернова, Олена Гречко, вчителі зг 
гальноосвітніх дисциплін Ліна Омеляне« 
на Дробот, Любов Гаврилівна Довжен* 
ко, Юрій Олександрович Буслов та ін^' 
Годі “ пеРераховувати всіх, бо виховате- 
лів і викладачів налічується тут ціістДяИ 
сят три чоловіка. Віримо, що завдяки № 
п’ятсот двадцять громадян, так би моїй»' 
ти, комуністичної «держави», скоро ст2” 
нуть гідними громадянами всієї рад?11' 
ської комуністичної країни.

А. ТАРАН, 
спецкор «Молодого комунара»- 

Фото В. КОВПАКА
*__________

18 березня вибори ДО Верховноі Ради СРСР
Положення про вибори 

до Верховної Ради 
СРСР

БРОШУРА 
ВИДАВНИЦТВА 

«ИЗВЕСТИЯ»
До виборів у Верховну 

Раду СРСР видавництво 
«Известия» випустило масо
вим тиражем брошуру «По
ложення про вибори до Вер
ховної Ради СРСР». Брошу
ра містить як додаток фор
ми документів, встановле
них Президією Верховної 
Ради СРСР і Центральною 
виборчою комісією.

Наш подарунок І| 
вчанні зустР1чаєбдень Мвибор<івЯГНЄННЯМИ * Праці ™ *1 
учнів Знам’янського технічного*™**™8 пРааівмнк” 

, ‘Панічного училища № 2

таке одностайне рішення ппя.ґ ”• Ао Аня вибоР,в 7 
Добрих результатів в навчанні?"“ ™ У4"’8 уЧИ’іНї 
бутні колійні майстри — ™«’ прац‘ добились И- 
внробничого навчання п/ н\гРУпн № б, де майстр2*”.

Ці

процентів, річний’внро6ниінйапла,>и внкояали "* З 
рпинв виконати до ! серпня І9»1 ГРУ"‘‘

майстер виппііии. КОВАЛЕНК1'
технічного училища Знам’яник««



ПИШУТЬ
Людина справу 
прикра:

З РОКУ В рік книгарня Иосипівського сільського спо
живчого товариства не виконувала плану продажу

1 керівникам торгівлі 
повідь була, приблизно, такою: 
дають... та н того... книжки наші 
же...»

Та ось в книжковому магазині ............. ............
сомолка Діда Дембіцька. Дівчина з середньою освітою, 
сама великий книголюб, уважна й ввічлива до покупців, 
уміє пропагувати книгу, знає, кому що порадити. Ми 
листаємо сторінку за сторінкою журнал запитів і замов
лень. Тут — прохання завезти різноманітну літера
туру- Радістю сяє обличчя Ліди, коли привозять са
ме ту літературу, яку вона замовляла для людей.

Тількн-но закінчився 1961 рік, перший рік роботи ком
сомолки за прилавком книжкового магазину. На 176 
процентів виконаний план! Такого ще не було, відколи 
існує Посипівське споживче товариство. Що це — якесь 
чудо? Ні. Просто людина любить свою справу.

На початку 1962 року, ми зустрілися з книголюбами 
села Євгеном Копмалем, Петром Пилявським, Марією 
Сичовою та багатьма іншими. Розговорились...

— До Ліди приємно зайти в магазин. Розпитає, що 
читаєш, розповість, що за новинки надійшли, які ще 
сподівається одержати. І обов’язково вийдеш з примі
щення з хорошою книгою, — говорить вчитель Євген 
Якович Копмаль. %

Чи саме в цій коротенькій характеристиці криється 
секрет успіху? І чи не тому комсомолка Ліда Дембіцька 
корнсгується великим авторитетом серед співробітників?

І. котовськии,
наш позаштатний кореспондент.

Вільшанськнй район.

книг. А коли докоряли цим, то від* 
«Завишені нам плани 

пайовики того... не ду-

стала працювати ком-

З НОВИХ ПОЕЗІЙ

ЛЮБО
Любов моя, серця поемо, 
Ровесниця щастя й краси, 
Заквітни у слові моєму, 
Як сонце у краплі роси. 
П’янким, життєтворчим 

сакон
Налийся в натруджені дні.

Щоб

о Ї—ТАД площею Революції лане ніжна мелодія пісні.
* * Потім, перервавши на хвилину музику, чується 
приємний дівочий голос:

— Товаришу продавець, я хочу купити синові 
товарів. У продажу є великий вибір радіоприймачів, 
музичних інструментів, фототоварів, канцелярських 
товарів...

В комсомольському магазині культтоварів № 15 
завжди охайно, красиво оформлені вітрини, обстав
лені полиці. Привітно зустрічають відвідувачів про- 
давці-комсомолки.

Ось до продавця відділи музичних товарів Ліди 
Трофимової підійшов чоловік з хлопчиком.

— Товаришу продавець, я ось хочу купити синові 
баян, але ніяк не можу підібрати, який кращий. Мо
же, ви нам порадите.

— Будь ласка. В нас є хороші баяни «Україна», 
«Полтава». Вчора два баяни взяли в нас. Хвалили: 
мелодійні, клавіатура м'яка. Так що вашому синові 
якраз буде добре вчитися.

Син благально глянув на батька.
— Візьми, татку!

— Якщо продавщиця радить, значить, візьмемо!..
А ось до магазину зайшли троє відвідувачів. Довго 

щось розглядали на полицях, а потім звернулися до 
продавщиці Шури ХомяцькоїА

— Ми вчора тут замовляли дитячу коляску. Обі
цяли завезти з бази. Але не знаємо, бо продавщиці 
тієї щось не видно.

— Вона сьогодні вихідна. Але просила, щоб я за
мовлення видала вам. Ось беріть, будь ласка, і ка
тайте на здоров'я свого сина чи дочку.

— Та... це ми не собі,— зніяковіло відгукується один 
з юнаків. — У нашого' товариша по цеху син наро
дився. Так оце ми й вирішили подарунок йому зро
бити.

Хлопці виходять з магазину усміхнені, задоволені. 
Не менш задоволеними лишаються і продавці. їм теж 
приємно: адже вони зробили приємність покупцям.

— Для нас немає кращої похвали, ніж від душі 
сказане покупцем «дякую», — говорить комсорг 
комсомольської групи магазину Валентина Пар
шукова. — Робити людям тільки приємне, чуй
но ставитись до їх запитів — ось девіз наших 
комсомольців. З перших днів відкриття магазину ми 
боремося за звання колективу комуністичної праці. 
Своєю працею, відмінним обслужуванням спожива
чів ми здобудемо це звання.

На знімку: продавщиця комсомольського магазину 
Валентина ПАРШУКОВА.

м. Олександрія.
Г. УДОВИЧЕНКО.

в
подихом кожним

і кроком 
не забути мені.Тебе

Тобою вагітніють груди 
В дорозі вируючих літ, 
Іди, моя пісне, між люди: 
Ти — серця відкритого 

цвіт*

У З І
Пролетіли лелеки над Бугом
І пірнули в далеку блакить,
І за кожним, неначе за другом. 
Розтривожене серце болить.
Я гукав їх на думу-розмову, 
А вони так печально мовчать! — 
Я не знаю, чи вернуться знову. 
Але вийду весною стрічать.

Леонід НАРОДОВИИ, 
студент Кіровоградського педінституту 
імені О. С. Пушкіна.
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ВАЖКО ВАЖКОАТЛЕТАМIII

Дояр—піонервожатий

ДО ЗНАНЬ!
НА ПЕРШИЙ погляд, що 

особливого може бути в 
житті комсомольця Сергія 
Скляренка? Після закінчен
ня десятирічки вчився у 
технічному училищі, пра
цював, проходив дійсну 
службу в рядах Радянської 
Армії, звідки демобілізу
вався у званні офіцера. Зл- 
раз працює він слюсарем 
другого механоскладально
го цеху * заводу «Червона 
зірка». Як і всі молоді, лю
бить кіно, театр, книги. І

есе ж у Сергія, крім цього, 
кожний день насичений 
повнотою, подорожами у 
нове, незвідане — комсо
молець вчиться на вечір
ньому відділенні філіалу 
Харківського політехнічного 
інституту. Досі невідоме 
стає йому відомим і зрозу
мілим з лекцій викладачів, 
з підручників.

На знімку: Сергій СКЛЯ- 
РЕНКО.

Фото нашого читача 
М. КОВАЛЕНКА.

■

■
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■
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V ДОЛИНСЬКІЙ закінчилася облас- 
* на особисто-командна першість з 
важкої атлетики, присвячена 44-й річни
ці Радянської Армії.

Два дні боролися важкоатлети за по
чесне звання чемпіона області. Після 
першого дня змагань лідерство захопили 
спортсмени Олександрії і втримали його 
до останнього дня поєдинків. Друге 
місце вибороли представники Кірово
града. Спортсмени Добровеличківки по
сіли третє місце.

Особисті перші місця розподілені так: 
в найлегшій ваговій категорії чемпіоном 
області став олександрієць Геннадій 
Мойсеня, який в сумі класичного три
борства набрав 200 кілограмів. В на
півлегкій вазі — олександрієць Микола 
Боровик. Він набрав 262,5 кілограма. 
Григорій Царан з Кіровограда, набрав
ши в сумі 290 кілограмів, став чемпі
оном в легкій вазі. У напівсередній вазі 
перше місце виборов кіровоградець Ана
толій Дашевський (300 кілограмів). 
Юрій Чорний з Устинівки, набравши 
в сумі 360 кілограмів, став переможцем 
в середній ваговій категорії. Серед 
спортсменів напівважкої ваги не мав 
собі рівних олександрієць Григорій 
Лрош (310 кілограмів), а його земляк 
илег Богданов став чемпіоном серед 
учасників змагань важкої вагової кате
горії (350 кілограмів).
ІГЛС’ ц* результати, за винятком 
. Р|я Чорного, не перевищують другого 
1 третього спортивних розрядів. Це не 
зовсім відрадно для важкоатлетів Кіро- 
воградщини; адже на початку лютого 

чекає матчова зустріч п’яти міст

■

■
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Ніколи не думав Володя, що стане доярем. 1 коли 
б йому сказали про це — посміхнувся б.

А сталося все так. Закінчив Володимир Стець сім 
класів і пішов працювати на ферму скотарем. Люби
ли його тваринники, поважали за привітність, за щи
ре ставлення до товаришів по роботі. Робив хлопець 
старанно й не відав, які зміни скоро трапляться в- 
житті.

Якось доярка Олена Лойтра порадила йому йти 
працювати доярем.

— Не святі горшки ліплять, — говорила вона. — 
Не бійся! Допоможемо.

Не все гаразд було спочатку. Хотів не відставати 
від дівчат. Поспішав, хвилювався, а через те й не 
ладилось. Надої були непоказними. Та вже через 
кілька місяців домігся свого. Надої вирівнялись, ча
су стало більше, і Володя пішов вчитися у вечірню 
школу робітничої молоді. Дехто не вірив, що хло
пець витримає таке навантаження. Адже робота на 
фермі починається рано, кінчається пізно. Проте Во
лодя не гаяв часу, закінчив восьмий і дев’ятий класи.

Тепер Володя вчиться в десятому. Він — кращий 
учень, сумлінний трудівник. І школярі шостого класу 
Маловисківської середньої школи обрали його сво
їм піонервожатим.

Тепер Володя у вільний від роботи час буває у піо
нерів, розповідає їм про свою роботу, проводить ці
каві збори.

Піонери люблять Володю. Вони часто бувають на 
фермі, випускають тут стіннівки, виступають перед 
тваринниками з концертами.

Дружба між піонерами і тваринниками міцніє з 
кожним днем. І заслуга в цьому дояра-піонервожа- 
того Володимира Стеця.

І. ТЕЛЯТНИК.
Колгосп «Родина» 
Маловисківського району.

II ЗІ

республіки, не 
за горами й 
першість Украї
ни. До цих від
повідальних по
єдинків потріб
но готуватися з 
повною серйоз
ністю. Жаль
тільки, шо зовсім по-іншому дивляться 
на це голови районних рад Союзу спор
тивних товариств і організацій Бобрине- 
цького, Новоукраїнського, Ульяновсько
го, Вільшанського, Рівнянського та ін
ших районів області. Вони настільки 
мають слабкі команди важкоатлетів, 
що навіть не змогли взяти участь з 
особисто-командній першості, яка щойно 
закінчилася в Долинській.

Не у вигіднішому становищі цей вид 
спорту і в обласному центрі. Адже зов
сім недопустимо, що важка атлетика 
тут не культивується ні в ДСТ «Дина
мо», ні в «Спартаку», ні в «Буревісни
ку», ні в «Трудових резервах». На пра
вах бідної родички важка атлетика і 
в вищих та середніх учбових закладах.

Голова обласної секції з важкої атле
тики І. Д. Агєєв самоусунувся від керів
ництва. Ні семінарів громадських ін
структорів, ні регулярних змагань не 
проводить. Тому й не дивно що на 
обласну першість з’явилося лише п’ять 
команд замість 15 — 20. Чи не пора 
обласній раді Союзу спортивних това
риств і організацій повернутися облич
чям до важкої атлетики?

М. НЕДОСПЄЛОВ, 
суддя обласних змагань з важкої 
атлетики.

ХРОНІКА 
культурного 
ЖИТТЯ

ДОБРЕ організована робота 
клубу Маловисківського цу

крового заводу. В цьому культ
освітньому закладі працюють 
танцювальний, драматичний та 
хоровий гуртки художньої само
діяльності. Організовано також 
естрадний оркестр, який очолює 
художній керівник клубу Б. Я. 
Сипливий.

Батьки і 
відвідують 
тету для

діти кожного місяця 
заняття «Уиївсрси- 

батьків».
П. КРИВША.

• * •
. за межами свого се- 

. ____ відомий Гурівський сіль
ський клуб, яким керує Леонід 
Удовенко. При культосвітньому 
закладі працюють чотири гурт
ки художньої самодіяльності. 
Разом з великим активом Удо
венко проводить лекції і бесіди, 
голосні читки на фермі, вечори 
тваринника, тематичні вечори та 
концерти художньої самодіяль
ності.

Т. ПЕТЧЕНКО, 
інструктор Долинського ра- 
йонного відділу культури.

ДАЛЕКО 
ла піде

за до <о> с
Шановна редакція! Хо

чу розповісти про один 
випадок, який схвилював 
мене до глибини душі. 
Мій чоловік Кардіварен- 
ко О. Ф. вчиться в Кіро
воградському педагогіч
ному інституті їм. О. С. 
Пушкіна на російському 
відділі філологічного фа
культету. Лекції там він 
слухає перший рік, тож 
я тільки недавно пізнала 
його, аґ віднині й моїх 
хороших друзів. Ось як 
це сталось. Недавно в 
мене народилася дочка. 
Чоловік мій. очевидно, 
поділився своєю радістю 
з товаришами. І тут зоз^

«НО4О

V-

с р д н <зь
сім незнайомі мені юна
ки і дівчата подарували 
нашій Оленці дуже кра
сиву ляльку і через чо
ловіка поздоровили мене 
з народженням дочки, 
побажали щастя. Не 
знаю, чи потрібна якась 
особлива подяка, але хо
четься передати їм моє 
щире спасибі. Адже вид
но, що вони вже повністю 
живуть за моральним ко
дексом будівника кому
нізму.

Валентина
КАРДІВАРЕНКО.

с. Мала Вільшанка 
Вільшанського 
району.

,V

ЙвмУМЯРЯ

В кореспонденції «Про голку примусну, віник та інші 
речі», опублікованій 24 грудня 1961 року в нашій газе
ті, йшлося про незадовільну торгівлю предметами широ
кого вжитку в магазинах Кіровограда.

Директор Кіровоградського міськпромторгу Б. Кате- 
ринчук повідомив редакцію, шо ця кореспонденція об
говорювалась на нараді директорів і товарознавців 
госпрозрахункових магазинів.

Представник міськпромторгу виїхав у м. Одесу на ба
зу Укроптгоспторгу для закупки товарів для господар
ських і електромагазииів. Крім цього, порушено питання 
перед облмісцевпромом і заводом «Більшовик» про ви
готовлення в 1962 році для торгуючої сітки ножів для 
м’ясорубок в кількості 3 тисяч штук, дрібних решіток 
500 штук і сокир господарських 6—7 тисяч штук.

*

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 26 січня 1962 р., З стор.



у РОМАНІ Олексія Тол- 
стого «Ходіння по му

ках» затриманий червоноар- 
мійцямн бродяга — диякон 
— на допиті повідомив про 
себе:

— Професія — паразит. 
Освіта — антинаукова.

«Божий странник» знай
шов в собі залишки совісті 
і розуму і точно визначив 
свою особу.

Але якщо вищезгаданий бродяга-диякон про себе мав 
сміливість заявити, що він по професії — паразит, а 
його освіта антинаукова, то цього ніяк не бажає визна
ти митрополит Нестор, він же — Микола Анісімов, ке
руючий Кіровоградською єпархією.

На ного рясі виблискують царські ордени. Він ще й 
тепер хвалиться ними: адже одержав їх вкупі з Гриш
кою Распутіним з рук цариці за любовні інтриги, за те, 
що благословляв жандармів на розстріли робітників і 
солдатів-фронтовиків.

Після лютневої буржуазно-демократичної революції 
1917 року Нестор переметнувся на бік Керенського. В 
травні 1917 року монархісти типу Шульгіна, Родзянко, 
Нестора захищали інтереси буржуазного Тимчасового 
уряду Керенського, залякували більшовиків, обвинува
чуючи нашу Комуністичну партію в тому, що вона хоче 
«розділити» буржуазію. Нічого більш безглуздого вони 
не могли вигадати...

Коли перемогла Велика Жовтнева соціалістична рево
люція, Нестор разом з іншими контрреволюціонерами 
подався до Колчака. На Уралі та в Сибіру ще й тепер 
старожили пам’ятають цього запопадливого служите- 
ля-колчаківця, який хрестом і гвинтівкою боровся про
ти Червоної Армії, партизанів.

За пролиту кров Нестор повинен був понести сувору 
кару радянського правосуддя. Але після закінчення 
громадянської війни він дременув за кордон — в Хар
бін. А там, зв’язавшись з білоемігрантським охвістям, 
цей «божий слуга» Микола Анісімов писав антнрадян- 
ські наклепницькі статті на країну Рад і чим тільки міг 
шкодив нашій Батьківщині.

Нестор активно співробітничав у японській розвідці, 
видавав їй російських робітників і службовців колиш
ньої Китайсько-Східної залізниці, які співчували Ра
дянській владі. В харбінських церквах Нестор відправ
ляв молебні за перемогу японської зброї, проголошував 
здравиці за японського імператора, за російських царів 
і главарів російської контрреволюції: Колчака, ІОдені- 
ча, Корнілова.

У своєму маєтку в Харбіні Нестор збудував часовню- 
пам’ятник Миколі II і поставив там ікону з зображен
ням царя. Тут, як і в кожній церкві, Нестор силкувався 
втлумачити віруючим, що Радянській владі, мовляв, 
скоро прийде кінець. А коли гітлерівська Німеччина по
чала війну проти Радянського Союзу, Нестор молився 
за біснуватого Гітлера і за його перемогу.

Нестор — один із ватажків білоемігрантської росій
ської контрреволюції. В 1938 році з відома японської 
військової місії Нестор-Аиісімов виїхав у Югославію, а 
потім відвідав Францію, Англію, кілька балканських 
країн та Індію, де мав зустрічі з керівниками білогвар
дійської контрреволюції, готуючи її до наступної війни 
проти нашої країни. А біснуватих, на яких рівнявся 
Нестор, за кордоном в той час ще було багато. Він 
прислухався до голосу цих скажених собак, які у безси
лій агонії біснувалися, зводили наклепи на нашу країну.

Микола Анісімов-Нестор в 1930-х роках мав тісні сто
сунки з контрреволюційним атаманом Семеновим, з го
ловою синоду російської православної церкви за кордо- 
ной, контрреволюціонером митрополитом Анастасієм, 
«претендентами» на російський престол різних мастей — 
російськими князями і графами. Він фінансував коитрре-

ПОДІЇ В ДОМІНІКАНСЬКІЙ

ОглядРЕСПУБЛІЦІ ПЕГРЙФНПІ
16 січня в Домініканській Рес

публіці було зроблено держав
шій переворот. Через два дні 
стався другий переворот. В ре
зультаті усунуто від влади 
•резидента Балагера і військово
го міністра Ечеварріа. Відставки 
^алагера і Ечеварріа, які служи
ли режимові диктатора Трухільо, 
рішуче вимагали народні маси 
країни. Але їх усунення від 
влади пе внесло істотних змін у 
характер політичного режиму 
Домініканської Республіки. Як 
»идно з повідомлень преси. США 
відігравали головну роль в орга
нізації перевороту 18 січня. Усу
нутий з поста військового мі
ністра Ечеварріа заявив, що 
«зміни» — результат «перегово
рів і угод», в яких брав участь 
повірений у справах США в До
мініканській Республіці Д. Хілл. 
Вашінгтон негайно визнав новий 
режим у Санто-Домінго. Пер
шим заходом домініканського 
уряду було призначення відомо
го своїми зв’язками з американ
цями Атілеса главою делегації 
на антикубинську нараду в 
Пунта-дель-Есте.

Домініканська Республіка—не
велика держава Латинської Аме
рики — є вотчиною американ
ської монополії «Юнайтед фрут 
компані», що викачує величез
ні бариші, експлуатуючи багат
ства і дешеву робочу силу домі
ніканців. 2,5-мільйонний домі
ніканський народ ніколи ще не 
мирився з таким становищем. 
Виступи народних мас проти па
нування США та їх ставлеників 
набрали особливо широкого роз
маху останнім часом. В середині 
січня по всій країні пройшли 
мітинги і демонстрації, учасни
ки яких вимагали встановлення 
в країні демократичного режи
му. Справа дійшла до того, що

17 січня на вулицях Санто-До
мінго зав'язалися бої між гру
пами студентів _
армії та поліції. Власті жорсто
ко розправилися 
тами: проти них , __ ___
хід танки і літаки. Тільки під 
час одного нападу на демон
странтів було вбито 15 чоловік 
та багато людей дістали пора
нення. На знак протесту проти 
звірств армії і поліції кілька 
сот студентів університету ого
лосили голодовку. Рух доміні
канського народу за свободу 1 
демократію триває. Опозиційна 
партія «революційний рух 14 
червня» поставила вимогу, щоб 
нову державну нараду, яка при
йшла, до влади в результаті 
контрперевороту, замінив уряд 
національної єдності, який би 
представляв «усі верстви насе
лення, включаючи інтелігенцію,' 
робітників, студентів і селян».

і підрозділами

з демонстраи- 
було пущено в

МАНЕВРИ ІМПЕРІАЛІСТІВ

У КОНГО

Останні події в Конго свід
чать про те, що імперіалістичні 
держави на порушення резолю
цій ООН посилюють втручання 
у внутрішні справи Конго, ство
рюючи додаткові перешкоди для 
нормалізації становища в цій 
країні. При цьому колонізатори 
використовують у своїх корис
ливих інтересах представників 
ООН і війська цієї організації, 
які перебувають у Конго. «Посе
редництво» американського пос
ла в справі «примирення» маріо-

Адреса редакції: м. Кіровоград, вуя. Луначарсьного. Зб.

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ, г. Кировоград,

церковним с л 1-І лл
волюціонерів, які робили часті напади на прикордонні 
пункти Радянського Сою„зу.

Після переможного закінчення Великої Вітчизняної 
війни Нестора як зрадника Радянської Вітчизни пере
дали в руки радянського правосуддя.

Відбувши ув’язнення, «владика» осів у Новосибірській 
єпархії.

Тут він жив на широку ногу, влаштовував дикі оргії, 
дарував близьким жінкам цінні подарунки, придбані на 
гроші віруючих. Пиячив, крав. Будував собі розкішні 
будинки. Звичайно, не за свої... Прихожани зумі
ли розкусити владику Нестора, побачили, що під мас
кою удаваного благородства — хапуга, пройдоха, мо
рально розбещений тип. Врешті-решт терпінню прихо
жан Новосибірського собору прийшов кінець. На їх ви
могу патріарх змушений був зняти Нестора з тієї єпар
хії і направив у Кіровоград.

Напередодні від’їзду з Новосибірська Нестор правив 
молебень за наступну подорож. Він був так наляканий 
гнівом народу, що мобілізував усіх служителів церкви 
і оточив ними кафедру, з якої виступав: боявся, щоб у 
нього-з голови не зірвали митри, яка належала у свій 
час патріарху Никону. Ця митра має багато коштовно
го каміння і тому ціниться дуже високо.

Проповідуючи «близький кінець світу», митрополит 
Нестор сам, напевно, не готується до нього. Він не по
спішає на той світ — «у рай небесний», а влаштовує 
собі рай на землі. В Кіровограді купив великий багато-, 
квартирний будинок, і тепер в ньому нагромаджує цін
ності. А не так давно владика Нестор дав у розпоряд
ження свого сподвижника по брудних справах — влас
ного секретаря Володимира Горошенка (він же — отець 
Сергій) «ангельські крильця» — власний «ЗІМ» і споря
див його в Одесу. Забагнулося владиці мати на березі 
моря власний будинок — мрію таку виносив. Уявляєте: 
південне сонце, вода, морський пісочок... Солідна пен
сія Рай, та й.годі, ран на березі Чорного моря. Через 
підставну особу — матір Горошенка, жительку Красно
дара, будинок куплено. Вартість особняка — всього 
близько 20 тисяч карбованців (новими грішми). Що 
значить Нестору викинути 20 тисяч чужих, зароблених 
віруючими, грошей? Нічого. Не такі номери проходили. 
Але цей номер не пройшов. Органи міліції розкрили ма-

повідомлень <
1АРС______ і

нетки Чомбе з центральним 
урядом призвело до того, що на
ступ військ ООН проти маріо
нетки Чомбе, який окопався 
в Катанзі. було, припинено. Те
пер з’ясовується. повідомило 
цими днями агентство Ассошіей- 
тед Пресс, що взагалі «немає 
потреби в присутності військ 
ООН у Катанзі». Одночасно ім
періалісти продовжують таємно 
озброювати Чомбе. Цими днями 
кореспондент англійської газети 
«Дейлі мейл» повідомив, що з 
Північної Родезії в Катангу пе
ревозиться зброя. Цю зброю і 
боєприпаси, відзначає корес-

ІЗ ЗАЛИ СУДУ

пондент, ховають в трунах і 
транспортують у Катангу на 
грузовиках, водії яких перео
дягнуті ченцями.

Зовсім іншу позицію займають 
імперіалісти щодо патріотичних 
сил країни, які виступають за 
єдність і незалежність Конго. 
Колонізатори вже давно ведуть 
наклепницьку кампанію проти 
заступника прем’єра А. Гізен- 
ги, що перебував останнім ча
сом у Стенлівілі. • А недавно 
вони організували проти нього 
справжній наступ. Причому і 
цього разу імперіалісти незакон
но використали підрозділи 
військ ООН, примусивши їх 
взяти участь у роззброєнні вір
них Гізензі військових частин 
Східної провінції. В результаті, 
маневрів імперіалістів А. Гізен- 
гу усунуто з поста заступника 
прем’єр-міністра. На звернення 
до ООН з просьбою про гаран
тії безпеки А. Гізенга дістав не
гативну відповідь.

БУЗУВІРИ ПОКАРАНІ
Вчора в Будинку куль

тури імені Калініна закін
чився судовий процес над 
членами секти християн 
євангельської віри — п’яти
десятниками, який тривав 
три дні. Підсудні І. Юрчик 
та І. Бабійчук були керів
никами забороненої секти, 
вербували в неї радянських 
людей, приводили на мо
ління дітей, 
радянському 
пропаганду. Про це розпо
відалося в «Молодому ко-

мунарі» 19 січня 1962 року.
Суд виніс вирок: на під

ставі статті 209 частини 
першої Кримінального ко
дексу УРСР позбавити під
судних волі строком на 5 
років з утриманням у ви
правно-трудовій колонії з 
посиленим режимом. Після 
відбуття строку покарання 
І. Юрчика та І. Бабійчука 
виселити на 5 років.

Підсудного І. Бабійчука 
і його дружину позбавлено 
права виховання неповно
літніх дітей.

вели ворожу 
суспільству
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хіиації і вручення якомусь 
Кнр’янову солідної суми 
для службових осіб, тобто 
хабар за прописку матері 
Горошенка, і саму організа
цію купівлі. Зараз отець 
Сергій «хворіє» грипом, іак 
в усякому разі говорять спо
движники Нестора. А на
справді він знаходиться в 
Одесі і найближчим часом 
постане перед судом.

Тисячі, десятки і сотні тисяч карбованців, іпо: 
ваних віруючими на храм, митрополит Нест р Р 
нює собі, щедро обдаровує своїх наближених.

Цілий штат монахів, ієромонахів та монашок ап.! 
вів при своїй домашній церкві. (До речі, ця Ц Р ‘ 
незаконно, вона не зареєстрована і є розсадні /1ІО. 
пусти). Нестор щомісяця одержує 900 карбова 1 (
вими грішми) з доходу єпархіЕ За ці гро 
звітує, витрачає їх на різні прийоми та на 
власним. розсудом. Ще 500 карбованців одер у 
свою службу.Домашня церква Нестора — це справжній монастир 
в мініатюрі, де «владика» та ієромонах Місаїл ДУ 
но калічать молодих людей, таємно постригаючи 
монахи, а потім посвячують в духовний сан.

З благословення Нестора молоді монахи Вол д Р 
Горошенко та Адам Кулинець приводять в дом і 
церкву жінок легкої поведінки, сповідають, причаша 
ють, а потім з ними залишаються надовго в монаше- 
ських келіях.Сімдесятисемирічний митрополит Нестор, згадуючи 
свою розбещену молодість, робить ВИГЛЯД, ЩО нічого 
не поучає, на сповідях щедро «прощає» всім гріхи.

Церковники, дбаючи про збереження пастви на май
бутнє, особливо зацікавлені в залученні до церкви мо
лоді та дітей. До яких тільки методів не вдається духо
венство, щоб втягнути в свої лабети нову жертву, збіль
шити багатства, нажитися за рахунок віруючих.

Церковники іменем «божим» вимагають від віруючих, 
що’б вони «ділились добром із наставником»,- щоб вони 
робили пожертвування «на храм». Ненаситний той храм!

В останні роки на ремонт Кіровоградського собору 
зібрано серед віруючих кілька сот тисяч карбованців. 
Ці гроші з відома митрополита Нестора, колишнього 
наставника цього собору Тарановського, колишніх каз- 
начеїв Донченка і Коваленка йдуть до кишень все тих 
же «святих угодників».

Стаття 66 апостольських правил забороняє свяшено- 
служительство особам, які винні в убивстві та морду
ванні людей. А між тим, в церквах Кіровоградшини 
служить 23 священика, руки яких оплямовані кров’ю, 
і які раніше відбували покарання. Про це знає Нестор. 
В церкві с. Петроострова Хмелівського району продов
жує одурманювати віруючих підлеглий Нестору піп Іван 
Берендя — колишній петлюрівський кат, один із учасни
ків розстрілу десяти червоних партизанів, серед яких 
були Роман Чухрій, Григорій Зараєцький та інші. Піп— 
кат Берендя, наслідуючи митрополита Нестора, теж 
змінив гвинтівку на хрест, знайшов тепленьке кубельце 
на церковному амвоніг Спекулюючи на довір’ї людей, 
«отець» Іван забирає весь прибуток від віруючих і на 
зібрані у них гроші вже закупив два будинки у с. Хме- - 
льовому вартістю *в кілька тисяч карбованців кожний.

В кількох церквах Маловисківського району служить 
позаштатний диякон Михайло Клименко. В роки Вели
кої Вітчизняної війни цей фашистський поліцай не псал
ми співав, а вішав, розстрілював радянських людей — 
народних месників.

А піп Йосип Односум в роки тимчасової німецької 
окупації у Великій Внсці та Кіровограді розстрілював 
дітей і жінок. Всі свої розбійницькі «діяння» Йосип 
Односум проводив свідомо, разом з фашистським запро
данцем Журавльовим. Він при цьому вдавався навіть до 
релігійного фарисейства, маскуючись «ім’ям божим». На 
пряжці його пояса, як і в кожного гітлерівського голо
воріза, був напис: «З нами бог».

Коли в фашистську тюрму в Кіровограді привезли 
партизанів Василя Дикого і Петра Лахмана, то «кат 
Льонька» (так звали тоді кіровоградці Йосипа Односу- 
ма) робив все, щоб догодити своїм фашистським ха
зяям. Партизани були розстріляні. Односум заарешту
вав у Кіровограді інженера заводу «Червона зірка» 
Григорія Кулика тільки за те, що в нього на квартирі 
знайшли деталі радіоприймача. Доля цього інженеоа і 
понині невідома.

Дружину партизана Ганну Павленко начальник Вели- 
ковнскіВської раиполіції Односум шомполами і нагай
кою примушував сказати, де її чоловік.

— Якщо не признаєшся де чоловік, я зроблю з тебе 
каліку! — верещав Односум.

Через день Ганна Павленко померла від катувань 
її маленького сина Васю трохи пізніше поховали поряд 
з матір ю І ось цього «агнеця божого» Односума тепер 
захищає Нестор. Лише в 1960 році митрополит шість разів фінансував фашистського ката Односума по
давав йому допомогу. @СЬ куди йдуть гроші віруючих- на утримання ворога народу. вірую шх

Немає нічого д„в„ого. Адже Нестор молився за Гіт
лера, а Односум в.рою і правдою служив фашистам, 
розстрілюючи народних месників.

Комуністична мораль вимагає, щоб людина служила 
народу, трудилася на благо всіх людей, щоб вона була 
віддана справ! комунізму. Релігійна ж мораль освічує 
-храистно, лицем,р'я, зажерливість, „долить

моідГв’, “ш^“дляе™ ™О° жЇЇ зІСЦЯ Для да|” 

ших, прикриваючись церковним саном раху,,ок

М. ЗНАМ’ЯНСЬКИИ.
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Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себе!

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитрова*


	518-1p
	518-2p
	518-3p
	518-4p

