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одержимо до Першого травня по 1300 літрів молока від кожної корови!
Лист до всіх молодих доярок області

р Дорогі наші ровесниці!
ТИ* И, ДОЯРКИ колгоспу «Україна» Гайворон- 

ського району, ознайомилися з важливим 
документом — матеріалами березневого Плену
му ЦК нашої рідної партії. І не хвилюватися не 
могли. Адже це про нас, працівників сільського 
господарства, велася мова на Пленумі, адже це 
нам партія довіряє таке важливе завдання — 
в найкоротші строки збільшити виробництво 
сільськогосподарської продукції. І ми, члени ба- 
гаточисленної сім'ї тваринників нашої радян
ської країни, пишаємося тим, що на нашу долю 
випала така висока честь. Ми дали собі слово: 
завжди трудитися справді по-комсомольському.

Нас на фермі немало — 29 доярок. І кожна 
з нас намагається виправдати звання, яке нам 
присвоїли три роки тому, — звання колективу 
комуністичної праці. Ось уже тривалий час наш 
колгосп займає в районі перше місце по надоях 
молока. У кожного виникає почуття законної 
гордості за ці досягнення: адже в них є й наша 
частка. По 2500—3000 літрів молока одержала 
кожна доярка в минулому році.

А зараз ми поставили перед собою ще вищі 
завдання. Умови для догляду тварин на фермі 
хороші, енергії у нас вистачає, так що сміли
во можна боротися за високі рубежі. Про це 
говорять вже перші підсумки цьогорічної пра
ці: на 20 березня кожна з нас одержала від 
кожної корови по 580—630 літрів молока.

Правда, нас дещо випередила Степанида Фе
дорівна Андрушко — досвідчена доярка нашої 

’ ферми — у неї вже майже по 750 літрів молока

ХОРОШІ ПОДАРУНКИ
БАТЬКІВЩИНІ,

на корову є. Та ми, порадившись між собою, • 
вирішили остаточно: відвоюємо перехідний Чер
воний вимпел у Степаниди Федорівни, випереди
мо її по надоях. То нічого, що нам порівняно 
небагато років — 20—24 — працювати ми 
любимо і вміємо. І стараємося, щоб наша пра
ця з кожним днем ставала ще продуктивнішою.

Ми розуміємо, що з кожним днем життя ста
вить перед нами все більші вимоги, і тому по
стійно підвищуємо свої знання. Серед нас є 
студенти-заочники сільськогосподарського ін
ституту, багато доярок вчиться у вечірній шко
лі, всі ми відвідуємо заняття зооветгуртка.

Все уміння, весь запал сердець своїх ми від
даємо служінню Батьківщині. І для нас немає 
більшого щастя зараз, як порадувати її новими 
трудовими дарунками.

Незабаром Перше травня — свято весни і 
праці, В цей день ми будемо рапортувати країні 
про нові перемоги, здобуті на його честь. Ми 
добре зважили свої можливості і вирішили: до 
знаменної дати одержимо по 1300 літрів моло
ка від коленої корови. Такий рубіж — по плечу 
комсомолі!*. Тому-то й закликаємо ми вас, до
рогі друзі: давайте всі разом готувати цей пода
рунок Вітчизні.

Молодь завжди і скрізь йшла в числі перших. 
Тож позмагаємося за першість і в ці знаменні 
Дні!

К. ЗАХАРЕНКО, Н. ПАЛАМАРЧУК, 
Н. СІДЕНКО, П. ЛАШИНА, В. СОКО- 
ЛЮК — доярки колгоспу «Україна» 
Гайворонського району.

у МИНУЛОМУ році Ніна Дерина, доирка другого 
* відділку радгоспу «Червоний землероб» Ьобри- 
нецького району, зайняла друге місце в соціалістичному 
змаганні доярок радгоспу. В четвертому році семирічки 
сімнадцятирічна комсомолка дала слово надоїти від 
кожної з 18 корів по 3000 кілограмів молока. Таким 
буде її особистий вклад у виконання семирічки.

На знімку: Ніна ДЕРИНА.
Фото П. ТЕПЛЮКА.

IX пленум ВЦРПС
МОСКВА, 26 березня. 

(ТАРС). У колонному залі 
Будинку спілок сьогод
ні відкрився ЇХ пленум 
ВЦРПС.

З доповіддю на пленумі 
про роботу професійних спі
лок у зв’язку з постановою 
березневого Пленуму ЦК 
КПРС «Сучасний етап ко
муністичного будівництва і 
завдання партії по поліп
шенню керівництва сіль
ським господарством» ви
ступив голова ВЦРПС В. В. 
Гришин.

Пленум продовжує свою 
роботу.
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У Президії 
Верховної Ради 

СРСР
За великі заслуги, досяг

нуті в розвитку атомної 
промисловості, науки і тех
ніки, розробленні, удоско
наленні і випробуванні но
вих зразків потужної тер
моядерної зброї, Президія 
Верховної Ради СРСР на
городила працівників, які 
особливо відзначилися, — 
двічі Героїв Соціалістичної 
Праці третьою золотою ме
даллю «Серп і Молот», 
присвоїла звання Героя Ра
дянського Союзу групі офі
церів ракетних військ і 
авіації, звання Героя Со
ціалістичної Праці 26 про
відним конструкторам, вче
ним, інженерам і робітни
кам, нагородила орденами 
і медалями СРСР більш як 
7 тисяч робітників, кон
структорів, вчених, керів
них, інженерно-технічних 
працівників і військово
службовців ракетних військ, 
Військово-Повітряних Сил і 
Військово-Морського Фло
ту, а також нагородила 
орденом Леніна ряд науко
во-дослідних і проектних 
інститутів та заводів.

У Раді Міністрів СРСР
За особливі заслуги при 

виконанні завдання партії і 
уряду по розробленню і 
вдосконаленню термоядер- 

^Г.юї зброї та успіхи в роз
витку атомної науки і тех
ніки Рада Міністрів Союзу 
РСР оголосила подяку гру
пі провідних учених і кон
структорів — Героїв Соціа
лістичної Праці, лауреатів 
Ленінської Премії.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

МИДНИЬ ФЕРИМ
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ГОСПОДАРІ НОВІ,
ПОРЯДКИ СТАРІ
Мало що змінилось на 

фермі з того часу, як село 
Ленінське відійшло до арті
лі «Перемога». Хіба що 
кожній доярці видали ок
ремий бідон та кожного 
дня лаборантка Марія Бу
лат бере аналіз жирності 
молока. А в організації 
праці, використанні кормів, 
в дисципліні на фермі — 
все залишилось по-старому.

Село, як відрізана скиб
ка, хоч і розташоване від 
правління за три—чотири 
кілометри. Господарює тут 
завфермою Іван Бахтир. 
Кажуть про нього на селі: 
він сам — пан, сам — ха
зяїн. Але порядки встано
вив далеко не хазяйські. 
Взяти хоча б організацію 
праці. Наряди на весь ро
бочий день дає лише о 
8—9-й годині ранку. Деякі 
доярки запізнюються на ро
боту, інші ж — зовсім не 
приходять. Дояр Іван Ку- 
янов, наприклад, по кілька 
днів не з'являвся на ферму. 
Його групу корів іноді по
доять, а часто так і стоять 
корови недоєні. На фермі 
разом з Іваном працюють 
комсомолки В. Куц, Н. Ан
тонюк, в сусідньому корів
нику — групкомсорг Н. Бор- 
дюжна. Та вболівають ком
сомольці тільки за себе. 
Виробився своєрідний прин
цип: своя сорочка ближче 
до тіла. Завідуючого фер
мою такий стан справ, вид
но, не дуже хвилює. Гаря
чий, нестриманий, іноді на
віть грубий до людей, його 
тут не стільки шанують, 
скільки побоюються. Тому й 
замовчують люди про ті 
прогалини, які є на фермі.

— Нам з ним працювати 
разом. Навіщо оїс стосунки 
псувати?

Приблизно так відповіда
ють доярки, скотарі на пи
тання, чому вони нікому не

Середа, 28 березня 1962 р. Ціна 2 коп.

доповідають про тутешні 
порядки.

Погана організація праці 
дає свої наслідки. На фер
ми не завозяться регулярно 
корми. їздові є. Але достав
ляють вони солому й силос 
коли їм заманеться, тому, 
що завфермою або забуде 
їх послати, або дає наряд 
дуже пізно. І часто трап
ляється — один день дають 
худобі солому (навіть не
подрібнену), на другий — 
силос з буркуна. Умовно 
вважається, що в раціон го
дівлі входить сіно. Та 
якість його не відповідає 
кормовим цілям: еспарцет 
пересушили, листя пообси
палось, залишилося одне 
цурупалля, яке й дають 
худобі. 500 грамів дерті, 
жом, що зрідка підвозять 
на ферму, молока не при
бавлять. Догляд за корова
ми теж залишає бажати 
кращого: не завжди вони 
вичищені, не готують їх 
доярки до розтелення. Є 
навіть такі тварини, що 
дають за один надій склян
ку молока. На фермах по
гано доглядають молодняк, 
є падіж телят.

В другому корівнику не 
відремонтовані помости, 
хоч витратити на це по
трібно принаймні дві — три 
години. Було б тільки ба
жання у завідуючого фер
мою, який, до речі, бригади
ра зараз заміщає.

Нестача кормів викликає 
часті суперечки між дояр
ками. Одна своїй групі ли
ше одну корзину принесе, 
інша ж встигне — дві—три. 
Прижився на фермі такий 
дивовижний звичай — хто 
раніше встав, той більше і 
взяв. Не дає він розвину
тися дружбі, щирим, хоро
шим взаємовідносинам між 
людьми.

Нічого не робиться тут і 
для створення ядра високо- 

продукти в но
го молочного 
стада. Пункт 
штучного осі- 
меніння корів 
фактично не 

працює. На одній лише 
фермі стоїть тридцять го
лів ялових корів. Зоотех
нічне обслужування відда
не забуттю, навчання з 
доярками не проводиться. 
Завідуючий пунктом штуч
ного осіменіння М. Бахтир 
(він же завідуючий клу
бом?! ) та зоотехнік П. Дер- 
дій не дуже занепокоєні 
цим. Останній, до речі, рід
ко навідується навіть в це 
село.

Соціалістичне змагання 
існує лише на словах. На 
ділі зобов'язань ні у 
доярок, ні в цілому по фео- 
мі немає. Завідуючий фер
мою пояснює це так: з кол
госпу імені Жданова, до 
якого входило село, не 
встигли прислати бланки 
зобов'язань, а коли брига
да перейшла до артілі «Пе
ремога», то, мовляв, були 
інші важливіші справи.

Комсомольська група теж 
мало цікавиться ділами на 
фермі. Хіба так важко 
встановити комсомольський 
контроль за розподілом 
кормів, їх витрачанням, 
разом із зоотехніком склас
ти розпорядок дня, вироби
ти зобов'язання? * Комсо
мольці (а їх 12 чоловік) 
вже призвичаїлись до тихо
го життя, закривають очі 
на недоліки, які є на фер
мах. Секретар комсомоль
ської організації артілі 
«Перемога» В. Кішка досі 
не був у молодих тварин
ників цієї ферми.

Погано йдуть справи у 
тваринників села Ленінське. 
А керівники артілі «Пере
мога», комсомольці зайняли 
споглядальну позицію. їх 
нібито і не турбують без
ладдя на фермі.

С. ФУРМАН, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Колгосп «Перемога» 
Маловисківського району.

Хороші справи вершаться останнім часом у колгоспі 
«Комуніст» Новомиргиродського району. Особливо в 
галузі тваринництва. Список передових доярок району 
відкривають молоді трудівниці артілі Віра Кувакіна й 
Людмила Балицька. Одне з перших місць займає кол
госп і в районних зведеннях но виробництву м’яса, 
адже в цьому році вже здано 400 голів свиней.

Успіхи додають віри в свої сили — в цьому році кол
госп зобов'язався виробити по 67,6 центнера свинини 
на 100 гектарів ріллі. Це — дві свині на кожні три гек
тари — рубежі, до яких закликав березневий Пленум 
ЦК КПРС.

В чому ключ до успіху? В резервах! 1 дужі, молоді 
руки, серця запальні, — то найбагатший колгоспний ре
зерв. Нещодавно створена тут комсомольсько-молодіж
на тваринницька бригада стрімко підняла вгору кол
госпні показники, стала маяком для інших. 32 молодих 
тваринники обслуговують молочно-тваринницьку ферму, 
свиноферму та ферму по вирощуванню теличок. 1 на 
кожній справи йдуть так, що серце радіє.

1900 голів свиней знаходяться під комсомольським 
шефством, а це — дві третини всього свинопоголів’я. 
Молоді господарі організували коьвейєрну відгодівлю 
свиней, яка дає великий ефект. Свині відгодівельної гру
пи одержують зараз зелені корми, впрошені в теплич
них умовах і, як доведено досвідом, щомісячно на 1,5— 
2 кілограми дають більший приріст ваги, ніж звичайної.

Велике старання вкладають у справу свинарки-комсо
молки, які тут працюють. Після десятирічки поступила 
на ферму Діда Улаєва і не побоялась взяти найгіршу 
групу. Справи у дівчини з кожним днем йдуть вгору.

Свинарка Ганна Ткаченко також після середньої шко
ли прийшла у тваринництво. Зараз у неї дворічний 
стаж роботи і досить відчутні успіхи. В цьому році во
на доглядає 43 свиноматки, від кожної з яких взялась 
одержати по 19 поросят.

А поряд, на молочно-товарній фермі, борються за ви
сокі надої молоді доярки. У Віри Кувакіної, яка за 
два місяці одержала по 584 літри молока на корову, те
пер вже чимало серйозних суперниць.

У Валі Волошиной та її подруг теж не менш важливі 
справи — вони вирощують чудових теличок для попов
нення молочного стада.

Кожен комсомолець знайшов своє місце у господар
стві, кожен вносить свій вклад. А тому ростуть показ
ники всього колективу, шириться ного добра слава.

О. КОНОНЕНКО, 
інструктор обкому ЛКСМУ.
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Третій Всесоюзний з’їзд 
композиторів відкрився

МОСКВА, 26 березня. (ТАРС). Сьогодні у Великому 
Кремлівському палаці почав роботу третій Всесоюзний 
з’їзд композиторів. Зал заповнили представники твор
чих організацій союзних і автономних республік краї
ни — композитори, музикознавці, музиканти-виконавці, 
діячі літератури і мистецтва.

Появу в ложах керівників Комуністичної партії і Ра
дянського уряду делегати й гості з’їзду зустріли пал
кими тривалими оплесками.

Коротким вступним словом з’їзд відкрив найстаріший 
композитор країни 10. О. Шапорін.

Учасники з’їзду з великою одностайністю обрали до 
почесної президії Президію Центрального Комітету пар
тії на чолі з М. С. Хрущовим.

Тепло зустрінутий присутніми на з’їзді виступив член 
Президії, секретар ЦК КПРС М. А. Суслов. Він ого
лосив привітання Центрального Комітету КПРС, звер
нуте до з’їзду. Делегати і гості з величезною увагою 
вислухали його. В залі довго гриміли оплески.

З доповіддю «На шляху до музичної культури кому
нізму» виступив перший секретар правління Спілки 
композиторів СРСР Т. М. Хрєнніков.



якщо, йдучи на них, комсо
мольці не знають, які пи
тання вони обговорювати
муть. А якщо порядок ден-

не згідний з Ю. СкляренкомГ Е З С У М - 
■О НіВНО, ус
піх зборів за
лежить від рів
ня їх підготов
ки і поряд
ку денного. Я не згідний з 
думкою 10. Скляренка, ви
словленою в статті «Збори 
без порядку денного» («Мо
лодий комунар», № 13). Га- 
даю, що коли проводити 
збори без попередньо про
думаного і підготовленого 
порядку денного, то це бу
дуть не збори, а якась роз
мова про все потроху і ні 
про що конкретно. Тим 
більше, нічого гріха таїти, 
часто і з порядком денним, 
збори проходять мляво.

Комітет комсомолу і його 
секретар завжди ставлять 
своїм завданням обговори
ти на зборах те чи інше 
питання, прийняти по ньому 
якесь рішення. Але про що 
можна говорити на зборах,

мир Хазан радиться з сек
ретарями цехових коміте
тів, потім порядок денний 
обговорюють на засіданні

ний продуманий, затвердже
ний на бюро і про нього 
оголошено заздалегідь, ска
жімо днів за 5—7, комсо
мольці з'являться на зббри 
з певними думками, кри
тичними зауваженнями та 
діловими пропозиціями.

Мені часто доводиться 
бувати на комсомольських 
зборах в первинних органі
заціях м. Олександрії, зо
крема на механічному заво
ді. Це — одна з найбіль
ших і боєздатних організа
цій міста. Збори тут відбу
ваються регулярно і зміс
товно, під знаком ділової 
критики і самокритики.

Перш, ніж визначити по
рядок денний, секретар ко
мітету комсомолу Володи-

завкому ЛКСМУ. Після 
затвердження текст поряд
ку денного розмножують в 
кількох примірниках і роз
дають по цехах, щоб вся 
молодь заздалегідь з ним 
ознайомилася.

По основному питанню 
тут готують співдоповідача. 
Головне — спрямувати збо
ри, збудити думки, комсо
мольців, а потім знайдуться 
бажаючі виступити. І ще,

А у нас і зборів не бував
АГАТЬОХ хвилює питання — чому скучно на збо- 

рах. А от якби у нас запитали про це, ми б відпо
віли запитанням: «А коли у нас, взагалі, бувають вони?» 
Комсомольці вже не пам’ятають останніх зборів. Здає
ться, як скликалися звітно-виборні десь восени минулого 
року, то й досі.

Наша комсомольська група невеличка — вісім чоло
вік. Групкомсоргом є Анатолій Пішоха. Кожного міся
ця ми сплачуємо членські внески, та до цього, власне, і 
зводиться все комсомольське життя. Навіть, коли про
водиться (дуже рідко!) недільник чи то вечір відпо
чинку, до нас присилають «посильного» з завкому ком; 
сомолу. Прибіжить він, скаже що і де відбудеться і 
зникає: не встигаємо розпитати що й до чого. Секретаря 
комсомольської організації Аркадія Козінського бачимо 
рідко.

Невесело проходить у нас і відпочинок. Важко навіть 
пригадати, коли відбувався цікавий, змістовний вечір 
молоді. Крім випадкових лекцій і традиційних танців, 
нічого не буває. Про планомірну виховав роботу годі 
вже й казати.

Звичайно, коли б регулярно проводились збори, ми 
змогли б на них обговорювати ставлення окремих ком
сомольців до своїх обов’язків, говорити про норми по
ведінки, навчання молоді. Поки що ж юнаки і дівчата 
не відчувають, щоб на заводі вирувало комсомольське 
життя, хоч більше половини робітників — молодь, яка 
вміє і повинна робити багато хороших справ.

І. ФЕДОРОВ, 
черговий слюсар ТЕЦ Маловисківського цукро
заводу.
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ИО Й КАЗАТИ, хороші села колгоспу імені Кірова — Роз
долля, Чсрвоновершка, Степове, Федосіївка! Багато зелені, 

чудові стави. А скільки добротних будинків з’явилося; обли
цьовані цеглою, покриті залізом або черепицею.

Так, красиво тут. 1 колгосп заможний; багатий і врожаями, 
і худобою, і достатком в кожній сім’ї. По виробництву сіль- 
іькогосподарських продуктів кіровці займають тепер провідне 
місце в Компаніївському районі.

Все це створено дужими, невтомними руками колгоспних 
трударів. Немалу частку вкладають у створення матеріальних 
благ І комсомольці.

Високе звання члена Комуністичної Спілки Молоді тут з 
дістю носять 151 юнаки і дівчини.. Цс — велика сила в 
госпному виробництві.

Зранку н до вечора гудуть в селі і в полі трактори; 
транспортування перегною. Молоді ентузіасти королеви 
рахували, що, коли вивозити добрива тільки вдень, то вони не 
встигнуть як слід удобрити свою плантацію. І комітет комсо
молу кинув клич: «Возити добрива І вночі!» Вийшли механіза
тори, щоб підсобити кукурудзоводам, за діло взялися доярки і 
гвинарки. Тепер на кукурудзяній плантації нагромадилось дві

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 28 березня 1962 р., 2 стор.

йдв 
під-

мені здається, найголовні
шим є те, що секретар ко
мітету В. Хазан перед по
чатком зборів завжди зві
тує про виконання рішень 
попередніх зборів. Такий 
порядок, на мою думку, є 
найправильнішим. Адже 
комсомольці бачать, що рі

шення було 
прийняте не 
для форми, а 
в тій чи іншій 
мірі втіленим 
в життя. Мож

на з певністю сказати, що 
обговорення питань з по
рядком денним дає більшу 
віддачу, 
ває на 
мольців.

Г.
помічник машиніста 
електровоза Семенів- 
сько - Головківського 
вуглерозрізу, наш по
заштатний кореспон
дент.

відчутніше впли- 
активність комсо-

УДОВИЧЕНКО,

« —
У ЗОНАХ ПІОНЕРСЬКОЇ ДІЇ

ЮНІ ПОМІЧНИКИ 
В ЧЕРВОНИХ ГАЛСТУКАХ
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ХОЛОДНІ СЕРЦЯ
В КОМІТЕТНИКІВ

Багато хороших справ 
можуть зробити комсо

мольці. Бо панує у них в 
серцях неспокій, б’є через 
край завзяття. Молоді, ДУ* 
жі руки здатні зробити 
все. Потрібно лише вміло, 
правильно керувати робо
тою, спрямовувати енергію 
юнаків і дівчат в правиль
не русло.

Не можна сказати, що 
комсомольці артілі імені 
Димитрова погано працю
ють. На всіх ділянках кол
госпного виробництва вони 
мають неабиякі успіхи в 
роботі. Але молодь могла 
б працювати набагато кра
ще, плодотворніше, якби 
комітет комсомолу діяв 
жвавіше. Саме керівництва

t
І

виявилась
На їх

тю вдома. Почитати б щось, та за кни
гою сходити — неблизький світ для 
підтоптаних ніг. Як тут не дякуватимеш 
цим хлопчикам і дівчаткам у червоних 
галстуках?!

Та чи не найцікавішою
справа у піонерів школи № 26. 
адресу надійшов лист з м. Ярославля 
від І. Куликова, колишнього замполіта 
військової частини, що брала участь у 
звільненні Кіровограда. І. Куликов 
звернувся з проханням розшукати Яко
ва Федоровича Лещенка. Виявляється, 
Я. Лещенко, якого в той період звали 
ПРОСТО Яшою, бо йому булд не більше 
14 років, у Кіровограді потрапив у вій
ськову частину, і став її вихованцем. 
Після закінчення війни І. Куликов 
втратив сліди юнака, але хотів би роз
шукати його'. Автор листа підкреслював, 
що Яиіа до війни вчився у школі № 26. 
І. Куликов звертався ще з одним про
ханням — відшукати і привести в по
рядок могили солдата-комсомолки Ма
рії Шалілової, яка загинула при звіль
ненні міста і була похована на кладови
щі поблизу школи № 26.

На розшуки вирушив загін юних роз
відників. Вони відшукали місце похо
вання комсомолки. Один із загонів 
привів могилу в належний порядок, 
взяв її під нагляд. Інші піонери ви
рішили знайти Я. Ф. Лещенка. В 
адресному бюро їм дали кілька ад
рес різних Лещенків. Але котрий з 
них був вихованцем військової части
ни? Знову розшуки, опитування. І, на
решті, Якова Федоровича знайдено. 
Иого^ запросили на урочистий піонер
ський збір, присвячений дню Радянської 
Армії і Військово-Морського Флоту. З 
захопленням слухали діти розповідь 
про гвардійську частину, яка очищала 
місто від фашистів. Розставалися дру
зями.

ДІЙСНО, багато захоплюючих справ 
зараз на рахунку кожної піонер

ської дружини, всіх і не перерахувати. 
Та інакше й не може бути. Треба ж хо
рошими подарунками зустріти славний 
40-річний ювілей Ленінської піонерїі. 
Ось тому й вирушають юні розвідники 
загін за загоном на пошуки. А слідом 
за ними приходять у гості до пенсіоне
рів, у магазини, в дитячі садки, в кіно
театри юні помічники. І всюди їм щира 
подяка, ласкаве слово.

і
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Л. ЗОЛОТАРЬОВА, 

інструктор 
міськкому

Кіровоградського 
комсомолу.

В-

?

з боку комітету не відчу
вається. Взяти, наприклад, 
соціалістичне змагання між-^ 
тваринниками, механізато
рами. Жодного разу не 
заходила мова про це на 
комсомольських зборах, не 
підводились навіть-нідсум- 
ки роботи кожної декади, 
місяця. Змагання існує 
формально. Не може бути 
й мови про вивчення і за
стосування передового дос
віду, про навчання молодих 
колгоспників, тому що чле
ни комітету безвідповідаль
но ставляться до своїх 
обов’язків, комсомольську 
роботу пустили на само- 
плив.

В комітеті комсомолу 
п’ять чоловік: Катерина 
Вовкотруб, (секретар ком
сомольської організації), 
Федір Філоненко, Микола 
Дрофа, Галина Олійник і 
Григорій Мірошниченко. 
Здається, юнаки і дівчата 
такі, що вміють працювати, 
вести за собою молодь. Але 
це лише здається.

Вже більше двох місяців 
не сплачуються членські 
внески, не скликаються 
комсомольські збори, в без
ладному стані документа
ція. Воно й не дивно, то
му що планів роботи у ко
мітету комсомолу немає, 
Юнаки і дівчата давно за
були, що таке комсомоль
ські доручення, жива ком
сомольська робота.

А як пояснити, напри- 
клад, такий факт: ще в 
грудні минулого року всту
пили до комсомолу Олек
сандр Бондаренко і Воло
димир Васильєв, але ще й 
до середини березня хлоп
ці не одержали комсомоль
ських квитків. Словом «со
ромно», кинутим в адресу 
комсомольського активу, 
секретаря, не можна обме
житись. Таке ставлення до 
людей, до прийому нових 
членів у первинну органі
зацію слід назвати бюро
кратичним. Комсомольські 
активісти не цікавляться ні 
життям молоді, ні роботою, 
ні дозвіллям і навчанням 
юнаків та дівчат. В мину
лому році було організова
но політгурток по вивчен
ню поточної політики. За
писались в нього лише ком
сомольці. Занять відбулося 
три. Потім все завмерло.

Не так давно були у кол4 
госпних комсомольців поза
штатний секретар райкому 
комсомолу т. Стеценко, ак
тивісти райкому ЛКСМУ 
тт. Косенко і Швець. Після 
цього справи в первинній 
організації дещо поліпши
лись. Товариші чи не ломі4 
тили недоліків, чи зробили 
вигляд ніби не помічають.

Звернути увагу на робо4 
ту комсомольської органі
зації необхідно. І не лише 
увагу. Потрібно допомогти. 
Чим швидше, тим краще 
для комсомольців. Саме туї 
і виявиться оперативність 
райкому комсомолу, його | 
вміння працювати по-діно- 
вому. На жаль, зараз цьо
го сказати не можна.

л. ЛИПА, 
наш позаштатний ко
респондент.

Колгосп імені
Димитрова,
Бобринецькиїї ранок.
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У її*” ^“«их * * * 3 колгоспу «Жовтнева пе
ремога» велика радість. Дочка Рая поинесла 

свою першу зарплату, а разом з нею і подарунки.

<7/\ ТІЛЬКИ в Кіровограді були ви- 
значені зони дії піонерських дру

жин, юні ленінці виготовили карти своїх 
зон Г направили розвідників на пошуки 
цікавих справ. То з одного, то з іншого 
місця почали надходити повідомлення: 
розвідка доповіла про те, що потрібна 
термінова допомога або втручання піо
нерів.

Так, штабові зони піонерської дії Кі
ровоградської середньої школи № 2 ста
ло відомо, що в поштовому відділенні 
Л? // листоноші не встигають у святко
ві дні доставляти адресатам поздоровні 
листівки і телеграми — велике заван
таження. На допомогу працівникам 
зв'язку прийшли діти. Тепер, як тільки 
настає якесь свято, на пошту прихо
дять юні листоноші-добровольці. Корес
понденція потрапляє своєчасно за при
значенням.

Вулиця Чайковського, 50. Цей буди
нок теж в зоні дії піонерів школи № 2. 
Живе в ньому пенсіонерка Варвара Ан
тонівна Жукова. Кожного разу, коли 
школярі, допомігши їй по господарству, 
прощаються до наступного візиту, ста
ра жінка добирає найщиріші слова по
дяки. Вона й не сподівалася, що мати
ме на старість таких вправних, мет
ких помічників.

Знайшли також роботу в своїй зоні 
піонерської дії юні ленінці середньої 
школи № 14. Розвідників у червоних 
галстуках бачили в кожному будинку, в 
кожній квартирі. Ними були зібрані 
відомості про те, хто з пенсіонерів по- 

■ гребує допомоги піонерів. Серед підшеф-

школи 3. М. Завіна, яка в 1938 році 
сивела в життя перший випускний клас,

В зоні школи № 10 знаходиться мага
зин продовольчих товарів. «Чи не мо
жемо ми допомогти продавщицям?» —• 
поставили перед собою питання піонери. 
Вирішили виготовляти кульки і конвер
ти для товарів. Працівники магазину 
схвалили задум школярів. Зараз у піо
нерських загонах зріє план розширити 
цю допомогу. В кожному подвір'ї по
бувають юні розвідники і дізнаються,
де живуть молоді матері і літні люди, 
які не мають змоги ходити до магазину 
і їм варто було б носити покупки до
дому на замовлення.
СГ КОСЬ до бібліотеки зачастили піо-

пери школи № 16. Причому, книги 
брали не дитячі і, як виявилось, не для 
себе. Юні книгоноші з одним або й з 
кількома томиками під пахвою пряму
вали до квартир, де живуть люди по
хилого віку. А там вже чекали на них
з радістю: самим нудно сидіти старіс-

з половиною тисячі тонн перегною. Це — по 10 тонн на кожні 
з 250 гектарів.

Багато колгоспних комсомольців зайнято виробництвом про-
• дукції тваринництва. І тут вони показують зразки самовідданої 

праці. Ось Ганна Гудзикевнч. в цьому році вона вирішила са
ма відгодувати 500 голів свиней. Хорошої думки в колгоспі 1 
про свинарку Г. Павленко, і телятницю М. Мнчкалову, і трак
ториста Анатолія Михайленка, і вантажника Сергія Шевченка...

А коли закінчиться день трудовий — вирує життя у сільсько
му І бригадних клубах. Є тут чим зайнятися молоді — йдуть 
репетиції хорового, драматичного, танцювального гуртків ду- 
хового оркестру та оркестру струнних інструментів. А для’ лю
бителів спорту, існують шахові і шашкові секції, волейбол І 
застрільниками всіх цих хороших справ виступають комсо
мольці, очолює яких Адам Коротченко — здібний ініціативний 
юнак. Тому й тягнуться юнаки і дівчата до правофлангових 
до тих, хто носить високе звання члена Ленінського комсомолу* 
Тільки в січні і лютому нинішнього року комсомольська сім’я 
поповнилася 14 молодими колгоспниками. Бони горять бажан
ням в дружному комсомольському загоні крокувати до нових 
висот, своїми невтомними руками будувати своє майбуття —. 
комунізм.

На знімку: секретар Компаніївського райкому комсомолу Д. ЧЕРНЕГА вручає комсомольський квиток колгоспниковіГао- 
тілі імені Кірова Леоніду Жеребцову. •‘««госпннкові ар- 

Фото і текст В. ПАВЛОВА.

Це тобі, тату, — сказала Рая прпрпяючи йо* -ДІЛнЬакЛЄ„РпЄВИ^' ~ А че вамПХДо™ 6з6у 
СЮ І накинула обом на плечі по хустині.

ФеРмі колгоспу «Жовтнева перемога», куди 
минськаКнеЧнНД-пЯШК0ЛИ Пішла ирацювати Рая К>- 
гшае за 44 ,₽ТЯТЬСЯ НЄЮ’ Дівчина з любов’ю Д°* 
сеоепньотлбпп'л>еЛЯТаМИ’ добивається Кілограмового 

РНа тНї? 2 ириросту ваги кожної тварини. 
десятирічки пл5пЄрМ1 Дірацюють недавні ВИПУСКНИК'^ 
2Інко РОла?ГпД£КИ 5льга Харченко. Лідія- Шве; 
напої’млп2т,яГ₽д %У них — найвищі в колгоспі 

адої молока. А добра праця добре й оплачується- 
на°Лм?сяцьаРНННИКИ заР°бляють до 100 карбованців 

сеормЖїКОМу Районі понад 300 випускні^3 
госгншу 22™Л тепеР працюють на колгоспних і РаЯ' 
госпних тваринницьких фермах.
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29 січня — І лютого 1962 р. в м. Гайвороні 
відбувся судовий процес військового трибуналу 
Київського військового округу над одним ” з ка
тів радянського народу, фашистським запродан
цем Михайлом Дорошевим. Про цей процес 
йшлося в кореспонденції «Кату немає пощади» 
опублікованій 4 лютого в газеті «Молодий кому
нар».

В матеріалах слідства, в показаннях свідків 
називалось чимало імен партизанів, членів Саль- 
ківської комсомольської підпільної організації, 
які, не шкодуючи життя свого, мужньо боролися 
проти фашистських окупантів та їх прихвоснів 
поліцаїв. З кореспонденції «Кату немає пощади» 
читач дізнався про одного з учасників комсо
мольської підпільної організації, а згодом пар
тизана Семена Івановича Сюльського.

До Великої Вітчизняної війни С. І. Сюльський 
працював бригадиром однієї з риболовецьких 
бригад Якутської АРСР. Побажавши піти добро
вольцем на фронт, він пройшов на лижах біля 
двох з половиною тисяч кілометрів до Нюрби, а 
звідти виїхав у діючу армію.

В одному з боїв тяжко контужений С. І. Сюль
ський потрапив у полон. Незабаром він втік з 
табору військовополонених, що знаходився в кор
пусах Уманського цегельного заводу. Разом з 
українськими партизанами якут С. І. Сюльський 
боровся проти німецько-фашистських загарбни
ків. Останнім часом С. І. Сюльський працював у 
Новій Каховці, тепер він — працівник залізнич
ного транспорту в Жовтих Водах.

Нещодавно редакція отримала листа від Семе
на Івановича Сюльського.

’ «Шановний, т. редактор, — пише він. — Випадково 
} прочитав у вашій газеті кореспонденцію «Кату немає 
І пощади». Я не був на суді, але цілком, від щирої ду~ 

ші схвалюю вирок військового трибуналу — вищу 
міру покарання Михайлу Дорошеву. Вічне проклят- 

з тя катам радянських людей!
З В тяжкий для радянської держави час, коли гітле- 
3 рівці топтали українську землю, вірні дочки й сини

\ ВТ Е Ч А

t

Е було 24 липня 1943 року. Я працював 
на вокзальній площадці, коли підійшов 
порожній товарний состав і зупинився.

Як блискавка, мелькнула в моїй голові 
думка — ось випадок втекти. Не довго 
думаючи, підходжу до конвоїра — вла- 
сівця і жалібним голосом прошу:

— Дозвольте відлучитись по потребі.
— Гаразд, ось тут, біля состава, але 

дивись, ненадовго.
Тільки я присів, чую сигнал до відправ

ки. Паровоз протяжно засвистів і рушив. 
Мимо мене поволі проповз багажний ва
гон. за ним гальмова будка — двері буд
ки відкриті.

Ех, йолки-палки, двом смертям не бувати, а одної не 
минути!

Плигаю на підніжку, двері на гачок, падаю па соло
му і лежу — не дихаю.

Поїзд мчить мимо тихих, ніби покинутих людьми сіл, 
не видно худоби, не чути гавкання собак. Потім почи
наються поля, і хоч пора сама гаряча для хліборобів, 
зараз вони пусті, безлюдні. Поля, поля, поля! Знову се
ла, і, нарешті, ліс. Густий ліс з обох боків. Поступово 
смеркає. І ось уже темно. Дорога йде по-старому че
рез ліс, а поїзд уповільнює хід.

Я вибираю хвилину і стрибаю. Лежу; не ворушусь, ------- --------- — --------- .-. внпа.
на па- 
в тем-

поки состав проходить мимо, але це на всякни 
док, помітити мене ніхто не міг: солдати тільки 
ровозі і в останньому вагоні. Ось і він ховається 
ноті, а я встаю і йду вперед, в хату.

САЛЬКІВСЬКЕ ПІДПІЛЛЯ

навіть 
україн-

ОРОГА довга, ніч темна; тихо... 
гілка не колихнеться на високих 
ських дубах. Я один порушую спокій сон
ного лісу, йду, зупиняюсь, прислухаюсь, 
закурюю обережно, щоб ніхто вогника 
не побачив, і йду далі.

Якщо трапляється село, йду в обхід.
На четверту добу вийшли в мене всі 

продукти, а тут якраз і село. Я постукав 
в одну хату — мені відкрив дідусь.

— Можна V вас переночувати?—питаю.
— Ні, — говорить, — без дозволу ста

рости ночувати ніяк не можна. Нам за це 
суворе покарання. Такий порядок німці 
завели.

— Добре, батьку, раз велено дотримуватись порядку, 
нічого не попишеш. Зараз піду до старости, ось тільки 
покурю.

Закурив. Старий розповідає, що в селі сьогодні зупи
нились німецькі війська, чоловік сто солдат і офіцерів, 
а, взагалі, у них тут таке розпорядження, що тільки до 
5 годин вечора можна ходити вільно, а потім уже ніку
ди. так що, говорить, йди швидше до старости, а то 
запізнишся.

Вийшов на подвір’я, бачу — 
ві. От попався! Як тільки вони 
двору — і в яр.

по вулиці йдуть варто- 
пройшли, я вискочив з

О тепер робити? 
не можна, ше на

/г

На вулиці залишатись
__ патруль нарвешся, все 

одно зупинитися на ніч десь треба. Тут я 
якраз підійшов до одного будиночка, 
вікнами на вулицю, зазирнув у вікно — 
там одні жінки, постукав, чую:

— Увійдіть. "
Увійшов. На лавці сидить бабуся, а бі

ля печі клопочеться жінка років сорока, 
росла, ставна, обличчя серйозне, розумне.

— Здрастуйте, хазяйко. Пробачте, що 
турбую вас. Нізащо не зайшов би в та
кий пізній час, але діватись нікуди, прий
міть на одну ніч хоча б.

Семен СЮЛЬСЬКИИ.

полюють.

доходять, 
воював, як

Батьківщини створили загін народних месників — 
Сальківську комсомольську підпільну організацію. 
До неї ввійшли: Леонід Ковальчук, Микола Мохорт, 
Леонід Владнєв і його сестра Люба, Надія Жилін- 
ська, Текля Дробот, Євген Рачинський, Клим Шапо
валов. Комсомольцям активно допомагали мати Лео
ніда і Люби Владнєвих Раїса Сергіївна, Пантелей 
Глухов і Тарас Кот.

11 березня 1944 року, напередодні визволення ра
дянськими військами Гайворона, поліцаї розстріляли 
комсомольців Леоніда Ковальчука, Миколу Мохорта, 
Надію Жилінську, Леоніда й Любу Владнєвих та 
їх матір Раїсу Сергіївну і колгоспницю Теклю Дро
бот.

Я думаю, що назріло питання про увічнення пам'я
ті загиблих комсомольців. На їх батьківщині в селі 
Сальковому Гайворонського району треба б встано
вити пам'ятник або хоч би меморіальну дошку з ви- 
карбуваними іменами героїв. Можливо б, також пору
шити клопотання перед Президією Верховної Ради 
СРСР про посмертне нагородження їх. Це справа 
честі партійних і комсомольських організацій Гайво- 
ронського району. Герої безсмертні, пам'ять про них 
житиме вічно!

Шановний товаришу редакторі Користуючись на
годою, прошу через Вашу газету передати мій щиро
сердечний привіт всім моїм товаришам по зброї — 
колишнім партизанам загону «Буревісник».

С. СЮЛЬСЬКИИ, 
колишній командир взводу ПТР».

На прохання читачів сьогодні 
публікувати спогади С. Сюльського «В боях за 
Україну», надруковані в журналі 
Украйна» № 8 за 1959 рік. Літературний запис 
Л. Шаргородської і Є. Ровинської.

ми починаемо
«Советская

Послали мене колгоспники, сусіди.

— Що з вами робити? — задумливо промовила ха
зяйка. — Розуму не прикладу. І тяжко мені людину з 
дому вигнати, але 
порушення наказу.

— На Одещину. Я із Білої Церкви, йду діставати 
соняшникову олію. — 
тобто, йди, мовляв, домовся, де добрий врожай, а ми 
тоді на возі приїдемо — заберемо. Втомився я за цю 
дорогу так, що і сказати не можна, ноги не ходять. Мо
же все-таки пустите, хазяюшко? Як настане світанок, 
зразу ж піду.

— Ну добре, — раптом рішуче сказала жінка.— Бути 
по-вашому. До приходу сина посидіть, відпочиньте, а 
вже він прийде, розсудить тоді, як бути.

Я сів на лавку, ноги в мене нили від втоми. Добре, 
думаю, якщо син в неї такий же хороший, як вона, та 
й сміливий теж.

ж розстрілом німці погрожують за 
А ви куди направляєтесь?

РОЙШЛО декілька хвилин, і в кімнату 
ввійшов юнак років 19—20, високий, ху
дий. хворобливий на вигляд.

Він витер ноги біля порогу, повісив 
плащ на цвях, привітався і запитуюче 
подивився на матір.

— Це. Женічко. подорожній до нас за
вітав. Боїться патрулю попастися і про
ситься до нас переночувати. Я його зали
шила поки, а вже там. як скажеш.

— Добре, мамо Я зараз. — Він вмив
ся за занавіскою, потім підійшов до мене 
і подав руку.

— Рачинський Євгеній. — Я потис йо
му руку і назвав себе.

— Ну, будьмо знайомі. Я працюю на гідростанції, 
помічник механіка, місцевий. Це моя мати, бабуся. А 
тепер ви про себе розкажіть.

— Ну що ж вам розповісти. Я по національності якут.
Він перебиває:
— Якут? Це хто ж такі якути, де живуть?
— На півночі, близько від моря Лаптєвих.
— А як ви потрапили сюди?
Я мовчу. Казати, що йду за соняшниковою олією 

якось язик не повертається, а він дивиться на мене 
прямо, очима свердлить, наче наказує говорити правду.

Ну, шо буде, те буде.
— Я військовополонений, втік з табору. — Зупинив

ся. дивлюсь на нього.
— Ну, ну, продовжуй, не приховуй нічого, з якою 

метою втік?
Я кажу йому:
— Ти свій? Так?
Він сміється.
— Свій, свій, не лякайся, розказуй. Яким чином вда

лось втекти?
Я розповів.
— Ну, а далі що думаєш робити?
— Хочу попасти в партизанський загін. Якщо знаєш 

як. допоможи.
— Ні. цього я ье знаю.
Знову я розхвилювався. Як це так. не знаючи люди

ну, відкрився їй, все виклав, як на сповіді. Хочу трима
тись спокійно, але щось не вдається. І від нього, вид
но, не приховався мій тривожний стан.

— Не хвилюйся, — говорить,— Семене Івановичу, пар
тизану не пристало бути панікером. Давай закуримо. 
Так. Тепер слухай В партизанський загін ось так зразу 
не попадають. Спочатку випробовують людину, взна
ють все про неї, перевіряють на якомусь завданні, а 
там уже вирішують, підійде чи ні. Так я чув. Ось ти, 
Семене Івановичу, хочеш в партизани, а що про тебе ві
домо? Ану розкажи, звідки ти родом.

— Із Якутської АРСР.
•— Освіта?
— Нижча.
— На карті можеш показати свою батьківщину? — 

говорить Рачинський. — і виймає із скрині атлас.
Я показав:
— Ось ріка Лена, ось море Лаптєвих, ось Якутськ, 

Вілюйськ, Нюрба — моя батьківщина.

I

і

— Чим в Якутії займається населення?
— Сільським господарством, рибальством.
— Ще чим? •
•— Золото копають, на пухнастого звіря
— Так, а морози там які?
— Градусів 50—60, але буває, що і до 70
— Ну. все це вірно. А тепер розкажи, де 

в полон потрапив, в яких таборах був, які села про
ходив.

Розповів я йому все це. Він перебивав, ставив питан
ня. перевіряв на карті населені пункти, які я називав, 
потім дивився мені прямо у вічі і поволі так, з наголо
сом говорить:

— Ну, ось ти і попався.
— Що значить попався?—питаю, а серце стукає, ма

ло не розірветься.
— А те значить, що попав туди, куди хотів попасти. 

Зрозуміло? Я декого знаю з тих. шо з партизанами 
зв'язані.

Євгеній по- 
кремезннм 

виду вони

Семен Іва-

ПНУВСЯ я до нього, обняв, почав цілу
вати його, потім матір, потім бабусю і 
знову його, а він сміється.

Потім подивився на годинника і гово
рить:

— Ти мені . пробач, я відлучусь нена
довго.

Він накинув пальто і швидко зник. 
Не минуло й півгодини, як 
вернувся з широкоплечим 

юнаком в теплому пальті. З 
були однолітки.

— Знайомся. Льоню, це ____  _
вич, про якого я тобі розповідав.

— Леонід Владнєв, — він потис мені руку і допитли
во глянув трохи розкосими карими очима.

— Євгеній сказав мені, що ви поживете тут деякий 
час, і треба вас влаштувати на роботу.

— Так, але тільки де я зможу працювати? Я ж ри
балка. мисливець — ось моя спеціальність. Теслярувати, 
правда, теж вмію.

— Добре, — перебив мене Євгеній. — ти поки про 
це не турбуйся. Ми з Льонею зараз підемо, а ти лягай 
спати. Завтра о п’ятій ранку тобі вставати.

Вони пішли, а я ліг. але довго не міг заснути, все 
думав, як це дивно сталось, що я знайшов своїх, по
трібних людей, і вони мені повірили, не відштовхнули, 
і тепер я теж стану народним месником, буду викону
вати наказ партії.

П'ЯТІЙ ранку Женя розбудив мене.
— Вставай, Семене, ось тобі паспорт. 
Паспорта два: один румунський — на

право мешкання в селі X., по той бік Бу
гу, інший німецький з місцем проживання 
в селі Сальковому, підписаний повітовим 
комендантом Рутто Альбертом.

— Ознайомився? Ну, значить, порядок. 
Давай поснідаємо — і на роботу. З сьо
годнішнього дня ти — змінний механік 
гідростанції, а ось тобі і перепустка туди.

— Я? Так я ж в цій справі нічого не 
розумію.

— Не біда, дещо пояснимо, до іншого
сам придивишся, а багато з тебе і не спитають — там 
у нас свої люди.

Приходимо на станцію. Біля воріт німецький варто
вий — зхід по перепустках. Пред’явили, пройшли. По
казав мені Женя мій’ об’єкт, пояснив, як давати світло 
місту, селам, як слідкувати за манометрами, в залеж
ності від цього давати вказівки кочегарам.

— Ось і все, а тепер познайомтесь, це ось Ковальчук 
Леонід — змінний механік, а це Люба, сестра Льоні 
Владнєва — інструментальииця. Якщо чогось не знати
меш, у них запитуй. — 3 цими словами він підвів мене 
до юнака і дівчини, які стояли біля машини. Юнак був 
голубоокий, і так акуратно і чисто одягнений, що це 
навіть кидалось в очі. Дівчина, зовсім молоденька, при
вітно усміхнулась до мене. Губи у неї були припухлі, 
як у дитини.

Робочий день на станції 10 годин. До семи годин ве
чора прийшла нова зміна. Мені йти. а Євгенія нема. 
Куди йти?

Тут підходить до мене Люба:
— Ви вже зібрались? Вийдемо разом.
Я зняв комбінезон, переодягся і вийшов за нею. Як 

минули ворота, вона мені говорить, що ночувати у 
Жені мені не можна, та й взагалі, не можна в одному 
місці жити, треба кожний раз міняти місце.

— Зараз ходімо до нас.
Ми пройшли декілька вулиць, звернули в провулок. 

Біля хвіртки стояла жінка. Вона вся так і проясніла, 
коли побачила нас.

— А я вже чекаю, Любаша.
— Мамочко, я з товаришем, нагодуй нас пошвидше, 

нам треба йти.
— Ну заходьте, заходьте, все вже готове, вас чекає.
Не встигли перекусити, входить Льоня і темнорусий 

чоловік в кожушку. Розляглись, Льоня познайомив нас.
— Це, — говорить, — Клим Іванович Шаповалов. 

Тебе, Семене, сьогодні разом з ним чекає одне завдання. 
Завдання саме по собі просте, треба бути дуже пильним 
і обережним. В селі X. зупинився на ніч німецький обоз 
з вогнестрільною зброєю. Ви повинні взяти стільки зброї, 
скільки зможете понести. З будинку вийдете в 21 00. 
Зараз туман, це нам на руку. Ось вам пістолети, остан
ній патрон залишити для себе, живим не здаватися. 
Клим Іванович знає всі подробиці майбутньої операції, 
тобі ж, Семене, головне — берегти спокій і цілковите 
самовладання, ні в якій мірі не розгублюватися. Все 
ясно?

— Все.
— Ну, тоді збирайтесь.

(Далі буде).
•аоаявіяваапвпвввпивпоааипааиапоасппвезиавиавнязвваева

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 28 березин 1962 р., З стор.



ж принципіальність? г/

Бійка в інституті!.. Ганебна пляма на комсомоль
ській совісті, пляма, яку, замість того, щоб вивести 
найрадикальнішими засобами, починають раптом мас
кувати, затушовувати. Роблять це обдумано й упе
реджено. Дійшло до того, що редакція багатоти
ражної газети інституту «Радянський студент» відмо
вилась друкувати кореспонденцію на цю тему в пов
ному вигляді. Редактор В. К. Чернецький так і зая
вив: «Бачите, газета виходить за стіни вузу... Ми кра
ще опустимо оце... про бійку». 1 на світ з’явилася ко
ротенька замітка під «дипломатичним» заголовком 
«Прикрий випадок». В ній вся справа зводилась до 
того, що «сторонні особи вчинили дебош»(?!).

Трапилося це в день свята — 8 березня. Чергувати 
на вечорі повинна була група четвертокурсників ук
раїнського відділу філологічного факультету. Від них 
вимагалося небагато: слідкувати за порядком в роз
дягальні, в актовому залі і в коридорі інституту. І а 
з двадцяти чолоьік прийшли на свій пост лише шес
теро. А решта студентів? Яке вони мали право нех
тувати комсомольським дорученням? На ці запитання 
чекали відповіді члени комітету комсомолу, члени 
студпрофкому, профорги і комсорги груп. Весь актив 
вузу зібрався на засідання. Слухається справа четвер
того українського...

Секретар комітету комсомолу інституту Анатолій 
Ніцой вимагає, щоб кожен, хто не з’явився на чер
гування, дав пояснення.

АЛЛА НЕЧИПУРЕНКО. Звітувати? Будь ласка. 
Не була на останній парі, тому що захворіла. Коли 
йшла додому, попередила комсорга. Домовилася з Зі- 
ною Михайленко, щоб вона підмінила мене.

АНАТОЛІЙ ГРАБОВСЬКИЙ. Чув краєм вуха, як 
Ольга Скачко говорила про якесь чергування. Але ж 
треба було попередити завчасно, а не на останній 
лекції. З дівчат уже не було майже нікого в аудито
рії: їхнє ж свято, хіба можна всидіти?

ВІРА ЧАБАНЮК. Знала... Не прийшла... Ну... про
сто хотіла побути в цей день дома...

БОРИС ШЕВЧЕНКО. Цілком винуватий...
І в кожному такому виступі — характер людини, 

її ставлення до громадського обов’язку, осуд власно
го вчинку, або ж намагання виправдатися. Що ж, ак
тив правий, питання дійсно немаловажне і його тре
ба було обговорити. Невиконання комсомольського 
доручення, тим більш масове, не може проходити 
повз увагу комітету, і даремно Анатолій Грабовський 
і Таміла Молчанова обурились тим, що вчинок групи 
поставили на обговорення на такому широкому засі
данні. Ні, сміття не можна залишати біля порогу. 
Сповідь кожному запам’ятається на ссе життя.

Але насторожує інше. За засіданням, за доганою 
всій ірупі в цілому і кожному зокрема, ніби за шир
мою, заховався непристойний інцидент, про який зга
дується на початку кореспонденції: бійка у стінах ву
зу. Так, група винна, що більшість не з’явилась на 
чергування. Винні й ті студенти, які пішли з третьої 
пари. Свято, мовляв. Та це не причина для виправ
дування! Значна вина в усьому і комсорга факульте-

_____________

ту Валентини Красної, яка пізно повідомила групу 
про чергування. Дійсно, їй треба було сповістити сту
дентів раніше. Треба сказати, що комітету комсомо
лу і факультетським бюро, взагалі, властива подібна 
«оперативність»: до кожного свята чи просто будь- 
якого масового заходу підготовка розпочинається в 
останній день. Безумовно, поспішність ніколи не слу
жить на користь справі. Останній випадок — яскрава 
ілюстрація цьому.

Але ось про що не можна не говорити. Головного 
постаралися не помітити на вищезгаданому засіданні. 
Адже вечір пройшов би добре і без чергових, якщо 
вже на те пішло. Ми всі, весь колектив студентів, і 
в першу чергу комітет, комсомольські активісти винні 
у тому, що троє сторонніх, що прийшли в інститут, 
били в коридорі студента Віктора Альошина, а двад
цять студентів зайняли нейтральну позицію. Які сло
ва підшукати, щоб висловити обурення? Потерпілий 
не побоявся зробити зауваження бешкетникам, які не 
могли всидіти спокійно під час концерту. Не побояв
ся, хоч і почув слова погрози. А його сусіди не при
йшли на допомогу у скрутну хвилину.

Тільки втручання активістів, які підоспіли в цю 
хвилину, поклало край бійці. І що ж? Затримали вони 
розбишак, доставили у міліцію, чи, може, хоч повідо
мили про їх хуліганські дії по місцю роботи? Ні, чем
но запропонували йти додому.

Зараз дехто в інституті твердить, що після бійки 
кулаками не розмахують. Хороше прислів’я, та в да
ному разі воно є ширмою для прибічників половин
частих заходів. Треба було б предметніше розібрати
ся, хто привів хуліганів на концерт. Обов’язково слід 
притягти і розбишак до відповідальності, 
чого доброго, візьмуть собі в голову, що 
на затівати де завгодно і безкарно.

І головний висновок: у виховній роботі 
ту повинен статися різкий перелом. Не 
комсомольських зборах говорити тільки 
ність та відвідування лекцій. Виховання на конкрет
них прикладах життя студентів, виховання в дусі мо
рального кодексу будівника комунізму — одне з най
важливіших питань порядку денного комсомольських 
зборів. Риси комуністичної моралі мусять прищеплю
ватися майбутнім педагогам в першу чергу. А комітет 
комсомолу інституту за численними культурно-масови
ми заходами іноді не бачить живої людини, 
ходить засобів впливу на кожного юнака і 
зокрема. Активісти явно недооцінюють і ролі 
дуальної виховної роботи.

Справа четвертого українського послужить 
для багатьох. Інколи й помилки бувають повчальними. 
Але тільки в тому випадку, якщо їх не замазують, 
рішуче і до кінця викорінюють.

А то вони, 
бійки мож-

педінститу- 
можна на 

про успіш-

не зна
ді вчину 
індиві-

уроком

ТВОРЧОГО ЗЛЕТУ ВАМ 
ЮВІЛЯРИ!

Г703АВЧ0РА в приміщенні обласної філармонії від- 
•* ■* булося урочисте відзначення 40-річного ювілею са
модіяльної народної хорової капели Палацу культури 
імені Жовтня заводу «Червона зірка». Художній, керів
ник і диригент капели Г. Ю. Почапський розповів про 
історію виникнення, творчий шлях хорового колективу.

В 1922 році з ініціативи столяра деревообробного 
цеху /. Рожкова була створена вокальна група з робіт- 
ників-металістів завод у. Аматори хорового співу часто 
виступали з концертами в цехах заводу. Група швидко 
здобула популярність. Першими організаторами і ке
рівниками хорового колективу були М. Кононенко, 
Є. Новицький, К. Стебловський, К. Островський та інші.

За 40 років свого існування хор виріс у великий 
самодіяльний, колектив з високою музичною культурою. 
З хору вийшло чимало майстрів вокального мистецтва: 
відомі оперні артисти М. Гришко, В. Селиванов та ін.

В /960 році колектив був учасником республікан
ського огляду-конкурсу художньої самодіяльності, при
свяченого Декаді української літератури та мистецтва 
в Москві.

За досягнуті творчі успіхи і високу виконавську май
стерність хоровому колективу в 1961 році присвоєно по
чесне звання самодіяльної народної хорової капели.

З словами щирого привітання до ювілярів звернулись 
завідуючий відділом пропаганди і агітації обкому 
КП України т. Сиволап, заступник голови міськвикон
кому т. Дегтярюк, секретар облпрофради т, Жмак, на
чальник обласного управління культури т. Жеребцов, 
артист Кіровоградського українського музично-драма
тичного театру ім. Кропивницького т. Рябовол, пред
ставник хорового колективу любителів співу м. Ленін
града т. Парасенко, директор заводу «Червона зірка» 
т. Крючков, перший керівник колективу, нині керівник 
заслуженої капели «Дойна» Молдавської РСР т. Коно
ненко та інші.

Учасники капели нагороджуються грамотами міськко
му КП України, облпрофради і управління культури, 
дирекції, партійного комітету, завкому профспілки та 
завкому комсомолу заводу «Червона зірка». Працівники 
Кременчуцької ГЕС подарували ювіляру пам’ятний аль
бом фотолітопису будівництва Кремгесу, Директор за
воду «Червона зірка» т. Крючков від імені дирекції, 
партійного комітету, завкому профспілки і завкому ком
сомолу вручив найстарішим учасникам-ветеранам капе
ли цінні подарунки. Весь склад капели премійовано ту
ристськими путівками по Волзі.

Після урочистої частини відбувся звітний концерт ка
пели. який пройшов з великим успіхом.

•JVjU*

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

/'’’Бітовій музичній громад- 
я-' ськості добре відоме ім’я 

видатного польського компози
тора та піаніста Кароля Ма
цей (Карла Станіславовнча) 
Шнмановського, двадцятип’яти
річчя з дня смерті якого ми
нає 29 березня 1962 року, а 
6 жовтня 1962 року — восьми- 
десятиріччя з дня народження.

Кароль Шимановський наро
дився 6 жовтня 1882 р. в с. Тн- 
мошівка Київської губернії (те
пер Кам’янського району Чер
каської області) в польській 
дворянській родині. Дитячі ро
ки та юність провів у м. Єли- 
саветграді (тепер Кіровоград), 
де постійно жили його батьки.

З дитинства Кароль хворів 
на кістиий туберкульоз, тому 
учбовий заклад не відвідував, 
а вчився дома та екстерном 
склав екзамени в Єлисавет- 
градському земському реально
му училищі, його він закінчив 
у червні 1900 року (Свідоцтво 
зберігається в Кіровоградсько
му державному архіві).

Закінчивши навчання, Кароль 
Шимановський не пішов на гро
мадську службу, а повністю 
віддався музиці, якою захоп
лювався з дитинства, його пер
шим вчителем був піаніст-педа- 
гог Густав Вільгельмович Ней- 
гауз (батько заслуженого дія
ча мистецтва РРСФР Генріха 
Нейгауза). У нього малий Ка
роль навчився не тільки грі 
на фортепіано, почав робити 
перші кроки по шляху компо
зиторства.

1900—1902 рр. — період вдос
коналення грн на фортепіано.

>-в -е о о с с « в о -о о-зооо

, 40 найбільш обдарованих
: учнів середніх шкіл облас- 
Т ного центра 
т мистецтвом 
Ф бандуристів 
о градському 
І рів. Юних

оволодівають 
гри в 

при
Палаці

. виконавців то
рік тепло зустрічали в Чер
касах. Недавно їх виконав
ську майстерність високо 
оцінили кубинці, які вчать
ся в Бобрииецькому учили
щі механізації сільського 
господарства. 4

На знімку: Оленка ТА
РАСОВА, Льоня СОТНИК, 
Володя ПУЗАКОВ.

Фото Л. БОЛОТІНА.

гуртку 
Кірово- 

nloue-

У 1903 році Шимановський ви
їхав до Варшави, де на протя
зі 1903—1905 рокіи вивчав тео
рію музики. Пізніше жни в 
Берліні, Варшаві, Петербурзі, 
але наїжджав і в своє рідне 
село Тимошівку, де з натхнен
ням слухав українські народні 
пісні, що мали вплив на його 
композиторську діяльність.

у. Документи, які 
Г ТПЇТЇЇ" зберігаються і 
І Ц Н М Кіровоградсь к о-П Го УІ м І му обласномудержавному ар

хіві, розповіда- а • ють, що револю-
ція 1917 року за- 

Г"Т стала Карла Ста
ні славо ви ч а у 

м. Єлнсаветграді. Під впли
вом революційних подій пін 
написав «Перший скрнпичний 
концерт», який був викопаний 
у березні 1918 року скрипалем 
В. Гольфельдом в Єлнсавет
граді. Партію фортепіано вико
нував сам автор. Пізніше ком
позитор написав скрипичиу со
нату.

Вже в ранніх творах — етю
дах, минуетах, прелюдіях, ва
ріаціях — відчувався компози
торський талант Шнманов
ського.

Збереглися рецензії не тільки 
на виконавську діяльність Шн
мановського, але й на його 
композиторську творчість. Ви
соко оцінюючи музичні твори 
Карла Станіславовнча, рецен
зенти відмічали, що в них по
чувається близькість до тра
дицій Шопена та стилю Скря- 
біна, але зовсім відсутнє сліпе 
наслідування. Це — зразок но
вої сучасної музики, сповненої 
захоплюючого змісту і слухає
ться з неослабним інтересом. 
«Для любителів і знавців му
зики твори Шнмановського да
ють хвилини високої художньої 
насолоди» — йдеться в одній 
з рецензій.

Архівні документи розпові
дають, що єлисаветградський 
період життя та творчості ком
позитора 1 піаніста — це пе
ріод його активної музичної і 
громадської діяльності. Рево
люцію Карл Станіславович 
сприйняв лояльно, і з перших 
днів встановлення Радянської 
влади в Єлнсаветграді бере 
активну участь в музичній сек
ції Єлнсаветградського коміса
ріату (пізніше відділу) народ
ної освіти, був заступником го
лови секції, але, по суті, керу- 

Музична 
меті познайо- 

Ф мити широкі кола населення з 
Ф спадщиною видатних компози- 

-------------- й разом з 
діячами 
Дешево- 
Липнян-

Ф
Т лови секції, але, ііо 
Т вав всією роботою. 
Т секція мала на мет

В. ЧАБАНЕНКО, 
студент третього курсу педагогічного інституту, 

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

в
-*■

f

ТІАЗЕТА «Фольксштім- 
ме» опублікувала ча

стину доповіді секретаря 
ЦК комуністичної партії 
Австрії товариша Ф Фюрн- 
берга пленуму ИК КПА. 

В цій частині доповіді 
Ф. Фюрнберг яскраво на
малював тяжке становище, 
в якому знаходиться ав
стрійська молодь, і трудно
щі, з якими вона стика
ється в боротьбі за свої 
права.

Австрійська молодь, 
сказав Фюрнберг, одержує 
на підприємствах і в уста
новах країни за таку ж 
роботу, яку виконують до
рослі, меншу заробітну пла
ту, ніж дорослі, бо, з по
гляду підприємців, молодь 
«не вміє правильно обходи
тись з грішми».

Імущі кола суспільства 
в гонитві за наживою псу
ють молодь, розповсюджу
ючи в широких масштабах 
бульварну літературу, низь
копробні кінофільми і т. д. 
Молоді жінки, які мають 
дітей, часто не мають мо
жливості працювати, так 
як в країні дуже мало де
шевих дитячих ясел і сад
ків.

Характеризуючи ідейне 
виховання австрійської мо
лоді, Фюрнберг сказав: 
«Нерідко у нас чути скар
ги на те, що молоді люди 
нічим не запалюються і 
живуть лише своїми безпо
середніми матеріальними 
інтересами. Однак духов
ний і моральний стан юнац
тва і молодого покоління

взагалі завжди є відбитком 
становища, в якому живе 
все суспільство.

Концентрована антикому
ністична пропаганда при
вела нині до того, шо вели
ка кількість молодих людей 
не цікавиться основною 
проблемою нашого віку — 
проблемою капіталізму і 
соціалізму. Однак молодь 
неминуче займеться цією 
проблемою»... Боротьба мо
лодого покоління трудя
щих за свої права в су
спільстві є прогресивна бо
ротьба, тому ця боротьба 
повністю підтримується ко
муністами, сказав па за
кінчення Фюрнберг.

Ю. БАЖАНОВ, 
Кор. ТАРС у Відні.

У
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о торів. Шимановський 
І відомими музичними

Генріхом Нейгаузом, 
і вн.м. Гольфельдом. 
0ським та іншими брав активну 
і участь в усіх концертах-мітин- 
,гах, як виконавець класичних 
• творів Баха, Бетховена, Вагие- 
ара, Пагаиіиі, Чайковського, а 
І також своїх власних. Виступи 
"Шнмановського робітнича ау- 
^диторія слухала з великою за- 
т цікавленістю, нагороджувала 

виконавця дружніми оплес
ками.

Ця діяльність Кароля Шима- 
н'овського була перервана на
падом денікінської зграї, яка 
захопила місто та повіт у серп
ні 1919 року. 8 вересня 1919 ро
ку Шимановський дав останній 
концерт у Єлнсаветграді і ви
їхав назавжди до Польщі, по
селився у м. Варшаві. Працю
вав там професором по класу 
фортепіано, а потім директо
ром Варшавської консерваторії.

29 березня 1937 року переста
ло битися серце видатного поль
ського композитора Кароля Ши- 

, маповського (помер у Лозяні). 
9Але назавжди залишилися йо

го музичні твори, що ввійшли 
в скарбницю світової музичної 
культури.

Є. ГОРБУНОВА, 
старший науковий співро
бітник Кіровоградського 
обласного державного ар
хіву.

<

J Редактор П. МАРЧЕНКО.

■ МІСТАМ І
КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ». 

Для дітей «Біле ікло». Поча
ток о 10 гол. ранку та 12 год. 
дня. «А якщо це любов?». По
чаток о 2 і 4 год. дня, 6, 8 та 
10 год. вечора.

КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕР- 
ЖИНСЬКОГО. Для дітей 
«Стрибок на світанку». Початок 
о 9 год. ЗО хв. і об 11 год. ЗО 
хв. ранку. «Любов і другий пі
лот». Початок о 1 год. 30 хв., 
З год. 30 хв., 5 год. 30 хв., 7 год. 
ЗО хв., 9 год. 30 хв. вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». До
кументальний фільм «Великий 
бар’єр». Демонструється з 10 
гол. ранку до 9 год. вечора. Ху
дожній фільм «Літа дівочі». 
Початок о 9 год. ЗО хв. вечора.

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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