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КОМСОМОЛЬСЬКІ ГЕКТАРИ
БУДУ ТЬ НАЙВРОЖАЙШШИМИ!

МИ, УЧАСНИКИ обласного зльоту, від імені усіх моло
дих кукурудзоводів області беремо на себе соціаліс

тичні зобов’язання: одержати по 50—60 центнерів куку
рудзи в зерні на площі 110 тисяч гектарів і на площі 90 ти
сяч гектарів по 350—400 центнерів зеленої маси з кожного 
гектара. Закликаємо всіх наших молодих ровесників-ку- 
курудзоводів не пошкодувати своїх зусиль, комсомольсько
го завзяття і енергії, щоб наше слово було міцним, 
сталь. Будемо працювати, як вчить нас О. В. Гіталов, 
комуністичному!

До дня відкриття XIX з’їзду комсомолу України 
бов’язуємось підготуватись до весняної сівби.

Для нас немає більшої честі, як утримати першість у 
Всесоюзному соціалістичному змаганні молодих куку
рудзоводів у 1962 році.

Наших молодих рук чекають лани. Тож нехай зашум
лять вони високою стеблистою кукурудзою, щоб восени 

* мільярди пудів зерна посипались в державні засіки. 
Друзі, за роботу!
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Із звернення учасників обласного зльоту молодих кукурудзоводів 
до всіх юнаків і дівчат К.іровоградщини.

ІЗ такими-тільки вперел ^е 
і̂

28 лютого — 2 березня в Києві відбув
ся VIII з’їзд профспілок України, його 
делегати заслухали і обговорили звітні 
доповіді республіканської ради профе
сійних спілок та ревізійної комісії.

Після VII з’їзду профспілок України, 
сказав у своїй доповіді голова Укрпроф- 
ради В. К. Клименко, минуло близько 
двох років. За цей час у житті радян
ської країни, в історії світового робітни
чого руху стались події всесвітньо-істо
ричного значення. Найвидатнішою з них 
є ХХИ з’їзд КПРС, який прийняв нову 
Програму партії, вперше в історії люд
ства науково обгрунтував і конкретно 
розробив план побудови комунізму в 
нашій країні. За порівняно короткий 
час, шо минув після закінчення роботи 
з’їзду партії, вже багато зроблено для 
здійснення його мудрих рішень, вписано 
яскраві сторінки в славний літопис се
мирічки.

Доповідач підкреслив значний вклад 
профспілкових організацій у досягнення 
трудящих України по дальшому підне
сенню економіки і культури. Профспілки 
почали глибше вникати 
приємств промисловості, 
подарства, транспорту і 
вим проявом зростаючої 
ти ви трудящих у боротьбі за здійснення 
історичних рішень XXII з’їзду КПРС, 
за створення матеріально-технічної ба
зи комунізму є змагання за комуністич
ну працю Цим патріотичним рухом те
пер у республіці охоплено більше 
рьох мільйонів чоловік

Впроваджуються такі елементи 
ністичного ставлення до праці, як 
контроль за якістю продукції, скасуван
ня табельного обліку, виплата заробіт- . 
ної плати без касира. Виникли ради но
ваторів. громадські конструкторські 
бюро, університети технічного прогресу, 
громадські інститути передового ДОСВІДУ, 
школи агротехніки, економічних знань. 
На підприємствах народилось багато 
патріотичних починань — за підвищен
ня продуктивності праці, дострокове 
виконання виробничих завдань, поліп
шення якості і зниження собівартості 
продукції.

На підприємствах і в організаціях рес
публіки дедалі більше поширюються різ
номанітні форми залучення робітників.

в роботу під- 
сільського гос- 
будов. Яскра- 
творчої іпіціа-

чоти-

KOMV- 
само-

та у виступах делегатів 
критиці недоліки, які ма- 

діяльності профспілкових 
необхідність 

соціалістичним

/із ЕЛО наше Новогригорівка — невелике. Але 
зате яка краса навколо! Розкішні сади, широ- І 

ні левади понад ставом, безмежні колгоспні нн-» 
ви. Все це близьке і рідне серцю наших юнаків \ 
і дівчат. І кожен з них старається, щоб ще кра- f 
сивішим ставало село, щоб багатшав колгосп. Са-і 
ме цим прагненням обумовлюється ентузіазм, ха- ! 
рактерний молодим трудівникам.

Оля Зануга, Валя Щербина, Валя Кузьмінська, 
Рая Черненко. Цих дівчат добре знають в артілі, і 
Це наші доярки. У минулому році вони доглядали і 
по 14 корів і одержали по 2300—2100 літрів мо- і 
лона від кожної. А в цьому році показники будуть £ 
перевищені. f

Звичайно, боротися за високі надої — справа j 
почесна і відповідальна. Але Павло Кузьмінський < 
та Анатолій Дайна твердо переконані, що найціка-’ 
віше бути механізатором. Люблять хлопці свою 
професію. І коли всією ланкою вирощували,куку- 
рудзу в минулому році, то не рахувалися з часом, ( 
віддавали цій справі всю енергію. І добилися сво- > 
го: по 50 центнерів зерна та 500 центнерів зеле-р 
ної маси зібрали з кожного гектара. р

Механізатори — народ дружній і працьовитий, р 
Он як добре потрудився минулого 
дар. Юнакові тільки двадцять перший рік, і ком-|І 
байнером він став недавно, та на збиранні врожаю І ’ 
показав добрий клас роботи. Разом зі своїм по-Iі 
мічкнном Петром Сапігою Іван скосив 250 гекта-’* 
рів зернових 1 намолотив 6500 центнерів зерна. ’’

Такі комсомольці — гордість всієї організації.’ 
TofV й раділи всі ми, коли Івана Бондаря було’ 
прийнято кандидатом в члени партії.

Цей рік наша молодь теж хорошими ділами від- ( 
значить. Вже зараз укомплектували механізовані 
ланки по вирощуванню кукурудзи. До складу їх 
ввійшли комсомольці Василь Олександров, Микола 
Сідловський, Микола Зануга та інші.

П. БІЛОГОР, 
секретар комсомольської організації кол
госпу «Заповіт Леніна» Хмелівського ра
йону.

року Іван Бон-

інженерно-технічних працівників і служ
бовців до активної участі в управлінні 
виробництвом. Створено більш як 12 
тисяч загальнозаводських і близько 
9 тисяч цехових постійно діючих вироб
ничих нарад.

Значно активізувалась робота раціо
налізаторів і винахідників. За минулі 
роки семирічки вони внесли і впровади
ли у виробництво понад один мільйон 
пропозицій. Це лдло 771 мільйон карбо
ванців економії.

Більше уваги приділяється поліпшен
ню умов праці, охороні здоров’я робіт
ників і службовців. Тільки за останні 
два роки в республіці на що мету ви
трачено близько 175 мільйонів карбо
ванців. Значно зріс бюджет соціального 
страхування. Тепер він становить 783,5 
мільйона карбованців.

Профспілкові організації почали кон
кретніше, глибше.займатися питаннями 
комуністичного виховання. Розширила
ся сітка культурно-освітніх закладів. В 
їх діяльності дедалі більшого розмаху 
набирають громадські начала.

Тов. Клименко від імені всіх членів 
профспілки запевнив ЦК КПРС. осо
бисто М. С. Хрущова. ЦК КП України, 
ВЦРПС у тому, що профспілки Украї
ни завжди будуть вірною опорою пар
тії, не пошкодують своїх сил і енергії 
в боротьбі за торжество комунізму в 
нашій країні.

У доповіді 
бчло піддано 
ють місце в
організацій. Відзначалася 
поліпшити керівництво 
змаганням, більше приділяти уваги про
паганді і впровадженню передового 
досвіду, комуністичному вихованню тру
дящих, шефській допомозі селу.

Головним завданням тепер, підкреслю
вали промовці, є боротьба за успішне 
здійснення історичних рішень XXII з’їз
ду КПРС, за створення матеріально- 
технічної бази комунізму. Спиняючись 
на практичних питаннях роботи проф
спілкових організацій, делегати з’їзду 
ділилися набутим досвідом, намічали 
шляхи якнайшвидшого подолання недо
ліків.

На з’їзді виступили секретар ВЦРПС 
О. О. Булгаков і другий секретар ЦК 

; КП України І. П. Казанець. 
І З’їзд одноголосно прий- 
J няв резолюцію, в якій ви- 
Хзнав роботу Української 
І республіканської ради проф- 
X спілок за звітний період 
t задовільною. VIII з’їзд 
{профспілок Української РСР 
X запевнив ЦК КПРС, ЦК КП
• України і ВЦРПС, що
• профспілкові організації 
X республіки віддадуть усі 
І свої сили справі виконання
• величних завдань, наміче-
• них XXII з’їздом партії, 
І боротьби за побудову ко- 
X муністичного суспільства в
• нашій країні.
X З’їзд затвердив склади 
І Української республікан-
• ської ради профспілок і ре-
• візійної комісії.
X QX 3 великим піднесенням
• делегати з’їзду прийняли 

вітальні листи ЦК КПРС і 
ЦК КП України.

444444444 44444«

-па MfiütfiSty!

ДІВЧАТА — на трактор! Цей заклик пролунав на 
всю область. Є у нас дівчата, які вже працюють 

трактористками, інші вчаться в училищах механіза
ції. Молоді, завзяті, а головне, вперті в досягненні 
своєї мети, вони працюють разом з хлопцями. І не 
вважають, що тракторист — спеціальність чоловіча.

Все більше дівчат сідають за кермо трактора, пра
цюють шоферами. Словом, оволодівають сільсько
господарською технікою.

Недавно комсомольці артілі «Шляхом Леніна» ви
рішили організувати курси трактористів. Здається, 
нічого особливого тут немає. Звичайні курси, які 
готуватимуть спеціалістів, і розпочнуть свою ро
боту з березня місяця. Але учбова група буде 
укомплектована виключно з дівчат. Ініціативу мо- 

: _» ’ | партійна органі-
механізаторів.

В. МАШУК.

лоді підтримали правління артілі 
зація. В артілі будуть свої кадри

Колгосп «Шляхом Леніна» 
Олександрійського району.

на- 
кцрсах 

Хмелів- 
сСіль-

Шістдесят чоловік 
знаються зараз на 
трактористів при 
ськомц відділенні
госптехніки». Вирішила ста
ти механізатором і Ганя 
КОЛІСНИЧЕНКО — кол
госпниця сільгоспартілі іме
ні Горького. Через півтора 
місяця вона самостійно во
дитиме сталевого коня, а 
поки що не обійтися без 
поради досвідченого трак
ториста. Василь Іванович 
БУЛ АШЕНКО — настав
ник курсантів — завжди 
пояснить, як поводитися з 
машиною, виправить, коли 
що-небудь неправильно зро
биш.

Фото Ю. Моторного.
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Пленум Української

ЇМ

(ТАРС).

Керівники Комуністичної партії 
і Радянського уряду 

на Всесоюзній художній виставці
Великим успіхом кори

стується Всесоюзна худож
ня7 виставка, яка відкрила- 
’ в Москві напередодні 
XXII з’їзду КПРС. Більше 
тпьох тисяч ТВОРІВ худож- 
11 >Н5 союзних республік 
!.' поиражають кипуче жит
ія Країна Рад, героїчні 
«ве&шенпя радянських лю- 

будівників комуніз
мі’ За чотири з половиною 
МУяиі* виставку оглянуло 
близько 400 тисяч чоловік.

2 березня виставку від
відали товариші Л. І. Бреж
нєв, Г. І. Воронов, Ф. Р. 
Козлов, О. М. Косигін, 
О. В. Куусінен, А. І. Мі- 
коян, Д. С. Полянський, 
М. А. Суслов, М. С. Хру
щов, М. М. Шверник.

Після закінчення огляду 
керівники партії і уряду 
побажали художникам но
вих творчих успіхів на бла
го народу.

♦
♦ республіканської Ради 
: професійних спілок
♦ 2 березня відбувся пер- 
| ший пленум Української 
І республіканської Ради 
X профспілок, обраної VIII 
^з’їздом профспілок України.
♦ Пленум розглянув органі- 
|ааційні питання.
X Пленум обрав президію 

У к р аїнської республікан
ської Ради професійних спі
лок в такому складі: В. Г. 

{Архипов, П. П. Виноградов,
♦ Є. І. Єфременко, В. М. Жи- 
X харєв, В. К. Клименко, 
|М. І. Ковальов, І. М. Ко-
♦ маров, Ю. А. Лазебннк, 
{ В. Д. Маркин, Ф. Є. Нищий, 
{ М. Г. Павленко, П. О. Сте-
♦ панчук. Ю. В. Торсуєв, М. С. 
І Шавловський, Л. К. Шсн- 
{ дрик.
X Головою Української рес- 
|публіканської Ради проф-
♦ спілок обрано В. К. Кли-
♦ менка, секретарями — І. М.
♦ Комарова, Є. І. Єфремен- 

ка, Л. К. Шендрик.
На засіданні ревізійної 

комісії головою комісії об- 
X рано В. Н. Баранову.

- (РАТАУ).
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ню вожаків. Причому, шля
хом практичної робота, 
шляхом їх безпосередньої 
участі в організації і робо
ті зборів.

Недавно в нашому районі 
були проведені показові 
комсомольські збори. Відбу
лися нони в колгоспі «Ук-

комсомольська 
нараховує no-

раїна», де 
організація 
над 150 чоловік.

На ці збори ми запросили 
всіх секретарів первинних 

колгоспів, бригадних секре
тарів. групкомсоргів.

Коротенько розповім про 
те. як готувались ці збори. 
ІДе раніше, на засіданні ко
мітету, було вирішено пи
тання про порядок денний 
зборів, розроблено 
підготовки зборів, 
зборів така: «Про участь 
комсомольців і молоді кол
госпи у виконанні рішень 
ХХП з'їзду КПРС». Крім 
цього, стояло питання про 
прийом до комсомолу, пре
міювання кращих комсо
мольців путівками в Крим 
на відпочинок, рекомендува
ли кілька чоловік до вступи 
кандидатами в члени КПРС 
тощо.

Збори готували всі члени 
к о м і т е т у, групкомсорги, 
бригадні секретарі.

Рівно о десятій ранку 
приміщення сільського клу
бу було заповнено комсо
мольцями. Грав духовий ор
кестр, лунали бадьорі ком
сомольські пісні. Один з 
бригадних секретарів вия
вив талант масовика — ор
ганізував цікаві ігри.

І ось збори відкрито. Се
кретар первинної комсо
мольської організації артілі

ТбРОЧИТАВШИ статтю 
*■ ■* Б. Пташка «Ні, це по
милковий рецепт», опубліко
вану в № 20 газети «Моло
дий комунар», я повністю 
приєднуюсь до його думки.' комсомольських організацій 
Питання про проведення -^пО.
зборів без порядки денною, 
яке піднімає Ю. Скляренко, 
дійсно є помилковим «ре
цептом».

Не можна не погодитись 
з Б. Пташкам, що на збо
рах буває скучно, немає 
гарячих суперечок і запаль
них виступів, то'.ї ї що п ога
но готуються збопи. Це вір
но

Мені хочеться поділити
ся думками про те, як пра
цювати районі їйм. • іісін і'м 
комітетам комсомолу для 
того, щоб краще готувалися 
комсомольські збопи. Підго
товка зборів, гадаю, зале
жить від секретаря комсо
мольської організації. від 
членів комітету, широкого 
активу, від того, як вони 
зуміють залучити молодь 
до підготовки комсомоль
ських зборів. Саме комітет 
повинен стати штабом по 
підготовці їх. Комсомоль
ські активісти, сам секретар 
повинні вміти задати збо
рам хороший тон.

А секретарі комсомрль- 
ських організації, особливо 
групкомсорги, часто ще не 
чають достатнього досвіду 
роботи, не знають з чого 
розпочати. Радив би комсо
мольським комітетам біль 
иіе уваги приділяти навчай-
•■ППОС’ОПЧІВЯЗЗЛИЧР’”'

план 
Тема

З ініціативи 
комсомольців

Фоте В. КС ВПАКА.

йГЬСЬ уже третій .місяць 
працює на громадських 

засадах університет куль
тури для молоді у Кіро
воградському професійно- 
технічному училищі. Ініціа
тори створення його — ком
сомольці. Навчання в уні
верситеті розраховане на 
два роки. Тут уже відбув
ся диспут «Моральний ко
декс будівника комунізму», 
в якому взяли участь учні 
Олена Сухова. Микола 
Пашков, Ніна Жупаненко, 
Катя Нетребенко та інші.

Сподобалась слухачам 
лекція «Два світи, дві си
стеми — два способи жит
тя». її прочитала член мін
ського Товариства для по
ширення політичних і нау
кових знань т. Кушнірова. 
Кожна лекція супроводить
ся кінофільмом відповідно 
до її теми.

О. БУР’ЯНСЬКИЙ.
-----О-----

ПОПОВНЕННЯ
ОЛИ тебе приймають до 
комсомолу, запам'ято

вуєш цей день назавжди. 
Мріяли про нього і учні 

Олександрійської середньої 
школи Аг° 6 Віра Краснюк, 
Лід а Придатка, Ольга Во
рона, школярі четвертої се
редньої школи Олександр 
Павленко, Василь Панкра
тов, Марія Бажун, Алла 
Ткач, Галина Сиротюк, Лі- 
да Карась, Лариса Медве
дева, Лариса Качанова. У 
Лариси Качанової подвійне 
свято — прийом - у члени 
ВЛКСМ і день народжен
ня. Юнаки і дівчата стали 
комсомольцями. Приймай, 
комсомолів, гідне поповнен
ня. Молодих, активних бу
дівників комунізму.

Г. УДОВИЧЕНКО, 
наш позаштатний ко
респондент.

м. Олександрія.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
4 березня 1962 р.» 2 стор. 

ІПУЛИ і у нас скучні збори. Сиділи 
них комсомольці мовчки, мало бу

ло виступаючих. Більшість мріяла про 
щось своє, далеке від теми зборів. 

Нецікаво було на них молоді. Думали 
ми над тим, що ж зробити, щоб зміс
товними вони були, хвилювали б юнаків 
і дівчат. Шукали різні форми їх прове
дення і прийшли до висновку: збори 
необхідно готувати, заздалегідь проду
мувати їх. Про одні такі я і хочу роз
повісти.

Наша артіль змагається з сусіднім 
колгоспом імені Калініна. Змагаються 
між собою і комсомольські організації 
господарств. Комсомольці працюють в 
різних галузях колгоспного виробни
цтва — кукурудзоводами, тваринника
ми. І успіхи в праці мають непогані.

Одного разу зустріла я секретаря ком
сомольської організації сусіднього кол
госпу Віру Проценко. Порозмовляли з 
нею про спільні справи, і вирішили про
вести збори обох господарств в одному 
клубі. Готували ми їх заздалегідь. Про- - 
думували кожен виступ. На порядку 
денному стояло тоді одне питання: про 
проведення підсумків соціалістичного 
змагання між молодими трудівниками 
артілей. Правління колгоспів виділило 
кошти на подарунки кращим трудівни
кам, райком комсомолу підготував по-

е
О ИЯЙ

«Україна» В. Носач перед 
початком доповіді зробив 
інформацію про виконання 
рішень попередніх зборів та 
реагування на їх критичні 
зауваження. Доповідь була 
невеликою, але змістовною, 
критичною. Викривалися в 
ній недоліки роботи, крити

кувались пев
ні винуватці. 
Тому, коли 
почалися де
бати, висту

пило без попередньої підго
товки дев'ять чоловік. Га- 
ряче говорили про те, що 
правління артілі не виділяє 
вдосталь транспорту для ви
везення добрив, що є пере
бої в доставці кормів на 
ферму, радили, як позбути
ся недоліків.

Конкретні рішення, прий
няті зборами, надіслали у 
правління та партійну орга
нізацію колгоспу. Це, на 
мою думку, необхідно роби
ти обов'язково. Від цього 
лише дієвішими будуть рі
шення зборів, а учасники їх 
ще раз переконаються на
скільки потрібною і автори
тетною є їх колективна дум
ка.

Після закінчення зборів 
секретарі комсомольських 
організацій обмінялися дос
відом про підготовку і про
ведення комсомольських 
зборів, внесли цінні пропо
зиції, побажання. Немає 
сумніву, тепер секретарі 
первинних організацій бу
дуть цікавіше, змістовніше 
готувати і проводити збори.

Таку форму навчання 
комсомольського активу, як 
проведення показових збо
рів, слід використати усім 
райкомам комсомоли.

В. МУНТЯН, 
секретар Добровелич- 
ківського райкому 
ЛКСМУ.

ШОСТИЙ рік у комсомолі Віталій 
Пономаренко, та день прийому 

до лав ВЛКСМ пам’ятає, немов це 
було вчора.... Черкаси. Сонячний осінній день, 
напоєний пахощами дозріваючих яб
лук. Ленінська кімната військового 
підрозділу. Посередині — кумачевий 
стіл, навколо якого загорілі обличчя 
однополчан. Всі знайомі, та все ж 
Віталій хвилюється: «Чи приймуть?» 
І лише коли комсорг єфрейтор Зубов 
міцно потиснув руку і сказав: «По
здоровляю одноголосно прийнятий», 
обличчя рядового Пономаренка стало 
радісно збудженим. трохи червоні
шим. ніж завжди.

А згодом він стояв перед офіцером 
Черновим. Немолодий, з морщинами- 
борознами на чолі, він вручив Віта
лію комсомольський квиток і по-бать- 
ківськи наставляв:

—Тепер ти комсомолець. Значить, 
завжди повинен бути на найважливі
шій ділянці, і завжди першим. До 
цього квиток зобов’язує.

«Комсомольський квиток зобов’я
зує»... Не раз ці слова офіцера 
Чернова повторював у думці Ві
талій Пономаренко. вибираючи доро
гу в житті. Повторював тоді, коли 
оволодівав технікою в армії і коли 
повернувся у свій колгосп імені Кі
рова.

□ □

В Кіровоградському районному відді- 
денні «Сільгосптехніка» всі знають цього 

'.стрункого, молодого хлопця. Це Михайло 
'.Ярецькнй. член комітету комсомолу від- 

ділення, кращий спортсмен, хороший вн- 
■ виробничник. майстер своєї справи.

Перемагає юнак не ли- ?-------
шс на спортивних майдан- 
чиках. Третій рік працює 
Микола слюсарем по ремон
ту масляних насосів. Ви
робничі завдання виконує 
на 130—140 процентів.

На знімку: слюсар Ми
хайло ЯРЕЦЬКИИ.

Секретарі первинних 
організацій коротко

чесні грамоти,- учасники художньої 
недіяльності — концерт. Кільком юна
кам і дівчатам тут же вручили комсо
мольські квитки.

Не було у нас на цих зборах великих 
промов-звітів. 
комсомольських 
розповіли про досягнуті молоддю успі
хи, про виконання соціалістичних зо
бов'язань. Виступило чимало комсо
мольців, які розповіли про свою працю, 
досягнення своїх товаришів. Потім вру
чали кращим трудівникам подарунки, 
грамоти. А після цього — великий свят
ковий концерт. Висловлюю думку бага
тьох юнаків і дівчат: збори пройшли ці
каво, активно. Тому ми за те, щоб пе
ріодично використовувати саме таку 
форму зборів. Порядок денний може бу
ти різноманітним. Потрібно лише добре 
підготувати їх. А це залежить від комі
тету, від комсомольського активу.

На мій погляд, непогано було б до 
кожних комсомольських зборів готувати 
невеличкий концерт або влаштовувати 
вечори відпочинку, після них організуй 
вати вікторину, ігри. Такі збори завжди 
будуть проходити успішно.

Л. ВИСОЦЬКА, 
секретар комсомольської організа
ції колгоспу імені Леніна Петрів- 
ського району.

о
— Чабаном підеш? — запропог* 

вали йому в правлінні. ТИ
— Де вважаєте потрібним, там’ 

працюватиму, — відповів коротко Вр 
талій.

А через рік йому запропонували 
бути причіплювачем, і хлопець пішо» 
туди. Працював старанно, скарг 
було. Та якось потрібно було підЩу. 
кати людину, яка б доглядала теля? 
«Віталій Пономаренко піде», внріщ^ 
ли в комсомольському комітеті ї 
Віталій став телятником. А згодом 
виникла у хлопця думка не залита, 
ти телят, а виростити з них корів.

Так у 1960 році став Віталій По. 
номаренко доярем. А на наступний 
рік він уже одержав 15 телят від 
15 первісток і по 1904 кілограми мо
лока від кожної з них. Тепер Віталій 
дав слово на кожну корову надоїти 
за рік по 2200 кілограмів молока, і 
безперечно, свого доб’ється: вже 
раз одержує від кожної з своїх підо
пічних по 5—6 кілограмів молока
- Та він добре розуміє, що виробни

чі показники — це ще не все. і ста
рається вчитися, поглиблювати свій 
багаж знань. Тож вдень — на роботі, 
а ввечері — сидить за партою у ве
чірній школі. А щопонеділка йде д0 
політгуртка. яким керує вчителька 
Раїса Миколаївна Якименко, щоб 
вивчати матеріали XXII з’їзду КПРС.

У всьому Віталій Пономаренко на
магається працювати і жити так, як 
зобов’язує комсомольський квиток.

в. цвях, 
керівник корпункту «Молодо
го комунара».

Компаніївський район.

У ВИЧІКУВАННІ і 
ДОПОМОГИ... І

■КОМСОМОЛЬСЬКА організація першого відділку« 
радгоспу імені Карла Маркса нараховує в своєму: 

складі 35 юнаків і дівчат. Це сила, з якою при умілій • 
організації можна вершити добрі справи. ;

В руках у мене тоненька папка. На ній лаконічний на-. 
пис: «Комсомольські справи». Розгортаю. Останній, ще і 
й не підшитий, акуратно віддрукований на машинці; 
лежить тут протокол, датований листопадом 1961 року.; 
Розглядали на цих зборах, як записано в протоколі,- 
питання про вибори групкомсорга на тваринницькії! ■ 
фермі. Далі протокол комсомольських зборів за березень: 
1961 р. Тут же підшито кілька квитанцій на здачу член
ських внесків.

— Оце і все? — питаю секретаря комітету Івана За
порожця. :

— Ото й усе, чим ми займались, — сердито кида За-' 
порожець. ;

— Але ж крім збору членських внесків, ви ж майже 
нічим не займалися.

( — А чому ніхто не питає, хто нам чим допоміг? Ко-і
жен тільки й знає: «ІЦо ви зробили?» А допомога, до-: 
помога де, я питаю? — зривається секретар.

Можливо й насправді Запорожець молодий, не Д0£: 
відчений секретар і потребує підтримки й допомоги, а и ; 
ніхто не надає?

Виявляється, у Запорожця достатній стаж. Він, на-: 
віть, сам про це говорить.

Не можна сказати, що Запорожцю не подавали Д°1; 
помоги. У 1961 році слухали його на бюро первинної» 
партійної організації. Влітку минулого року більше 
днів був в організації інструктор Долинського райкому: 
комсомолу т. Будько. Допоміг провести збори, на яки*: 
було виділено комсомольців-агітаторів, обрано редколе
гію стінгазети.

Що ж зробив секретар після цього? При допомс\- 
редколегії багатотиражної газети випустили три номе^ 
ри газети і — справі кінець. До речі, сам Запорожець- 
був редактором цієї газети.

— Хіба з нашими комсомольцями що зробиш, — н**; 
правдовується секретар, — кожен так і вигадує, щоб за; 
нього «дядя» робив.

Чистісінький наклеп на комсомольців. Адже ніхто 
них так багато не говорить про свою зайнятість 1іа- 
виробництві, як сам Запорожець. В цьому легко пере; 
конатися, поговоривши з комсомольцями, з молоДД*0-;

Багато комсомольців працює водіями автомашин, т«* • 
лятницями, свинарками, механізаторами. Кожен з ниХ- 
на своєму місці добивається високих виробничих показ-; 
ників. Та біда в тому, ицо комітет комсомольської оРг3‘: 
нізаціц і в першу чергу секретар, Іван Запорожець,^; 
цікавляться ні роботою, ні життям комсомольців.

На відділку працює політгурток при партійній груп1-; 
Він небагаточисельний, можна було б об’єднати йог°; 
разом з комсомольським, який не працює вже два Р01^'; 
Але й тут у Запорожця, як він сам заявив, «не внстачЯ'; 
таланту забезпечити явку комсомольців на політнавчаь ; 
ня». Сам комсомольський вожак ніде не вчиться, не иі ; 
навиться громадським життям, комсомольською робото^-1 

Знає про такий стан справ на відділку секретар ; 
тету комсомольської організації радгоспу Дмитро Стг; 
ценно, знає й Долинськнй райком комсомолу. Доводу: 
ся тільки дивуватися, що вони досі не «допомогли» З-'; 
порожцю зрозуміти, хто ж винен в занедбанні к°мс | 
мольської роботи на відділку

1. ДЕНЬ, ; 
. наш позаштатний кореспондент- ,

Радгосп імені Карла Маркса 
Долинського району.



середній 
лекторій

I. КОВАЛЕНКО.

□
гурток Добрівської 

провів вечір

числі «Мазур- 
і «Полонез» Огін-

ДО СОРОКАРІЧЧЯ ЛЕНІНСЬКОЇ ПІОНЕРІ!

ГРОМ А МИ“
А Багрич за

ВЕЧІРНЬОЇ ШКОЛИ

девчат

виконано. 
Подружжя 
Вони без- 
скінчнлось

до- 
Де 
час

нила і Юлії може бути справж
нім взірцем для нашої молоді.

Інженер Багрич і лікарка 
Пашко приїжджають до Києва 
зразу після одруження. їм не 
ловго довелося 
деякі перешкоди, 
поринули в

коли, 
у безви-

„ОБПАЛЕНІ

ОЛАСНЕ, ці дев’ятиклас- 
ники вже й зараз вожа

ті. Кожному з них доручено 
керувати піонерським заго
ном. Але юнаки і дівчата 
виявили бажання й після 
школи не поривати з піоне- 
рією, стати вожатими дру
жин. Саме із ентузіастів — 
учнів різних шкіл району 
був створений цей клас, 
який став нині міцним, 
дружним колективом, відо
мим на всю область. Викла
дають у них не слюсарну 
справу і не крій та шиття, 
як в інших класах. Школа 
готує старших піонервожа- 
тих..

Крім загальноосвітніх 
дисциплін, в класі вожатих 
проводяться уроки •історії 
піонере ької організації, 
психології, шкільної гігієни, 
моделювання, сільськогос
подарського дослідництва. 1 
саме головне — практика в 
загонах, яка теж відмічає
ться оцінками. Треба сказа
ти, що тут менше як «чоти
ри» не одержують. Та й з 
інших дисциплін «двійок» 
ніхто не одержує.

Ми прийшли в клас, ко
ли саме почалось розучу
вання масових танців. Без 
сумніву, і це потрібно май
бутнім вожатим. Заняття 
провадить Майя Євдокимо- 
ва (знімок внизу).

Вже зараз дев’ятикласни- 
ки подають педколективові 
школи велику практичну до
помогу в розгортанні піонер
ської роботи, у вихованні 
учнів молодших класів. Ці-

кавим, змістовним життям 
живе кожний загін. На знім
ку в центрі — збір ланки 
сьомого класу вдома у Лілі 
Гірко. Праворуч — загонова 
вожата Світлана Левицька. 
Семикласники обговорюють 
питання про підготовку до 
славного ювілею — 40-річ- 
чя Всесоюзної піонерської 
організації імені В. І. Лені
на. На таких зборах вожа- 
тий-комсомолець і зошита
ми юних поцікавиться, і 
щоденники перегляне.

Багато справ сьогодні і у 
загону 4 «А» класу, який 
носить почесне звання су
путника семирічки. Треба 
віднести виготовлені для 
підшефного дитячого садка 
іграшки, відвідати пенсіоне
рів, інвалідів — учасників 
Великої Вітчизняної війни. 
Вожатими у четвертокласни
ків призначені Олена Ша- 
повалова і Надія Сівак, во
ни не дадуть нудьгувати 
своїм підшефним. Разом з 
піонерами Олена і Надія 
готують цікаві концерти і 
виступають перед колгосп
никами. Та й по інших 
справах загін ніколи не від
стає. Лише за один місяць 
зібрали більше трьох тонн 
металолому, 300 кілограмів 
макулатури.

Часто буває у своїх шес
тикласників Олександр Ру- 
денко. Саме в цьому класі 
чи не найбільше захоплюю
ться моделюванням. І це не 
дивно, адже майбутні во
жаті вивчають справу,

ЦИТАЄТЬСЯ роман Л. Дми- 
• терка «Обпалені громами» 

з захопленням. Від читання ді
стаєш таке душевне задоволен
ня. що коли перегортаєш ос
танню сторінку, то починаєш 
сумувати: прикро, що закінчи
лась ця прекрасна поетична 
розповідь про наших радян
ських людей. Не хочеться роз
лучатися з героями роману Да
нилом Багрнчем та Юлією 
Пашко.

Роман «Обпалені громами» 
порадував наших читачів. І в 
першу чергу молодь. Кожний, 
хто познайомиться з цим тво
ром, вирішить: отаким треба 
бути, як Данило Багрич. Без
межно відданий своєму народо
ві, Комуністичній партії Багрич 
завжди на передньому краї.

Які тільки труднощі не 
велося перенести Данилові! 
ній тільки не бував під
війни: і на фронті — на пере
довій лінії, і в тилу ворога! 
Скільки разів засуджували йо
го фашисти до страти! Але Да
нило Багрич — стійкий пат
ріот. Ні на мить не перестав 
він бути людиною, офіцером, 
бійцем. Він виховав у собі во
лю комуніста. Вміє примусити 
себе жити навіть тоді, 
здавалось, потрапив 
хідне становище.

Цінною рисою у 
Данила Вагрича е 
ральна витриманість 
г ___ _____ Я
пиднть зрадників (сам розстрі
лює ту, яка колись звалась 
ного дружиною). Вміє гаряче 
любити друга свого, справжню 
дружину і супутника в житті. 
Багрич не просто упадає за 
Юлією Пашко, а кохає її, І 
його одруження (уже не моло
дого) з цією жінкою, лікаркою 
санаторію, в якому лікувався 
Данило, зробило його ще більш 
жнттєдіевнм, ще більш енер
гійнішим.

Чисте, красиве кохання Да-

характері 
ного мо- 

і чистота. 
Він всіма фібрами душі нена-

На сцені
З великим задоволенням 

подивились нещодавно тру
дящі Малої Виски п’єсу 
В. Вакуленка «Пісня сер
ця» в постановці драмгурт- 
ківців цукрозаводу. Головні 
ролі в ній зіграли праців-

власноручно виготовили не. 
одну модель. Тож і дітям 
свою любов прищепити вмі
ють.

Зараз у школах області 
ще спостерігається плин
ність кадрів старших піо- 
нервожатих. І це тому, що 
дехто потрапляє на посаду 
випадково, працює без ду
ші, аби час відбути. І дуже 
добре зробили в 3нам’ен
ській міській школі № 2, 
що створили клас вожатих. 
Ті, кому зараз подаються 
спеціальні знання і навич
ки піонерської роботи, ста
нуть через два роки 
справжніми ентузіастами.

Фото і текст
В. КОВПАКА.

переборювати 
Вони зразу 

життя, у свого ро
боту. Працювати 
та радуватись те
пер!

Але ось — на
каз Багричу: його 
викликають в од
не з прибалтій
ських міст. Там 
знайдено великі 
сховища мін. Во
ни щохвилини мо
жуть вибухнути, 
фахом—мінер. Він 

потрібний там. як експерт. І 
Данило не задумується: їхати 
чи залишитись біля дружини. 
Він їде. А коли виявилась не
безпека для сотень тисяч лю
дей, Багрич залишається на 
бойовому посту, особисто бере
ться за виконання важкого, на- 
віть занадто небезпечного зав- ♦ 
дання. (1

Його відмовляли. Дехто з л 
високого начальства гнівно пи- . 
гав:

— Вам що, неодмінно хо- ₽ 
четься вмерти? А

— я зовсім не хочу вмер « 
ти, — спокійно відповів Багрич. *• 
— І зараз більше, ніж будь- 
коли.

Багрич пригадує Юлію. Ві
рить, що саме вона, що про
йшла такий же важкий шлях 
війни і перемог, буде на його 
стороні.

Юлія І Данило — колишні 
солдати-воїни. Вони розуміють, 
що й тепер знаходяться на 
фронті. «Змінилася лише об
становка, а фронт залишився. 
Фронт наступу на старе й від- 
жиле. за нове життя, новий 
світ...»

І ось завдання 
Міни знешкоджені. 
Багрич знову разом, 
межно раді, що все 
щасливо.

Однак вони, як іОднак вони, як і раніше, як 
І всі люди нашої Батьківщини, 
пильні. Між Данилом 1 Юлією 
відбувається розмова.

Бачиш ці дерева? *— 
перепитав Багрич. — Вони, як 
ми — завжди насторожі.

— Бачу,—-відповіла 
Вони, справді, як ми. 
обпечені руки. А груди 
мах...

...Дерева вклонялися 
дям. Овіяним грозами. Обпале
ним громами.».

Мова твору справді поетич
на. Відчувається, що автор ро
ману 
поет.
легко.

Юлія,—
В них 

в шра-

ЇМ. лю-

не лише прозаїк, а й 
Тому й читається книга

І, ЯРОВИИ, 
Голикове,

Олександрівський район.
с.

=аматори
пик районної контори зв’яз
ку Борис Гросул, робітни
ки цукрозаводу Павліна 
Пименова та Надія При
писна.

І. телятник.

ТТ ТО ВЕЧОР А до цього, 
привітного будинку в 

селі Березовій Балці при
ходять молоді люди. У кож
ного в руках — зошити, 
підручники. А потім допіз
на можна бачити крізь ос
вітлені вікна, як, незручно 
підібгавши ноги за низень
кими дитячими партами, ці 
люди щось пишуть або 
уважно слухають пояснен
ня вчителя. Раніше їм не 
довелось довчитися, і ось 
тепер вечорами здобувають 
знання.

Серед вечірників і Ми
хайло Матюшенков. Вже 
сім'я у нього е, троє дітей, 
а от він настирливо вчи
ться, уриваючи час від сну, 
від різних домашніх справ. 
Другий рік відвідує школу 
і ще жодного уроку не про
пустив, ні разу не дозволив 
собі сказати: «Ет, що там, 
нехай сьогодні якось...». 
Знає молодий комуніст, що 
поступися перед власним 
сумлінням раз, вдруге, а 
тоді й не знайдеш, гляди, 
сил перебороти лінощі, 
спасуєш перед труднощами. 
От і міряє шлях — зранку 
в райцентр за дванадцять 
кілометрів в автоколону, де 

працює електриком, а вве-

чері до школи. Ще й для 
громадської роботи знахо
дить час — на підприєм
стві обрали його головою 
місцевкому профспілки.

Активістами школи сіль
ської молоді зарекоменду
вали себе тракторист 
госпу імені 
Коробань, 
«Пам'ять 
Солоненко, 
госпу імені 
КПРС Марія Попільницька, 
Микола Довганенко з с. До- 
рожинки, Леонід Чорнобай 
з с. Бузниковатого. Кожний 
з них живе в інших селах, 
світ, як кажуть, неблизький 
і все ж ці учні 11 класу не 
пропускають жодного дня 
занять. Вони допомагають 
вчителям поліпшити відві
дування інших учнів, під
вищувати успішність.

— Такими вихованцями 
можна гордитися, — гово
рить класний керівник О. Я- 
Стцпаченко. — Вони во
льові, настирливі, свого до
б'ються в житті.

В. КОКА, 
інспектор Вільшансько- 
го райвно, член кор
пункту «Молодого ко

мунара».

Леніна 
доярка 

Леніна»
доярка 

XIX

кол- 
Яків 

артілі 
Раїса

кол- 
з'їзду

сіль- 
техні- 

дівчат.

В Бобринецькому 
ськогосподарському 
кумі відбувся вечір 
Присутні з інтересом огля
нули виставку вишивок уче
ниць, гаряче 
на кожен 
художньої 
Особливо

аплодували 
виступ учасників 

самодіяльності, 
сподобався хор,

Лекції,
проводять свійЦікаво 

вільний час слухачі Олек
сандрійського педучилища. 
Кожного тижня читаються 
лекції, проводяться тема
тичні вечори, диспути. Не
щодавно у нас відбувся те
матичний вечір «Рідна мйГ- 
ти моя». Учениця третього 
курсу Галина Вокал висту-

Колектив Олександрійської 
школи-інтернату недавно уро
чисто відзначив дворічний юві
лей. Поздоровити вчителів і ви
хованців прийшли начальник 
будівельного управління № 2 
О. Т. Атанов, секретар парт
бюро Г. В. Орел, заступник 
голови місцевкому управління 
П. І. Шевчук (саме це будуп- 
равління споруджувало корпу
си школи-інтернату), а також 
бригада крокуючого екскавато
ра Бандурівського вуглерозрізу 
разом з споїм керівником І. І. 
Коваленком. Почесні гості сер
дечно поздоровили педагогіч
ний колектив і учнів з ювіле
єм, побажали нових успіхів у 
виховній роботі і навчанні. На 
вечорі було оголошено приві
тання бюро міськкому комсомо
лу. Після урочистої частини і 
концерту, який дали учні, гос
ті оглянули шкільний музей 
імені В. І. Леніна.

І. ОРЕЛ, 
секретар Олександрійсько
го міськкому комсомолу.

□ 
Знам'янській 

школі № 3 працює 
для батьків. Чергову лекцію 
про естетичне виховання дітей 
прочитала вчителька Г. Б. 
Матвієнко. З невеликою розпо
віддю про музику виступив ви
кладач співів Є. С. Деркач. А 
учениця 8 класу Тетяна Бсдре- 
на виконала декілька музичних 
творів, у тому 
ку» Глінки 
ського.

Хімічний 
середньої школи ___ __ .
цікавої хімії, присвячений 128- 
річчю з дня народження Д. І, 
Менделеева. Учні взяли актив
ну участь у вікторині. Потім 
були проведені цікаві досліди, 
пояснення до яких давали гурт- 
ківпі. Наприкінці вечора ста
роста гуртка Олена Москален
ко вручила премії.

С. ЛАНОВСЬКИЙ. 
Вільшанський район.

художнє читання, танціо- 
вальні номери. Драмгуртків- 
ці технікуму поставили п'є
су «Мій син». На вечорі 
кожна дівчина одержала в 
подарунок барвисті запаш
ні квіти.

Л. ЛИПА.

диспути
пила з короткою доповід
дю. Потім почався концерт, 
присвячений матерям-тру- 
дівннцям. Вечір закінчився 
масовими іграми, танцями.

Є. ВЕРБОЛОЗ.

«МОЛОДОЙ комунар»
4 березня 1962 р.» З стар»



А ВТОМ ОБІЛ Ь 
для бездорі жжя

СРС? — селнка морська країна. Торговельні кораблі нашої Батьківщини заходять в Ва
ренцове море і простори Тихого океану, спускають якорі на рейдах Індонезії і в суворих 
льодах Аніарктиди. Стійко несуть вахту радянські військові моряки — сильні, сміливі, вірні 
сини своєї Вітчизни.

Служити на флоті стало життєвою ціллю багатьох радянських юнаків. Не пустіють міс
ця в морських училищах країни, де одержують знання майбутні моряки.

Одним з таких училищ е «Зеніт» — учбово-виробниче судно Ленінградського вищого 
морського інженерного училища імені адмірала Макарова.

На «Зеніті» навчається 150 юнаків. Закінчивши навчання, вони будуть працювати на 
суднах радянського торговельного флоту.

Фотохроніка ТАРС.

На знімку: в ходовій рубці теплоходу. На вахті курсант О. А. САДОХА, капітан 
Лі? Т. ШАЙХУТДІНОВ і вахтовий помічник В. М. ШАБАЛІЯ.

Фото І. БАРАНОВА.

КУРС НА ПЕРШІСТЬ
ТГОБРОВІЛЬНЕ товари- 

^-9 ство сприяння армії, 
авіації і флоту Кіровоград
щини має стати по-справж- 
яьому масовим, а його чле
ни повинні невтомно оволо
дівати майстерністю з тех
нічних і прикладних видів 
спорту! Саме цьому завдан
ню і була присвячена допо
відь голови обласного комі
тету ДТСААФ С. С. Шев
ця на V обласній конферен
ції товариства.

Доповідач відмітив, що 
робота кожної дотсаафів- 
ської організації, клубу, 
школи повинна бути спрямо
вана на перетворення в 
життя рішень партії і зав
дань XXII з'їзду КПРС про 
зміцнення обороноздатності 
країни. Ця робота повинна 
оцінюватися конкретними 
результатами: кількістю і
якістю підготовлених тех
нічних кадрів для народно
го господарства, розвитком 
масового спорту, неухиль
ним ростом спортивних 
сягнень.

Добре попрацювали 
останні роки первинні 
ганізації ДТСААФ кондук
торського резерву станції 
Знам'янка, ремонтно-меха
нічного заводу міста Хру
щов, колгоспу імені Карпа 
Маркса Рівнянського райо
ну і багато інших добро
вільних товариств області. 
В цих організаціях налагод
жена змістовна робота з 
членами ДТСААФ, регуляр
но читаються лекції, прово
дяться тренування і зма
гання з різних видів спорту.

Велика потреба народно
го господарства в технічних 
професіях викликала в ор
ганізаціях ДТСААФ 
справжню ініц...тиву по під
готовці шоферів, тракторис
тів, мотористів, радистів, 
електриків та цілого ряду ін
ших спеціалістів. Відрад
ним явищем є те, що за ос
танні два роки підготовле
но тисячі хороших майстрів 
своєї справи. Коли, наприк
лад, в 1960 році контрольне 
завдання обласного коміте
ту було виконано на 127Д 
процента, то в 1961 році ви
конання цього завдання 
значно перевищило за 150 
процентів.

За звітний період навіть 
деякі відстаючі районні ко
мітети ДТСААФ стали 
більш зміцнілими, вперто 
потяглися до числа передо
вих організацій. Прикладом 
може бути Н овогеоргіїв- 
ський район. Тут районний 
комітет добровільного това
риства на протязі багатьох 
років був відстаючим з всіх 
технічних видів спорту. За
раз районна організація 
займає не колишнє 24, а 
сьоме місце. Уже в цьому 
році на курсах шоферів,

до-

за 
ор-

трактористі^ мотоцикліс
тів, радистів навчається 
604 чоловіки. А за минулий 
рік новогеоргіївці підготу
вали для народного госпо
дарства близько двохсот 
спеціалістів.

— Досягнуті результати 
за минулі два роки аж ніяк 
не можуть задовольняти ра
йонні комітети ДТСААФ,— 
відмітив С. С. Швець. — 
11 підготовці технічних кад
рів ми маємо ще серйозні 
недоліки.

Справді, ще є райони, які 
не виконують контрольних 
завдань по підготовці шо
ферів, трактористів, мото
циклістів тощо. До них, в 
першу чергу, відносяться 
Добровеличківський, Мало- 
висківський, Устинівський 
районні комітети добровіль
них товариств. Вкрай недо
пустимо зволікали план 
підготовки спеціалістів і в 
Компаніївському, Гайворон- 
ському та Вільїианському 
районах.

Незадовільно організував 
роботу Кіровоградського 
міського комітету ДТСААФ 
голова товариства т. Пані- 
каровський. В обласному 
центрі ще є десятки під
приємств, де навіть не ство
рено первинних організацій, 
а в наявних — досить низь
кий процент членства. Це 
пояснюється тим, що дот- 
саафівці міста не займали
ся конкретною роботою в 
організаціях, від випадку 
до випадку проводять зма
гання.

Делегати конференції 
т.т. Титов (Знам'янка), Ша- 
повалов (Кіровоград), іїн- 
чук (Голованівськ) та інші 
посланці від організацій 
ДТСААФ особливу увагу 
звернули на недостатню 
технічну базу. Ось, наприк
лад, в Знам'янці є багато 
любителів мотоциклетного 
спорту, а комітет не має „...... 
жодної машини. Не кращі СЬКОГО.

справи з технікою і в ін
ших районах області. Різкій 
критиці піддавався облас
ний комітет ДТСААФ і за 
те, що його інструктори ще 
мало бувають в первинних 
організаціях, а коли й за
їжджають у район, то зай
маються лише перевіркою, 
а не практичною допомо
гою.

Добровільне товариство 
сприяння армії, авіації і 
длоту Кіровоградщини зай
має в республіці третє за
гальне місце. Наші суперни
ці (Одеська і Херсонська 
області) відповідно посіда
ють на Україні 14 і 18 міс
ця. А хіба в нашій області 
немає можливості вибороти 
почесне перше місце?! Такі 
можливості є. їх потрібно 
лише спрямувати по вірно
му руслу. Тут якраз варто 
було б узагальнити досвід 
передових організацій 
ДТСААФ, щоб зерна всього 
нового, передового стали 
надбанням всіх районних 
комітетів добоовільних то
вариств.

Учасники конференції 
прийняли соціа йстичні зо
бов'язання на 1962 рік. Є 
всі підстави думати, що ко
ли працівники і активісти 
ДТСААФ разом з комсо
мольськими і профспілкови
ми організаціями повністю 
виконають всі пункти зобо
в'язання, то кірооо.-радці 
зможуть вийти на перше 
місце в республіці.

Перед делегатами облас
ної конференції. ДТСААФ 
виступили секретарі облас
ного комітету КП України 
С. 3. Сергієнко та секретар 
обкому ЛКСМУ К. Н. Не
ділько.

Відбувся пленум новооб
раного обласного комітету 
ДТСААФ. Головою коміте
ту обрано. С. С. ШВЕЦІЇ, 
заступниками О. ії. НЕ- 
ЗНАНОВА та С. В. ОЛЕР-

у СІ, звичайно, бачили за- 
* росле комшиом, затяг
нуте тванню болото. І ось 
туди в'їжджає автомашина. 
Ну, скажімо, могутній гру- 
зовик «МАЗ». Тільки коле
са торкнуться драговини, як 
машина остаточно застряне. 
1 без допомоги тягача її не 
витягти назад.

В той же час інша маши
на сміло, рішуче направ
ляється в те ж болото, пе
ретинає його і благополучно 
повертається на «сушу».

. — Що пошкодило машині 
застрянути?

Ці 
говорить 
ступник 
біль ного 
інституту 
майже в 
мову кулю.

Пневмокотки, замінивши 
звичайні колеса, забезпечу
ють хорошу прохідність ма
шин при будь-якому бездо
ріжжі. Автомобілі, облад
нані пневмокотками, склали 
серйозний екзамен на бага
тьох шляхах, в багатьох ку
точках країни. Вантажні ав
томобілі, тягачі, лісовози, 
бульдозери без перешкоди 
проходили по сипучих піс
ках пустель, по болотах Бі
лорусії, по глибоких сніго
вих полях Півночі і Сибіру.

В інституті створений і 
інший тип шин — арочний. 
Вони нагадують за зовніш
нім виглядом футбольний 
м'яч, безумовно, більшого 
розміру, але зрізаний з обох 
сторін. На поверхні такого 
м'яча є виступи, які опері
зують його. Завдяки їм ма
шині не страшне будь-яке 
бездоріжжя.

— Виробництво арочних 
шин обходиться значно де
шевше звичайних, — розпо-

відає Ігор Луньов. — Кож
ні 50 тисяч автомашин, зай
нятих в народному госпо
дарстві, дадуть щорічно по
над сто тисяч карбованців 
економії.

В цьому році Ярослав
ський шинний завод при
ступив до випуску шин но
вого типу. Борис ВАНІН.Агентство преси Новини. (АПН).

УКРЙІНПКИИ

Залицяльники

пневмокотки, — 
Ігор Луньов, за- 

директора автомо- 
і автомоторного 
і показує велику 
зріст людини, гу-

ак ПРОХОДИТЬ день молодого сучасника? У навчанні, в праці, у відпочинку? Звичайно, в кожного юнака чи дівчини по- різному. 1 перебуваючи весь час у вирі життя, наш молодий сучасник не завжди й зверне увагу на чудове синє небо, на чистий горизонт. Адже для нього так звичайно, буденно, він і знає, що інакше повинно бути. '''... Море розлютилося,няві хвилі раз у раз накочуються на берег. Юнак і дівчина стоять на піску, замнлувались стихією. Море... Воно саме життя — вічне і невгамовне. Але чому раптом згас погляд у дівч іни-японки? Ось вона обертається до юнака і ми бачимо, що половина обличчя дівчини покрите якимись химерними чорни-

це та непі-

Задачі-жарти
Два батька і два сина при

йшли в театр, І кожен зайняв 
своє місце, а всього три стіль
ці. Може так бути?

Коли ми дивимося на два, а 
говоримо десять; ясно бачимо 
два. а рахуємо чотирнадцять?

Три, та три, та три — що 
буде?

— Юначе, скільки тобі ро
ків?

— А ви складіть всі цифри 
мого року народження і одер
жите число років, яке сповни
ться мені в цьому році.

Скільки ж років юнакові?

В лінійці чотири кута. Як
що один з кутів зрізати, то 
скільки кутів залишиться?

— Дідусю, скільки 
сину років?

— А йому стільки 
скільки моєму внукові 
внукові стільки літ, 
мені МІСЯЦІВ.

— Дідусю, а вам-то 
років?

— Подумай, з сином і вну
ком рівно сто років.

Скільки років кожному?

До кучерявої, чорнобривої вдовиці Катерини за-і лицялися — батько і сни.Батько — вдівець і сни, парубок у літах, найкращу пасіку в селі держали.Молодиця Катерина не цуралася залицяння — свіженький же медок носять!Одного вечора приходить син з медом, вітає і питає:— Добрий вечір, Катю! Куди мед поставити?А батько з темного кутка:— Став, сину, у мисник. Я вже туди свій поставив.
«Добра» невістка»невістка з на залишилася

вашому

тижнів, 
днів. А 
скільки

СКІЛЬКИ

Котра година зараз, якщо 
до кінця доби часу лишилось 
втричі більше, ніж минуло з 
початку її?

Дожилися свекрухою ДО ТОГО, що господарстві одним-однісінька ложка.— І що його робити? — бідкається свекруха. — Як же тепер ми будемо удвох обідати?— Ет, пусте! — відповідає «добра» невістка. — Я молодша, то мені і роботу важчу робити: я їстиму, а ви — плямкайте.
«Жалісливий» синОдин парубійко довго дивився, як старий батько дрова рубає, та й каже:— До чого ж мені вас, тату, жалко. Ви так стомилися, що аж піт капотить. Я б на вашім місці давно збігав би в хату, взяв би хустину та й витерся...

пгці молодого 
ДСПО СУЧАСНИКАми цятками. Спогад — як сполох блискавки у горобину ніч — Хіросіма. Проклятий день, коли знавіснілі американські льотчики скинули атомну бомбу на мирних жителів. Сотні загиблих. поранених, знівечених.Немало років^ минуло з того часу, але сліди війни ще довго залишатимуться. І вони не дозволяють забути жорстокої кривавиці, вони попереджають: на островах країни Сходу — американські військові бази.День молодого угорського шофера таксі заповнений звичайними роз’їздами по місту. Ось сидіння в машині займають дідусь і бабуся, які приїхали в столицю на базар, потім шофер їде до родильного будинку, щоб відвезти додому молодого громадянина міста, далі в таксі сідають радісні молодожони. Як господар котить сонячними вулицями молодий шофер. І раптом він різко гальмує — невпевнено, стукаючи паличкою по тротуару, сліпий хоче перейти вулицю. Шоферові було дев’ять років, коли розпочалася війна, він

це напо- за мир. люди в війну.

Хоровій нодарумок одер
жали трудящі міста Хру
щов: тут почав працювати 
ретрансляційний телевізій
ний центр. Велику допомо
гу спеціалістам у монтажі 
апаратури подала молодь

/ промислових підприємств. 
( радіолюбителі. Тепер щове- 
( чора засвічуються «голубі 
' екрани» телевізорів. Гляда- 
■) чі дивляться програми Дні- 
) лропетровської телестудії.
) На знімку: черговий тех- 
1 нік телецентру комсомолець 

) Анатолій
початком

КІНОТЕАТР «МИР». «Люди 
на льоду». Початок о 9 год. 
40 хв.’ ранку, 11 год. 25 хв. та 
о 1 год. 10 хв. дня, о 4 год. 40 
хв., 6 год. 25 хв.. 8 год. 10 хв. 
і 9 год. 55 хв. вечора.

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ». 
Для дітей — «їх було 19». По-

назавжди запам’ятав її страхіття...Ми розповіли про героїв двох кіноновел, які входять в перший номер міжнародного кіноальманаха «День молодої людини», його підготували працівники кіно Японії, Угорщини, НДР, Куби, Болгарії і СРСР. Ідея всіх кіноновел — леглива боротьба за спокій. Молоді силі не допуститиХвилюючу історію розповів радянський режисер. В основу ї^покладено дійсний випадок, який стався в Ленінграді позаминулого року. В стіні житлового будинку було знайдено снаряд, який пролежав там вісімнадцять років. Знешкодив його Віктор Де.мидов, в минулому сапер, а нині студент.Глядач дізнається також про героїчне життя відомого болгарського поета-кому- ніста Ніколи Вапцарова, якого фашисти закатували 'в 1942 році, і молоду вчи- тельку-кубинку. Вона залишила місто, пішла в гори, щоб учити дітей. 'А біля шкільної дошки стоїть гвинтівка...
Редактор П. МАРЧЕНКО.

АДАБАИІ перед 
передачі.

А. ШУЛІМОВА.Фото

чаток о 2 год. дня. «Сміх у 
раю». Початок о 10 год. ранку, 
12 і 4 год. дня, 6, 8 1 10 годині 
вечора.

КІНОТЕАТР !М. ДЗЕРЖИН- 
СБКОГО. «Якщо кожний а 
нас...» і «Золотий м’яч». Поча
ток о 10 год. ранку, 12, 2 і 4 год. 
дня. 6, 8 і 10 год. печора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». 
Хронікально - документальний 

фільм «Дочки Росії». Демон
струється з 10 год. ранку до 8 
годин вечора. Художній фільм 
«Хрестоносці» (перша серія). 
Початок о 9 год. та о 10 год. 
50 хв. вечора.

Адреса реданції: м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского областного 
0 юмитета ЛКСМУ. г. Кировоград.

Телефони редакції: редактора — 56-12, відповідального секретаря — 50-14, відділів — 50-24.БК 00081. Зам. 1612 Т. 27.000. Редакція працює з 10 години ранку до 6 години вечора, Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себе!
Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитрова.
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