
ШЛЯХАМИ НЕХОДЖЕНИМИ
Комсорги обкому ЛКСМУ про перші кроки своєї роботи

Пу. ДЕВ’ЯТЕРО. Зібралися вони в кабінеті першого 
•*- секретаря обкому ЛКСМУ. Це — комсорги обкому 

комсомолу при територіальних виробничих колгоспно- 
радгоспних управліннях. В присутності секретарів об
кому вони обмінюються досвідом. Він, цей досвід, ще 
не дуже великий. Минув тільки місяць роботи. Зробле
но лише перші кроки. Та все це дуже важливо.

Хто з чого почав свою діяльність? Чи в ногу з ча
сом йдемо? Які плани, задуми у кожного? Саме про 
це йшла розмова. %

Віктор ЛУКАШЕВСЬКИЙ (Ульяновка)

—Я ознайомився з роботою Голованівської, а ін
структор Леонід Уліч Гайворонської районними комсо
мольськими організаціями. Знайомство відбулось не по 
протоколах, звітах, інформаціях. Одразу їхали в пер
винну організацію колгоспу, радгоспу. Там розібрали
ся з розстановкою комсомольців, разом з активістами 
аналізували хід виконання комсомольцями соціалістич
них зобов’язань, проводили комсомольські збори тощо.

Наведу два приклади.
Чотири дні перебував у комсомольській організа

ції Полонистого відділку Перегонівського цукроком- 
бінату. Тут була дуже занедбана внутріспілкова робо
та. Комсомольці більше півроку не збиралися на збо
ри, деякі з них за кілька місяців не сплачували внес
ки, не виконували доручень. Секретар Володимир Сви- 
дюк має середню спеціальну освіту, а до важливого 
доручення ставився з байдужістю.

Розмовляв з комсомольцями на місцях їх роботи. 
Зібрали збори. На них добре дісталося В. Свидюку і 
членам бюро. Дехто вносив пропозицію увільнити йо
го від обов’язків секретаря і, навіть, виключити з ком
сомолу. Та більшість була за те, щоб зажадати від 
своїх вожаків справжніх живих справ. Так і зробили.

На другий день після зборів я допоміг Володимиру 
скласти план роботи, враховуючи виступи комсомоль
ців, їх пропозиції. Розповів як залучати кожного чле
на ВЛКСМ до активної участі в житті організації. Ві- 
рйїься, що справи підуть краще.

Інструктор Леонід Уліч чотири дні працював у ком
сомольській організації колгоспу імені Ульянова» Ра
зом з активістами також провів помітну роботу. Нині 
комітет комсомолу на чолі з енергійним секретарем 
Вінтором Мальованим почав працювати по-новому.

Юрім ЦЕЛИХ (Новоукраїнка)

— Почав з навчання комсомольського активу пер
винної організації. Разом з Новоукраїнським райкомом 
ЛКСМУ в колгоспі «Україна» провели дводенний се
мінар членів комітету, секретарів бригадних комсо
мольських організацій, групкомсоргів. Вже є перші 
відрадні наслідки. Активісти організували дійове соціа
лістичне змагання комсомольців на весняній сівбі, по
жвавилась робота клубів, бібліотек. 12 кращих юнаків 
і дівчат прийнято в члени ВЛКСМ.

Вивчав стиль роботи Рівнянського райкому ЛКСМУ. 
Не згодний з тим, що працівник райкому комсомолу за 
день об’їжджає три—чотири колгоспи. Яка ж користь 
від цього? Скажу прямо — ніякої.

Віктор МУНТЯН (Добровеличківка)

— Наша мета — жива організаторська робота серед 
молоді. Тому робочий день, як правило, проходить у 
полі, на фермі. В Новоархангельському райкомі ЛКСМУ 
ознайомився з розстановкою комсомольців на вироб
ництві. Потім поїхав у первинну організацію колгоспу 
імені Шевченка. Секретар комітету комсомолу Василь 
Борицький нічого не робив. Підготували комсомоль
ські збори. Пройшли вони активно, по-діловому. На 
засіданні комітету обрали нового вожака. Зараз діла 
у комсомольців артілі пішли набагато краще.

* * ♦

АЛІМ Ярушенко, Іван Синипостіл, Ліда Борбицька, Лео
нід Ключка, Микола Гайдамака, Петро Загреба ви

словили свої міркування щодо поліпшення діяльності 
первинних комсомольських організацій. На конкрет
них, переконливих прикладах з практики першого міся
ця роботи вони доводили доцільність перебудови ком
сомольського апарату. У виступі кожного відчутне ба
жання зробити більше, спрямувати зусилля активістів 
на перетворення в життя рішень XIV з’їзду ВЛКСМ.

"їїАСТО буває так: поки знаходишся в селі — немов 
все як слід, а поїхав — все по-старому лишаєть

ся. В чому ж справа? І знову розмова заходить про 
добір і навчання групкомсоргів, секретарів бригадних 
комсомольських організацій, членів комітету. Від них, 
перш за все, залежить робота в первинних комсомоль
ських організаціях, бо вони найближче до молоді.

Час вимагає і від райкомів ЛКСМУ працювати по- 
новому. Аж ніяк не можна схвалювати такий стиль ро
боти секретаря чи( інструктора, коли вранці він приї
хав у організацію, а ввечері знову повертається в рай-

—------------------------- ------------------------------------

ЩОДЕННО—26 ГЕКТАРІВ
УЛЬЯНОВКА. (По телефо

ну). Комсомолець механіза
тор Жан Домський з кол
госпу імені Карла Маркса 
зобов’язався цього року 
виростити по 56 центнерів 
кукурудзи в зерні на кож
ному з 215 гектарів. Зараз 
він веде сівбу «королеви 
полів» швидкими темпами— 
за світловий день при нор
мі 14 гектарів засіває 21 — 
22 гектари, а всього вже 
впорав понад 150 гектарів.

Наполегливу боротьбу 
Жана Домського за май
бутній врожай правління ар- 

тілі відзначило грошовою 
премією, а бібліотекар Ма
рія Маєвська випустила 
спеціальну листівку, яка за
кликає наслідувати передо
вого механізатора.

Досвід Жана Домського 
підхопили комсомольці ме
ханізатори Анатолій Зли
денно і Федір Слободянюк, 
а також Дмитро Кучмій з 
колгоспу «Україна» та ін
ші. Д. Кучмій щодня засі
ває 24—26 гектарів.

Л. УЛІЧ, 
наш позаштатний ко
респондент.

центр. Комсомольський працівник —< це організатор I 
його організаторську роботу оцінюють по наслідках« 
Приїхав у первинну організацію — допоможи, точні
ше, на практиці розв’язання певних завдань навчи ак
тивістів, як забезпечити гласність соціалістичного зма
гання молоді, правильно розставити комсомольців на 
виробництві, запровадити методи праці наших маяків. 
Виступи з цікавою лекцією, доповіддю або проведи 
бесіду.

Такого комсомольського працівника, активіста шану
ватиме і цінуватиме молодь.

Комсорги обкому комсомолу вважають за необхідне 
при виробничому управлінні створити раду, до скла
ду якої ввести спеціалістів сільського господарства, 
молодих передовиків, кращих комсомольських активіс
тів. Рада буде узагальнювати досвід роботи комсо
мольських маяків, нові форми діяльності первинних 
комсомольських організацій.

Секретарі обкому ЛКСМУ Олександр Мальований та 
Олександр Ткаченко поставили конкретні завдання, над 
здійсненням яких повинні працювати всі комсомольські 
організації. Головне — широко обговорити з комсо
мольцями рішення XIV з’їзду ВЛКСМ, не гаючи жод
ного дня, почати їх виконувати.

Успіх забезпечить, перш за все, висока беєздатність 
кожної первинної комсомольської організації. Отже, 
за роботу!

ТТАСКАВО зовуть Галин- < 
кою кремгесбудівці кра- ) 

новщнцю Гайну Самсонівиу ( 
Марчук. Бо завжди вона го- ( 
това прийти на підмогу, лра- > 
цюватн на своєму крані ? 
стільки, скільки треба буде. , 
А роботи у будівельників 
нині багато. Оце зараз спо
руджують вони будинок № 1 , 
у п'ятнадцятому кварталі. 
Понад 700 кубометрів бетону ; 
вклала у його фундамент 1 
Ганна Марчук. /

На знімку: крановщица •
Ганна Марчук. ?

>
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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ХОЧ І МАЙОРИТЬ ПРАПОРЕЦЬ...
ДО СТАРОГО і мудрого прислів'я:

«Що посієш — те й пожнеш» в наш 
час неодмінно треба добавляти — «І як 
посієш...».

Сіють качанисту на колгоспних полях 
тепер не дідівським способом — під 
сапку. Трактори вийшли на лани, пове
ли за собою сівалки. Та якими б доско
налими й високопродуктивними не були 
механізми, людина управляє ними, і від 
неї залежить, перш за все, і якість сів
би, зрештою, й доля врожаю. Непоганим 
буде він на комсомольських гектарах 
артілі ім. XXII з’їзду КПРС, якщо мо
лодь і далі працюватиме так само 
наполегливо, як у гарячі дні весняної 
сівби.

Комсомольська механізована ланка, 
яку очолює Анатолій Папуша, міцно 
закріпила за собою славу передовика, а 
сам керівник агрегату А. Папуша — 
червоний вимпел переможця. По заслу
зі, адже хлопці давно вже закінчили 
сівбу кукурудзи на своїй 76-гектарній 
площі, яка оброблятиметься комплексно. 
Зараз з не меншою старанністю хлопці 
засівають прифермівську ділянку. Ос
танні гектари закріпленої за ним площі 
засіває зараз і другий агрегат — Воло
димира Папуші.

Успіх сівби тут забезпечили й добре 
підготовлена площа, і техніка, і насін
ня. Та немаловажну роль відіграла й 
молодь, яка твердо знає свої рубежі, 
сповнена рішимості подолати їх. Ях 
Анатолій Папуша, так і його колеги — 
Олексій Руднцькии, Леонід Вараніцький 
добре пам’ятають не лише про свої 
власні зобов’язання, а й в цілому по 
колгоспній комсомольській організації. 
Вони можуть точно змалювати стан 
справ в сусідніх бригадах, розповісти 
про те, які зараз показники у їх супер
ників по змаганню. Але найкращі — у 
них. По 28 гектарів за зміну засіває 
комсомольський агрегат.

Далеко, за десятки кілометрів від 
цього лану, такий же червоний прапо
рець майорить на тракторі Анатолія 
Комара — керівника комсомольсько? 
механізованої ланки колгоспу «Украї
на». Щоправда, денний виробіток агре
гату набагато нижчий — 17 гектарів, 
але тут більше не засіває ніхто.

Ланка ця взяла високе зобов’язання 
по вирощенню кукурудзи на зерно — 
по 60 центнерів на площі 100 гектарів, 
причому без затрат ручної праці. Та
ку ж ділянку — на силосну масу. Але 
до сівби на своїй площі комсомольські 
агрегати до 7 травня ще не приступили. 
Сіють на іншій.

— А хтозна, яка кукурудза буде тут: 
чг. на зерно, чи на силос, — заявляє 
тракторист Микола Яременко.

— На силос, — уточнює секретар 
комсомольської організації колгоспу 
Василь Носач.

Посіяти хлопці намагаються швидко. 
Василь Білоніг з Володимиром Удодом 
культивують площу, а слідом йде по
сівний агрегат Миколи Яременка. А як 
він працює? На це могли б відповісти 
комсомольські контролери, якби такі 
існували. Але механізатори, як видно, 
й не чули про них. В їх розумінні кон
тролери — це бригадир, агроном, голо
ва правління чи будь-хто інший з кол
госпного керівництва.

Роль комсомольського контролера бе
ре на себе Василь Носач, який стверд
жує, що саме він і закріплений за цим 
агрегатом.

Відшукуємо контрольні гнізда — пе
ревіряємо. Квадрати правильні, глиби
на висіву задовільна. Але ж у кожному 
гнізді лише по одному зернятку.

— Не біда. Гірше, коли по 3—4 — 
примусять тоді мене сапою вирубува
ти, — пробує жартувати сівальник Во
лодимир Шаповалов.

— А коли не зійде ота зернина або 
знищить її дротяник?

— Ну, тоді... Тоді підсаджувати до
ведеться — заклопотано говорить Во
лодимир.

ось новий огріх — мілкий, всього 
на 5 сантиметрів висів зерна... 1 зно
ву ж заспокоєння: — Нічого, грунт во
логий.

Комсомольські ділянки, які мусять 
стати найврожайнішими, вже зараз по
винні виділятись з загальної площі. Бі
ля кожної мусить бути спеціальний 
щит з написом. Але жодного такого не 
виготовили комсомольці з артілі «Ук
раїна».

Про не зовсім продуману підготовку 
до сівбн на комсомольських гектарах 
говорить і те, що одна з ланок молодих 
кукурудзоводів досі не має ланкового: 
ніяк не зупинить комітет комсомолу на 
комусь свій вибір.

Комсомольських контролерів, щитів 
на ділянках не видно і в інших колгос
пах району. Не всюди встигли побувати 
у дні сівби працівники райкому комсо
молу та активісти. Все це разом взяте 
наводить на думку: чи не з’явилось у 
добровеличківців передчасне і небез
печне самозаспокоєння?

Т. БОДНАР, 
спецкор «Молодого комунара».

ЩЕ жодного року в дорожнн- 
ській артілі імені Леніна 

не сіяли стільки кукурудзи, як 
Цієї весни. «Королеву полів» 
вирощуватимуть тут на 1300 
гектарах, причому, за гіталов- 
ськнм методом — без затрат 
ручної праці. Передовий аі ре
гат комсомольця Олександра 
Ковальчука висунув девіз: «Сі
яти з перевиконанням змінного 
завдання, і тільки на «відмін
но»! Цей заклик гаряче під
тримали і закріплюють ділом 
комсомольці механізатори Бо
рис Зозуля, Микола Громиш, 
Василь Мірошниченко, Мнхай; 
ло Настасієвськнй та інші. Во
ни засіяли вже близько 500 
гектарів кукурудзи.

і. котовськии. - 
Вільшанський район.

* ж *
Комсомольсько-моло

діжна тракторна бригада 
на чолі з Миколою Хворостов- 
ським вирощує найвищі врожаї 
у колгоспі ім. Куйбишева. Го
ловну увагу приділяють зараз 
механізатори виробництву зер
на кукурудзи. На 595 гектарах 
будуть вони вирощувати цього 
року «королеву полів». А для 
того, щоб на кожному гектарі 
зібрати по 55 центнерів зерна, 
комсомольці прагнуть посіяти 
якісно і в стислі строки. Сі
валки добре відрегульовані від
повідно до фракцій—иасіння. в 
кожне гніздо попадає не біль
ше двох зернин.

Г. БУБЛИК.
Новоархапгельський район.

♦ ♦ - *
ЗАСПІВУВАЧАМИ на сівбі 

кукурудзи у радгоспі ім. 
Кучбишева є комсомольці. На
приклад, агрегат Віктора Чор- 
нієнка за зміну засіває по 
20—22 гектари.

Комсомольці-механізатори зо
бов'язались наполовину скоро
тити строки сівби.

М. КОВТУН. 
Бобрннеиькнй район.

♦ * «
8 ТИСЯЧ гектарів кукурудзи 

вирощуватиме молодь 
Олександрійського району в 
цьому році. Вступили у бороть
бу за врожай комсомольсько- 
молодіжні агрегати.

В колгоспі імені Щорса дві 
комсомольсько-молодіжні ланки 
на площі 350 гектарів вирощува
тимуть кукурудзу без затрат 
ручної праці. Агрегат Анатолія 
Лнсяка з сівачем Михайлом Бі
ляком сповна використовують 
техніку — денний виробіток 
становить 17 гектарів. Такого 
успіху ще не добнвапся жоден 
з шести агрегатів колгоспу.

М. ШКУРАТ, 
секретар райкому ЛКСМУ.

Олександрійський район.

Комсомольські гектари повинні бути найурожайнішими. • 
В НАЙБЛИЖЧІ ДНІ ЗАВЕРШИМО СІВБУ КУКУРУДЗИ!
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Сьогодні- свято Перемоги
_________________ ■ —....------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

«... Мені було 17 років, коли я закінчила в 1942 році 
середню школу і пішла добровільно на фронт. Я щас
лива, що пізнала всі негоди лих років, бачила люд^й, 
справжніх героїв у бою, заточенні, коли перевтряє-
лива, що пізнала всі негоди лих років, бачила людш, 
справжніх героїв у бою, в оточенні, коли перевіряє
ться все, на що здатна людина. Я бачила, як люди ря
тували один одного, закривали грудьми товариша від 
куль, осколків, від снарядів і бомб, коли люди боролись 
за життя людини, коли ділились останнім шматком хлі
ба чи сухаря.

Мені хочеться згадувати і згадувати ті ридісні зустрі
чі, коли нам, бійцям, жителі 
звільнених сіл і міст дарува
ли квіти, приносили яблука, 
молоко. Ціле відро принес
ла літня жінка в одному 
з сіл Кіровоградської об
ласті, а у самої господарки . , 
палена фашистами, які відступали. Наскільки я вдячна 
цій чудовій жінці, зрозуміє лише той, хто йшов з боя
ми. місяцями жив у землянках, спав на снігу.

Чудові наші люди! Треба любити їх! 1 заррди них 
боротися за мир, захищати мир. І в цьому щастям

Ці слова належать вчительці А. Куі.мовій з м. 111а- 
хуиьї Горьковської області. Написала вона їх в листі 
до редакції газети «Комсомольская правда». Це була 
її відповідь на питання нашої ровесниці Каті Маль- 
цевої «Що таке щастя?»

Редакцію «Молодого комунара» зацікавило, хто ж 
ця жінка з Кіровоградщини, про яку пише А. Куімова. 
Де зараз вона, ця щира, відважна селянка, що робить? 
Ми звернулись до А. Куімової з проханням розповісти, 
що їй відомо про цю жінку. Незабаром з Шахуньї при
йшов лист. Нижче публікуємо його:

«Я не можу назвати ні прізвища, ні імені тієї жінки, 
про яку запитує редакція. Таких зустрічей теплих, сер
дечних було дуже багато. І, звичайно, в пам'яті не збе
реглися всі люди, яких довелось зустрічати, з якими 
ми ділили радощі наших успіхів і гіркоту невдач.

Тим більше, що під час таких зустрічей ми не завжди 
поспішали дізнатись прізвища й імена людей. В них 
є щось значно більше, величніше, ніж звичайне знайом
ство. Під час таких зустрічей люди звіряли биття своїх 
сердець, пульс життя свого. І головне було в тому, що 
бачив чудових людей, патріотів, які всім єством праг
нули допомогти воїнам скоріше розбити ворога. Такі 
люди, люди тилу, теж кували перемогу.

Я хочу кілька слів сказати про нашу частину, яка ра
зом з іншими визволяла Кіровоградщину. Це була 19

Щастя дарують люди
в цей час палала хата, під-

\
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стрілецька Червонопрапорна дивізія, 90-й артилерійський 
полк. В частину я прибула в липні 1942 року. Тоді вона 
знаходилась під Москвою. В серпні почалися наступаль
ні бої, в яких ми брали участь.

В лютому 1943 року нашу армію перекинули на пів
денно-західний фронт. В Харкові зустрічали 8 березня 
1943 року, 9—10 березня почалося оточення. Виходячи 
з оточення, ми втратили свого любимого командира 
полку гвардії підполковника Шелеста. Це була чудова 
людина і прекрасний командир. У полку всі його дуже 

любили, і кожен готовий був 
закрити його своїми грудь
ми, як любимого батька. 
Потім командував полком 
Солод (дуже короткий час), 
і аж до перемоги — Ми- 
колишній учитель.

І 

хайло Семенович Ігнатьєв,
Під командуванням Ігнатьєва полк йшов з боями в 

такому напрямку: Харківський тракторний завод — 
Красноград — Знам'янка — Кіровоград — Умань 
Балта — Тирасполь. Далі маршруту я не знаю, бо в 
травні 1944 року на Дністрі була поранена і демобілі
зована. ч

«У мене немає під рукою карти Кіровоградської облас
ті. Вона нагадала б мені назви сіл і міст, які довелося 
брати нашій частині. Пам'ятаю: там були жорстокі бої, 
деякі села переходили з рук в руки по кілька разів. За
пам'яталось село Верблюжка. Чи вашої це області?

Не забуту тієї гостинності, з якою зустрічали своїх 
визволителів жителі вашої області. Хоч населення і не 
так багато було тоді в селах: юнаків і дівчат фашисти 
вивезли в Німеччину, багато переховувались у парти
занських лісах. На Кіровоградщині я лежала в госпі
талі. Пам’ятаю, як в день Радянської Армії і на 8 бе
резня 1944 року нам, пораненим, приносили жінки по
дарунки. Які то були подарунки! Хороші, ласкаві жін- 
ки-матері. Я не знаю їх імен, але в. серці вони залиши
лись навічно. Хороші, чудові ваші кіровоградці, сердеч
ні, чуйні.

Можливо, вам пощастить дізнатись про ваших чудо
вих земляків від інших товаришів, яких можуть знайти 
читачі газети і прізвища яких я пам’ятаю. Ось вони: 
вже згаданий Михайло Семенович Ігнатьєв, комсорг 
полку Костя Таленков, Борис Пир'єв, капітан Кукуіи- 
кін, Черемісин, Пивоваров, фельдшер Боровков, лікар 
Обухов.

Я не знаю імен і прізвищ людей, які в тяжкі роки 
війни подавали нам щиру руку допомоги. Але вони — 

в моєму серці. Щире спаси- 
22 (л вам> кіровоградці!

А. КУЛМОВА».

В перші дні Великої Вітчизняної війни в боях/ 
$ за Батьківщину смертю хоробрих загинув при-? 
с кордонний лейтенант Лопатіш На заставі, якз > 
( носить ім’я Героя Радянського Союзу О. В.

Лопатіна, тепер несе вахту його син Вячеслав. > 
На знімку: лейтенант Вячеслав Олексіновнч і 

Лопатін розмовляє з рядовим Євгеном Фіяаив-| 
ком. Фото А. Свириденк». <

В лаз

НЕЩОДАВНО мені до
велось зробити екскур

сію у колишній фашист
ський табір смерті Заксен
хаузен. Все, що я побачив, 
що почув від німецького 
комуніста Станика та’ інших 
колишніх в’язнів концтабо- 
ра, приголомшило ’мене. 

Табір смерті Заксенхаузен 
створений в 1936 році. Спо
чатку в ньому розмістили 
£.000 політичних в’язнів, го
ловним чином німецьких ко
муністів. В 1,938 році тут 
вже знаходилось 14 тисяч, 
а в 1939 — 28 тисяч 
чоловік. В тісних ба
раках. в нелюдських умо
вах утримувались не тільки 
дорослі, а й діти. В 1941 
році в Заксенхаузен доста
вили перші партії радян
ських полонених. Вони вми
рали від катувань і висна
ження. Та гітлерівцям це 
здавалось замало. Вони 
створили ше більш страшні 
умови. У бараки, де колись 
розміщалось по 240 в’язнів, 
^почали заганяти по 700. а 
згодом і по дві тисячі чо
ловік. Голод, холод, тиф 
несли в'язням повільну і 
болючу смерть. Тисячі лю
дей були знищені фізично. 
Есесівці, що охороняли та
бір, використовували поло
нених, як живі мішені. Чо
тири печі крематорію не 
встигали поглинати трупи 
вбитих. Тоді був споруд
жений новий крематорій.

Вірна смерть чекала на 
тих, хто потрапляв в Зак
сенхаузен. Втекти звідти 
практично було неможливо. 
Восени 194! року фашисти 
знищили 18 тисяч радян
ських військовополонених. 
Особливо відзначались 
своєю жорстокістю «шефи» 
табору Кайдель і Лоранц, 
наглядач з кличкою «заліз
ний Густав», лікар Бамкет- 
тер. Це вони та подібні Ідо 
них знімали шкіру з живих 
людей для абажурів, вири
вали зуби. а з людських 
кісток робили муку для 
добрив. Це їх думка пра
цювала над тим. щоб ме
ханізувати процес знищен
ня людей. Гордістю катів з 
Заксенхаузена була газо-
ГТ7ТТ»Ту X ТУ ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 7ТТТТТ 

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
9 травня 1902 р., 2 стор.

■ ва камера. В неї начебто
■ під-виглядом миття в лазні 

заганяли 
них на 
впускали

і кислоти. Кілька хвилин піс
ля цього приміщення про-

■ вітрювалось і знову иапов- 
. нювалось людьми. Навіть 
І розстріли гітлерівські голо

ворізи проводили з непід-
, робним цинізмом. Людину 

примушували ставати для 
вимірювання росту до сті
ни. а в цей момент есесівець 
через спеціальний отвір
стріляв в голову жертви.

Щоб приховати сліди 
своїх злодіянь, фашистські 
кати за наказом Гіт.тера і 
■Гіммлера мали намір зірва
ти табір разом з в’язнями, 
але злякались, що тим са
мим знищать і есесівські 
корпуси.

Тоді прийняли рішення 
втопити нещасних в Бал
тійському морі. Це був 
страшний перехід. Всі 280 
кілометрів шляху від табо
ру до моря були встелені 
трупами. А тих, хто дійшов, 
заганяли на баржі. В морі 
баржі підривались.

В Заксенхаузені томився 
невідомий поет, вірші якого 
були знайдені в одній з 
стін табору. їх ніколи не 
можна забувати.

...Открой страницу в -сердце 
изболевшем

И сразу вспомнишь 
горькую аппель:

Стоишь в строю, 
дрожащий, посиневший,

десятки прирече- 
смерть, а потім 
пари синільної

Одетый в полосатую
* шинель.

Кто позабудет жуткую 
картину 

Повешенья у лагерных 
ворот,

Когда палач веревкою

Несчастной жертве
змеиной

tsevo 
обовьет.

в 
ч 
я

Хі
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м. Шахунья
Горьковсьхої області.

Я, как цепью, к постели 
приковам.

Изувечен лежу, забинтован. 
Два врача и сестра вадо 

мною 
Наготове стоят с камфорою. 
Все мертво, как — .

в свинцовой полуде...
Слышен голос:

— Он жить еще будет! 
Вмиг сползла с тусклых 

глаз «аутина.

а р е ш е
«Медсестра... Антонина."» 
Словно чудо свершилось,—' 

пввеаьге,
Я ожил!.. Я живу,

я бессмеркм.«
Потому, что дли жизия 

основой
/Послужило мне девичье

слово.

Николай ГАЛИЧЕНКО.

А крематорий... 
Говорить нет силы.
Кто только сможет, ппапо, 

подсчитать 
Всех тех, кому здесь 

выдернули жилы,
И скольким здесь 

прншлося жизнь кончать. 
Хлысты, резина, смерть и 

кровь. 
Вы в памяти все это 

сохраните, 
Как сохранили первую 

любовь.
♦
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Страхіття табору смерті 

не зломили волю патріотів 
їх знищували фізично, але 
не змогли поставити на ко
ліна.

Та поразка нічому не 
навчила катів. Вони знову 
мріють про війну. Бамкет- 
тер. Лоренц та подібні до 
них знайшли притулок у 
Західній Німеччині. Бамкет- 
тер, наприклад, 
лікарню, в якій 
медичні досліди 
людях. Лоренцу 
«послуги» збудована 
за сім тисяч марок, 
крильцями аденауерівського 
уряду колишні есесівці і 
кати мріють про реванш, 
про новий похід на схід.

Тому радянські люди 
повинні бути готові дати'’ 5 
нешадпу відсіч будь-якому 
агресорові.

Б. РОМАНЕНКО, 
старшина запасу.

с. Мала Виска.

має свою 
узагальнює 

на живих 
за криваві 

вілла 
Під
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ЙШЛИ З НАВЧАННЯ СОЛДАТИ
їдуть селом весняним 
Солдати з навчання, 
Вітрець спішить з поляни —• 
Колону доганя.
Ганнуся — цвіт незірваний — 
Дорогу перейшла,
Та ще н бровою рівною, 
Як лезом, повела.
І хоч солдати стомлені,
Тут кожен підтягнувсь:
Згадали хлопці, спомннли, 
Своїх... своїх Ганнусь.
... Не сплять, не сплять солдати, 
Хоч вже давно відбій, 
В полон всю роту взято 
І спогадів, і мрій.
А вн, русяві кісоньки!
Не треба, не тужіть. 
Повернуться, ще й з піснею.
Ви тільки вірно ждіть.

Віктор ПОГРІБНИЙ,

<
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Пй ОНАД три тижні тему в області по- 
мався місячник книги, присвячений 

59-річч;о газети «Правда» і 40-річчю піо
нерської організації імені Леніна.

Як же проходить місячник? Про це 
досить красномовно говорить хоч би та
кий факт: із 193 первинних комсомоль
ських організацій Кіровограда з почат
ку місячника для розповсюдження взя
ли літературу в магазинах міста тільки 
12 організацій, серед них три шкільних. 
А грошей за продану літературу наді
йшло аж... 25 карбованців від первин
них організацій швейної фабрики і 
лікарні.

В чому ж справа? А в тому, що 
ні міськком ЛКСМУ, ні комітети 
винних організацій ніякої роботи в 
му напрямі не проводили. Чим можна, 
скажімо, пояснити, що на агрегатному 
заводі (секретар комітету ЛКСМУ 
Ю. Кваша), де є народний кіоск і де 
була ціла група розповсюджувачів в це
хах і відділах, зараз повне затишшя? 
Якщо в минулому році заводські ком
сомольці реалізували літератури на су
му 4909 карбованців, то за чотири мі
сяці цього року — тільки на 330 кар
бованців. Комітет комсомолу, цехові 
комсомольські бюро пустили всю справу 
на самоплнв. Існує, мовляв, на заводі 
кіоск, — ну й добре! Принагідно й ко
зирнути можна, що кіоск є. А як справи

обл-

ДОСІ 
лер- 
цьо-

цехових комсо- 
взагалі вважають

міськкоиівці? 4«

■ в цехах, — це нікого не цікавить.
2 Таке ж становище і в комсомольських
■ організаціях швейної фабрики (секретар
■ комітету Т. Сторожук), панчішної (сек-
■ ретар комітету О. Гуцалюк), заводу «Ди-
■ намік» (секретар комітету С. Титарен- 
~ ко), та в інших організаціях. На заводі

«Сільгоспдеталь» (секретар Л. Фенько) 
взагалі ніхто не займається продажем 
книг, а розповсюджувачів там немає і 
в помині.

Серйозний докір за погану пропаганду 
книги слід закинути комітетові ЛКСМУ 
заводу «Червона зірка» (секретар комі
тету М. Малєта). Вже на протязі дов
гого часу на підприємстві ніхто не мо
же розв’язати питання про будівництво 
приміщення народного книжкового ма
газину. Другий рік керівники заводу 
частують людей обіцянками, що мага-

■

■

■

■

зин буде, але його все нема й нема. 
Невже двохтисячний загін комсомзліі 
заводу не може в неробочий час облад
нати приміщення? Та й матеріали необ
хідні при бажанні зуміли б знайти. Це 
по-перше.

По-друге, в умовах заводу книги мож
на продавати безпосередньо в цехах. 
Але цього не робиться. Завком ЛКСМУ 
відмахується, а бюро 
мольських організацій 
це зайвим клопотом.

А що ж скажуть
визначили вони своє місце у розповсюд
женні літератури? Секретар міськкому 
ЛКСМУ Надія Івахненко може сказати, 
що вони книгами займалися. Є, мовляв, 
комісія спеціальна при міськкомі. -Не
щодавно збирались навіть, обговорюва
ли питання про початок місячника.

Так, збирались. За півроку існування 
комісія «засідала» двічі. Причому, не в 
повному складі (принаймні по 5—7 чо
ловік). А де ж секретарі комсомоли* 
с* кмх організацій, члени комітетів? Чо
му міськком ЛКСМУ ні разу ие зібрав 
їх і не довів до відома кожного умови 
місячника, завдання для кожної пер
винної організації зокрема.

На протязі довгого часу на (К* 
міськкому жодного разу не заходи-« 
М.ОВа рр° роботу комсомольських <Ч>; з 
нізацій по розповсюдженню літератур» 
хоча б у таких великих організаціям 
як заводи «Червона зірка», «Сілн^сН’ 
деталь», панчішна, швейма, взуттєві 
фабрики, педінститут? В школах і У4’ 
бових закладах останнім часом теж 
панував спокій в реалізації кимгя.

Працівників міськкому не стурбу«" 
і той факт, що в минулому році комео* 
мольська організація не довикона
ла зобов’язання по розповсюдженню 
тератури. Не турбуються вони про п0; 
ліпшення справ і зараз. В 1962 Р0111 
комсомольцям Кіровограда потрібно 
розповсюдити книжок на 15900 
ванців. І щоб в кінці року не червню* 
ти, треба зараз взятися за діло 3 П(?Б* 
ною відповідальністю, надолужити 
гаяне. . '

В. КОРАБЛЬО»- 
*■■*■*■■«■■■вввваваав

Для учнів сьомого класу 
Піщанобрідської середньої 

школи робітничої молоді зараз 
особливо гаряча пора. Набли
жаються екзамени, а в колгос
пі і вдома — у повному роз
палі весняні роботи. І всюди 
треба встигнути.

На початку квітня учні вирі
шили посадити на подвір'ї

школи різні фруктові дерева 
ВЛ^г£Г* Р0б0Т" Х,¥ з’їзду 
ВЛКСМ вони з радістю підби
ти ПСРШІ підсумкн своєї робо-

Іван Гончаренко, Борне Ша- 
пДНОВ та &асмь Зідрдшже 
посадили по 10 — 15 фрукто
вих дерев. Ще більше встигли 
Василь Бензар та Григорій Ус-

тимець. Вони посад*»"
20 — 30 яблунь. ао^я°С
вишень, а Миіїо« Зм» 

ський та Іван Гончар« 
крім фруктових дерев 
чубуків «*^аяУвл|>ЕЯк€в, 

8ЧВТсЛ**
с. Піщаний Брід „»лону, 
Новоукраїисмсрго



IIІЧ НАКРИЛА наше міс-: 
то куполом зоряного печ 

ба, немов чудернацьким зо
лотистим шатром. Тихо Мо
розяно. Перед світанком на
сунули руді хмари. Пішов 
сніг. Подув сердитий вітер і 
став горнути білу ковдру 
пересипаючи наметами ву
лиці. Такий-то вже невга
мовний в нинішньому році 
березень? Немов жартує 

О шостій ранку вируши
ли звтооусом до Кіровогра
да. Метелиця не вщухає, 
сипле білим снігом, крутить

— Дорога стелиться, __ ’
Ми з товаришем зайшли

було вільних місць. 
діа™наД-ТЄ'я^п0стоюКО ПІЯВЄЛася чоРнява вродлива 

шо\овмосТь КшорЄята<іШщ" б бум ' не₽oSo “ *сіяа?тс>-

лнея на нас з-під чорних ніжних брів
Дючвна ве тому вступає місце старо,ому 

годиться, що так зобов’язують неписані закони 
«і. Вона завжди така. Душею і 
добра до людей.

Розрізаючи пучком світла фар білосніжну пелену 
хурделнщ, автобус рвонувся з місця. Важко надриваУ 
ється мотор. Живим струмочком перекочуються між 
людьми _жарти, сміх. А згодом полинула пісня. І за
співує и все та ж чорнява дівчина. Хто ж вона’ Сви
нарка з колгоспу «Прогрес». Ось уже три роки доглядає тварин. г г *

Прийшла на ферму невеличким п’ятнадцятирічним 
дівчам. А працює як! Замилуєтесь! Метка, кмітлива 
мов ластівка, пурхає сюди-туди. І завжди щебече спі
ває. — Наша щебетуха, — так говорять про Марійку 
старші свинарки. J

І люблять її за веселу вдачу, шанують за щиру 
працю. Куди поспішає Марійка, туди й пісня слідом 
лине. Співуня, та й до діла беручка. Доглядає 240 сви
ней. Дала слово виробити в нинішньому році понад 
1300 пудів свинини. А пообіцяла — свого досягне. Та
ка вона, Марійка.

(Г! ВИНАРКА, а їде на^обласну конференцію пра
цівників культури. Чому ж це? Вона — делегатка.

На районній конференції обрали. Заслужила такої ша
ни J %

• Дівчина скрізь встигає. Закінчить поратись біля сви
ней і поспішає до клубу. Вона в хорі перша заспі
вувачка. А в драматичному колективі — права рука 
у самодіяльного режисера. Староста гуртка. Сама ні
коли не запізнюється на репетицію і всіх артистів всти
гає зібрати. *

Недавно любителі сцени поставили в сільському клу
бі комедію «Фараони». Як же хороше виконували ро
лі! А найкраще — Марійка. Односельчани щирим смі
хом і дружними оплесками нагороджували виконавців. 
Заслужено оцінили виставу і в районному відділі куль
тури, порадили виступити в сусідніх селах^ А це чи 
не найкраща оцінка?

Драмгуртківцї готуються до виїзду по району. Тур
не незвичайне. Треба все передбачити.

... Темна ніч. Розгрузла дорога. Дівчині трохи бояз
ко одній ходити аж на інший кінець села, та ще й че
рез греблю. Та про це нікому не скаже. Вона ж ком
сомолка. А комсомольці нічого не бояться. Марійка 
внхорем мчить на вогник до клубу. Там її чекають.

Знаходить час і бібліотеку відвідати. Любить хоро
ші книжки. Та не тільки сама читає, а й своїх ровес
ників залучає до бібліотеки. Адже Марійка — громад
ський бібліотекар.

І в комсомольській організації виконує почесне до
ручення — працює заступником секретаря, збирає 
членські внески.

— І коли вона тільки встигає все зробите — дивую
ться подруги. — Десь до півночі в клубі чи в бібліо
теці, та й на роботу ніколи не заспить. Раніше від 
інших порається біля тварин.

А вдома і матері допоможе, і сестричку чотириклас- 
иицю пригляне, перевірить, як та виконує домашні зав
дання.

— Дні летять, — скаржиться Марійка, — не всти
гаю лічити їх. І над собою ж треба працювати.

Так, треба. Вона відвідує гурток комсомольської по
літосвіти. Та цього не досить. Марійка закінчила семи
річку. А для будівника комунізму цього занадто ма
ло Дівчина це добре розуміє. Ото й знаходить вільну 
годину для навчання. їй допомагає менший брат, який-і 
ходить у восьмий клас. Вечорами дещо показує сест- і 
ричці. А вона кмітлива. Швидко опановує основами« і 
<иаук.- Так і продовжує освіту. (

— Восьмий самостійно закінчу, хоч і важко, — го; і 
верить дівчина. — А на осінь обов’язково дев ятии 
клас вечірньої школи організуємо. Домовились про де
з дівчатами та хлопцями. Нас дев’ятеро вже виявили 
бажання вчитись. А гуртом й інших переконаємо. Ось , 

” Так"»ярішили. Так буде, бо Марійка взялася гаряче. J 

Д ОРОГУ занесло снігом. Часто буксує автобус Як
на те, ще й шофер проворонив ген за Малою Вис- 

кою Треба було їхати бруківкою, там менші перемети, 
а він повернув на грунтовий шлях. Оті загрузли 
снігу. Всі висипали з машини. Не сидіти ж в степу 
Треба якось вибираґись.

Взялися розчищати шлях.

Нарис
завиває.

кинув хтось жартома, 
в автобус, коли майже не

ЩО так 
--------- моралі, 

і серцем чиста, щира і

Поруч з іншими і Маріи-

ВОНИ БУДУТЬ МЕХАНІЗАТОРАМИ
дати їм якусь стару маши
ну. за яку на заготівель
ний пункт здали певну к,л*’‘ 
кість металевого лому. І 
комбайн у школі. Майбутні 
механізатори виготовили в 
своїй майстерні запасні час
тини, відремонтували вузли.

Тепер і - - *
оволодівають професією^мс^ 
ханізаторя, 
майстрами 
збирання.

М.
с. Озера 
Новогеоргіївського 
району.

На подвір’ї Озереької се
редньої школи часто збира
ються учні старших класів. 
Вони вивчають самохідний 
комбайн «С-4М». Впевнено 
почувають себе за штурва
лом степового корао.чя <”и" 
кола Спільник, Віктор - а- 
расько, Іван Кравченко та 
інші. Механізатор т. Діден- 
ко навчив своїх вихованців 
не лише керувати маши
ною. але й ремонтувати »•-

А придбали комбайн 
як. Просили школярі п₽ав" 
«інмя артілі імені Жданова

учні наполегливо 

готуються стати 
комбайнового

. КОВАЛЕНКО.

ка трудилася. Вона, мов бджілка, хоч і невеличка, 
те завзята. Ще й’ інших підбадьорює. -

Довго вовтузилися, поки вибиралися на дорогу, 
все ж до Кіровограда прибули вчасно.

На конференції працівників культури нашу Марійку 
обрали до президії. Сидить вона у другому ряду і 
привітно посміхається. Адже вперше у великому місті, 
вперше в пишному залі філармонії. Все її чарує. А 
думки снують, мов птахи яснокрилі.

Як хочеться дівчині, щоб і в Турії спорудили ось 
такий просторий Палац, щоб у ньому світилися сотні 
електричних вогнів.

Так і буде, Марійко. Обов’язково виросте у твоєму 
селі Палац культури.
_ Головуючий на конференції падає слово Марійці.

‘ колгоспу

за-

Ta

ОВОЛОДІВАЮТЬ 
пропагандистською майстерністю 

у/" ЦЬОМУ році з числа 
найбільш підготовлених 

учнів у , Кіровоградському 
.педучилищі створена група 
по підготовці пропагандис
тів і 
курсів 
лекцій 
в'їзду 
пропагандистської роботи.

Цікаво пройшло практич
не заняття, яке було при
свячене засвоєнню лекції 
«Як підготувати і провести 
бесіду». До нього слухачі 
самостійно готували бесіди 
з визначеними для кожного

агітаторів. Слухачі 
прослухали цикл 

по матеріалах XXII 
КПРС та з методики

темами. З цікавими розпо
відями виступили Ганна ) 
Малина, Ольга Назаренко, 
Володимир Малишко.

7 а найбільш цікавим був 
виступ Тамари Кротової, 
її бесіда «Якою повинна 
бути людина комуністично
го' суспільства» була добре 
продумана, цілеспрямова
на, насичена багатими міс
цевими 
бесідою 
ступати

селі Палац культури.
г ’ ■_ :: 

іак і сказав: «Слово надається 
«Прогрес» Марії Дуденко».

А Марійка... Молодець! Сміливо 
привітним поглядом кивнула всім 
що туріївські свинарки і доярки 
свинини та молока, а на ланах вирощено 
урожай кукурудзи, пшениці, буряків.

— Та не думайте, що наші дівчата дбають лише 
про достаток продуктів. Мої подруги живуть і .хоро
шими піснями про наше щасливе життя, і музику люб
лять, п’єси ставлять...

І Марійка щиро розповіла про те, як комсомольці 
артілі борються за піднесення культури на селі, які 
хороші вечори влаштовують у клубі, комсомольські ве
сілля, вечори вшанування ветеранів праці. До культу
ри всі люди линуть.

— Навіть старенькі дідусі та бабусі від церкви від
цуралися, закрили її на замок, а самі пішли до клубу, 
в кіно, в бібліотеку, — такими словами закінчила свою 
промову свинарка.

Як гаряче аплодували всі присутні нашій Марійці! 
Щире слово сказала вона, від самого серця.

Отакі у нас дівчата в Турії!
Новомиргородський район. ч

свинарці

трибуни,вийшла до трибуни, 
і стала розповідати, 
виробили найбільше 

найвищий

■-»

фактами. З такою 
сміливо можна ви- 
серед молоді.

€. ДОНЦОВА, 
консультант-методист 
Будинку політосвіти.

і.

ПОВЧАЛЬНІ УРОКИ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Кайдаш та Валентина Литвинова слуш
но зауважили на конференції, що вчи
тель — не тільки викладач, а й вихова-' 
тель. Особливо в школі-іктернаті. До 
того ж він повинен вміти виготовляти 
наочні приладдя, яких ще- в багатьох 
школах бракує, малювати, співати, зна
ти танці. В житті йому доведеться і 
гуртком художньої самодіяльності, 
мовним чи літературним гуртками керу
вати. А то й спортивною секцією. А 
відповідних навичок у нас невистачає. 
Досвід показує, що з тими вчителями, 
які багато вміють і знають, діти швидко 
знаходять спільну мову, ставляться до 
них з повагою і щирою любов'ю.

Багато наших студентів вело громад
ську роботу: читали лекції для населен
ня, проводили тема-ичні вечори, влаш
товували концерти художньої самодіяль
ності. А звідси кожний- робив для себе 

“ висновок: треба активніше включатися 
в діяльність гуртків, які створені у вузи 
Навики завжди знадобляться.

Під час практики зіткнулися ми й з 
таким питанням, 
земних мов 
та вивчення 
німецькій і 
но, як бути, коли ми не знаємо 
методики і не набуваємо досвіди в цій 
справі? Адже відвідання студентами 
англійської підгрупи кількох уроків у 
лопаткових класах ще погоди не робить. 
Саме на це в першу чергу повинні зва
жити кафедри педагогіки та іноземної 
мови (завідуючі тт. Назаров і Живаць- 
кий). Заходи треба вживати негайно, 
щоб всебічно підготувати майбутніх пе
дагогів для роботи в школі.

Самостійність практикантів — справа 
непогана. Але бажано, щоб, принаймні, 
на перших порах допомога методистів 
була відчутнішою. Фактично' ж вона виг
ляділа так: викладачі відвідала уроки 
лише кількох з п'ятдесяти. Наступного 
року цю прогалину обов’язково треба 
виправити. .

Під час практики кожен з нас 
відчув свої сильні і слабкі сторони, зро
бив відповідні висновки. Виходячи з 
власного досвіду і спостережень, студент
ки Н. Хоменко, М. Турта та інші напи
сали курсові роботи з методики інозем
ної мови, ці курсові стануть у пригоді 
студентам молодших курсів.

Час, що залишився до закінчення ін
ституту, треба використати так, щоб 
прийти в школу у всеозброєнні, стати 
справжнім духовним наставником мо
лоді. Л. НАРОДОВИЙ,

В. ЖУРАВСЬКИЙ, 
студенти п’ятого курсу Кірово
градського педагогічного інститу
ту імені О. С. Пушкіна.

І
 ТД А початку нинішнього учбового року
** л' ятикурсники філологічного фа
культету Кіровоградського педагогічно
го інституту імені 0. С. Пушкіна виїха
ли на практику. Нам належало викла
дати в школах іноземну мову. Мета... 
Власне, мета у будь-якої практики зав
жди однакова: набути навики самостій
ної роботи. А от термін на цей раз був 
незвичайним. Якщо в попередні роки 
п.' ятикурсники залишали стіни вузу 
тільки на два місяці, то нині строк 

< збільшився вдвоє. До того ж наші по- 
\ передники проходили практику тільки 
] в школах Кіровоградщини, а ми — у 
а Черкаській, Київській. Чернігівській, 

І Одеській та інших областях. Але найго- 
а повніша особливість у тому, що торік 
л за спиною кожного практиканта стояли 
І* місцевий вчитель і методист інституту. 
р Тепер же студенти самостійно працюва-
р ли протягом першого півріччя. Так що і 
4 об'єм, а разом з тим і труднощі роботи,

5
 значно

Варто

чі мини7І
 значно зросли.

Варто проаналізувати успіхи і невда
чі минулої практики. Це тим більше не- 
обхідно, що в наступному учбовому ро- 

\ ці така ж «доля», тільки вже протягом 
’. року, чекає наших наступників, які за- 
* раз вчатцея на третьому курсі.
ї «Ось ваша школа. В ній викладати- 
р мета англійську і німецьку мови. Без

умовно, це треба робити кваліфіковано, 
а не абияк», такі останні напутні слова 
методиста. Сам плануй, проводь уроки, 

1 укластися в програму, 
успішність та відвідування. 

Завдання не з легких. Як же справилися 
з ним п'ятикурсники?, Коли проаналізу
вати характеристики, видані практикан
там дирекціями та педрадами шкіл, то 
висновок напрошується один: більшість 
студентів успішно провела практику.

■ Серед них Микола Безкоровайний, Надія 
х Хоменко, Діна Сілецька, Ольга Я у кіно. 
\ та багато інших.

S
 методиста. Сам 
турбуйся, щоб 
дбай про успії

х дили-гти, /діпід ьілгцоди, илиеи ьіуглпи 
X та багато інших.
р Але й труднощі, безсумнівно, були. 
4* Ділячись враженнями, Станіслав Янчу- 
4* ков говорив на конференції, яка підби- 
4і вала підсумки педагогічної практики: 
4 — У класі тридцять учнів. Тридцять
4 різних характерів, і до кожного потріб- 

імакше не буде 
----- , . , , . ----- > міцних знань.

До речі, про дисципліну. Це найбільш 
\ уразливе місце в роботі багатьох. При- 
* чина? Недостатнє знання вікових особ- 
? ливостей дітей, незадовільне володіння 
і індивідуальним підходом. Ось чому в 
І перші дні дехто ставав безпорадним 
} посеред шумливого класу. Звичайно, 
а досвід надувається роками, але до ньо- 
ф го треба й знань, умінь.
4 Студенти Ганна Левченко, Анатолій

4* ний особливий підхід, b 
Р дисципліни, бракуватиме

ф

як викладання іно- 
у початкових класах 
різноманітних ігор на 

англійській мовах. Дійс- 
коли ми не знаємо 

}у в цій 
юентами

Ч МУЗИКА полонила Олек- 
*“• сандра Кондратенка ще

• ‘ з дитячих років. Велику 
•’ любов до мистецтва при- 

щепив йому учитель СПІВІВ 
середньої школи № 4 
м. Знам’янки Микола Ра
тушний. В 1955 році Олек
сандр закінчив курси бая
ністів. Працював учителем 
співів, а з 1962 року ін- 
структором-меїудпстом ви
робничої гімнастики у ва
гонному депо.

Олександр — член літера
турної групи при редакції 
газети «Прапор перемоги». 
Вій пише вірші і музику до 
них- В пісні «Колгоспна 
трудова» самодіяльний ком
позитор славить героїв пра
ці Кіровоградщини О. В. 
Гітллова, Ф Я. Косяичука. 
Залізничники міста схваль
но прийняли пісню «Зпа- , 
м'янська - залізнична» , на , 
слова місцевого поета Геор- , 
гія Шевченка. <

Біля ЗО пісень написав 
молодий самодіяльний ком- , 
позитор. Зараз він працює і 
над новим твором «Зем
ля — Космос — Земля».

На знімку: Олександр 
КОНДРАТЕНКО.

Фото В. КОВПАКА. 1

ДОСТОЙНЕ 
ПОПОВНЕННЯ

Партійна організація ар
тілі «Радянська Україна» 
прийняла нове поповнення. 
Це комсомольні-трактористи 
Володимир Шевченко і Во
лодимир Горбенко, доярка 
Катерина Гармаш та Іван 
Гармаш.

Молодого комуніста Івана 
Гармаша рекомендовано на 
посаду бригадира комплекс
ної бригади.

Г. ФІЛАТОВ, 
наш позаштатний корес
пондент.
Колгосп «Радянська 
Україна» Новопразького 
району.

«ТФ 47-84» — 
«УЧБОВИЙ»

Номер цього автомобіля 
відомий у всьому районі. За 
його кермом навчаються 
практичній їзді десятки 
майбутніх водіїв. Мине не
багато часу і молоді шо
фери поведуть машини у 
рейси.

Курси шоферів органі
зовані при ВІльшаиській ав
тобусно-транспортній конто
рі. Виділено підготовлених 
викладачів. водіїв-інструк- 
торів. Це — зокрема А. І- 
Ралєв. Він навчає курсан
тів не лише відмінно уп
равляти машиною, але й 
уважно, дбайливо ставити
ся до техніки. Хороші оцін
ки мають Віктор Чорний. 
Віктор Загрсбельннй, Люл- 
віг Чорний та інші.

П. МАШУНЯК.
Вільшанка.с.

■

і

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
9 травня 1962 р., З стор.
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2. їх чекають иірки
І^ОСМОНАВТИ готові. Але навчання, вперте, напру

жене, триває. Мій співрозмовник Євгеній Анатолі
йович говорить, що програма складається, зокрема, з 
медично-біологічних випробувань, теоретичних занять, 
вироблення спеціальних навиків (знання обладнання 
кабіни корабля, вміння користуватися цим обладнан
ням і т. д.), льотно-парашутної підготовки, занять за 
програмою Військово-інженерної академії.

Із записок Ю. О. Гагаріна і Г. С. Титова відомо, як 
вони тренувались, вчились. Разом з ними вивчали ос
нови ракетної і космічної техніки, конструкцію кораб
ля, астрономію, геофізику, космічну медицину і решта 
космонавтів. Скільки годин віддано тренуванням на 
літаках в умовах невагомості, центрифузі, вібростен
ді, в макеті кабіни космічного корабля, сурдокамері, 
де людина проводить у самоті не години, а дні! Сур
докамера ізолює людину від зовнішнього світу. Тиша, 
постійне спостереження телекамери, зміна тиску, яс
краві несподівані спалахи, інші фактори створюють 
умови, наближені до космічної мандрівки. Ось де 
перевіряються самопочуття, психологічний стан, мо
ральне загартування космонавта.

Космонавт-комсомолець Валерій першим прийшов 
подібне випробування. Євгеній Анатолійович говорить, 
що він взяв з собою в сурдокамеру не тільки книги, 
а й невеликий чемодан з різними інструментами. Ва
лерій з захопленням майстрував саморобки, малював, 
креслив, а коли вийшло із ладу одне з пристосувань, 
самостійно усунув несправність. Були у космонавта, 
звичайно, справи і посерйозніші. Він передавав з до
помогою телеграфного ключа дані про температуру 
повітря, вологість, тиск, повідомляв про самопочуття 
» Л А- ’ ' —

.Слід відзначити, що Валерій дуже добре переніс 
тривалу самотність. Вона ніскільки не позначилась на 
його життєрадісності, бадьорості. Невелика, але дуже 
важлива деталь — космонавт сам виявив бажання 
першим зазнати цих випробувань.

Гагарін, перебуваючи в сурдокамері, діяв точно за 
запропонованою йому програмою — вдень спав, а

вночі працював. Титов, як ми знаємо, з захопленням 
читав вірші Пушкіна. Тепер з’ясовується ще така де
таль —- Герман майстерно готував собі обід, кори
стуючись залишеними йому консервами.

Євгеній Анатолійович, звичайно, міг розповісти в де
талях про те, як поводили себе в «кімнаті тиші» інші 
космонавти. Будемо сподіватися, що з часом він це 
зробить.

Польоти Гагаріна і Титова стали предметом дослід
жень вчених. Природно, вони немало дали й керівни
кам групи космонавтів. Багато на що відкрилися очі. 
Виникла потреба ускладнити тренування, особливо спе
ціальне. Титов попробував ручне управління космічним 
кораблем. Його послідовникам, можливо, доведеться 
зайнятися більш серйозним пілотажем, адже радян
ський космонавт може посадити сїій корабель в будь- 
яке місце земної кулі. Збільшиться час перебування 
в стані невагомості. Євгеній Анатолійович висловлює 
думку, що скоро космічні кораблі поведуть цілі екі
пажі, які складатимуться з льотчиків, штурманів-радис- 
тів, а також вчених, інженерів, лікарів. Куди вони 
полетять? Можливо, на Місяць, а можливо, на Марс, 
Венеру... Важливо відмінно підготувати космонавта, зо
крема, привчити його в стані невагомості почувати се
бе, «як вдома», бути несприйнятливим до подібного 
стану.

— Учбове навантаження у космонавтів велике, — 
зауважує Євген'й Анатолійович. — Але всі заняття 
суворо дозуються. Можливо, хто-небудь і хотів би

посидіти подовше над книгами, підручниками, але не 
можна. Це відіб ється на фізичному стані.

Космонавти, в минулому льотчики-випробувачі, про
довжують літати на реактивних літаках. Для космонав
та бути в формі — поняття різнобічне. Воно включає 
і пілотаж, і стрибки-з різних висот та положень. Між 
іншим, всі космонавти стали інструкторами парашут
но-десантної служби. Кожний прагне частіше літати, 
мати побільше стрибків з парашутом.

У нас процвітає дух здорового змагання, — про
довжує Євгеній Анатолійович. — Кожний прагне одер
жати кращу оцінку. Космонавти успішно склали пред
мети за перший семестр Військово-повітряної інженер
ної академії імені Жуковського. Якщо ж говорити про 
оцінку, одержану в результаті серйозного, глибокого 
вивчення матеріалів XXII з’їзду партії, то вона склала 
для групи в цілому 4,8. З таким високим балом не 
склала жодна академічна група.

В групі космонавтів, висловлюючись мовою льотчи
ків, немає ні ведучих, ні ведених. Всі рівні. Міцна 
дружба і взаємна допомога стали законом. Тут всі 
за одного, один — за всіх. Космонавт три — такий же 
рядовий, як і його товариші. Комуніст, член партбюро, 
він готовий словом і ділом допомогти кожному.

«Це середнього росту молода людина, писав Г. С. 
Титов, дивно спокійний, неквапливий, скромний, вміє 
мислити самостійно, чимось схожий на льотчика Олек
сія Маресьева. З ним можна довго бути поряд і не 
почути жодного слова, якщо це не вимагається в ін
тересах справи. Багатьом з нас, космонавтів, до душі 
ця добродушна, розумна і вольова людина, здатна 
швидко приймати рішення, безстрашно і послідовно 
мислити. З таким можна працювати цілий вік. Якщо 
він обіцяв, то обов’язково додержить свого слова».

Герман Титов наводить такий епізод. Космонавти 
розмовляли з видним вченим. Той став ставити кос
монавту три найскладніші питання: льотчик відповів 
вченому, що все, про що він його запитує, не тра
питься в польоті, а потім перейшов до доказів — ва
гомих, науково обгрунтованих.

Євгеній Анатолійович повідомляє декілька інших де
талей. Космонавт три, незважаючи на Молодість, прой
шов серйозну життєву школу. Йому знайомі немалі 
труднощі. До авіації він був техніком-лісоводом, жив 
на півночі. Звідси його любов до зимових видів спор
ту, зокрема до лиж і ковзанів. Служба в лісі загарту
вала юнака. Мабуть, вона в якійсь мірі сприяла ви
робленню таких рис його характеру, як спокійність, 
витримка, скромність. Він завжди діє не кваплячись, 
але це не заважає йому з захопленням займатися нав
чанням і тренуваннями.

Коли я попросив дати характеристику космонавта 
три, Євгеній Анатолійович, не замислюючись, сказав:

— Це людинолюб. Чарівна молода людина. В кож
ному бачить хороше. Його всі люблять. І він до всіх 
ставиться з любов’ю, повагою. Космонавт три ніколи 
і ні від кого не відвернеться. Виключно цільна нату
ра. З особливою серйозністю, великим старанням ста
виться до підготовки.

Космонавт три готувався разом з Титовим. «Мій 
друг — людина дивної холоднокровності, залізної ви
тримки, мужньої рішимості. Немає сумніву, що під 
час свого польоту він набагато примножить те, що 
зробили ми з Юрієм Гагаріним в перших рейсах у 
просторі Всесвіту», — зауважує Г. С. Титов.

До самого старту «Востока-2» космонавт три пере
бував поряд з Гер/ланом, одержував настанови голов
ного конструктора, лікарів. Природно, що після по
вернення Титова льотчик, залишившись з Юрієм Олек
сійовичем і Германом Степановичем, з особливою при
страстю розпитував його про польоти. Адже йому йти 
по стопах перших радянських космонавтів.

Під час розмови тепла посмішка осяює обличчя Єв
генія Анатолійовича. Відчувається, любить він своїх 
«підшефних» хлопців, дуже любить. Дивлячись на них, 
пригадує свої комсомольські роки, комсомольську 
юність, яка закінчилась для нього в грізний рік почат
ку Великої Вітчизняної війни.

На грудях одного з керівників групи космонавтів — 
ряди орденських планок, які свідчать про пройдений 
фронтовий шлях. Тепер він бере участь у штурмі кос
мосу, йде разом з молоддю — людьми не тільки 
сучасного, але й ще більш чудовішого майбутнього.

(Далі буде).

(Продовження. Поч. див. в газеті за 6 травня).

ДРУГИЙ кубковий матч з 
футбола кіровоградські ди- 

намівці провели в Горлівці з 
місцевим «Шахтарем». Гра за
кінчилася поразкою наших 
спортсменів (1:3). Отже, вони 
вибули з розиграшу кубка 
СРСР.

По-іншому були настроєні 
олександрійські гірники, які 
приймали на своєму полі ро- 
венську команду «Колгоспник». 
Напружена гра закінчилася пе-

„ДИНАМО“ 
вибуває з розиграшу
ремогою олександрійців з ра
хунком 4:3.

Наступний матч на першість 
України «Динамо» проведе 
вдома II травня. Вони зустрі
чатимуть дніпродзержннського 
«Дніпровця».

13 травня розпочинається ро- 
зиграш першості юнацьких ко
лективів футбольних шкіл при 
командах класу «А» і «Б». 
‘Юні дннамівці Кіровограда 
прийматимуть вінницький «Ло
комотив».

У цих книг конкретний адресат: 
юнацтво. 1 мета одна — кому
ністичне виховання підростаю
чого покоління. Випускає їх у 
світ видавництво ЦК ЛКСМУ 
«Молодь».

Нинішнього року буде видано 
більше, як 170 назв книг, за
гальним тиражем понад 3 мільйо
нів примірників. Юний читач 
знайде тут все: від захоплюючо
го показу трудової героїки, под
вигів. що їх звершує молодь 
республіки, здійснюючи величну 
програму розгорнутого будів
ництва комунізму, до розпові
дей про різні види спорту, від 
книг улюблених письменників 
до перших початкуючих авторів.

Центральне місце в тематич
ному плані видавництва займає 
література з досвіду роботи 
комсомольських організацій по 
перетворенню в життя історич
них рішень XX і І з’їзду КҐІРС.

Про все нове, що з’явилося 
в житті юнаків і дівчат, про їх 
гарячі трудові будні розпові
дається у брошурі І. Ніколаєн- 
ка. «Комунізм — жива твор
чість мас». Участі в створенні 
матеріально-технічної бази ко
мунізму, особистому вкладу 
кожного юнака і дівчини п бу
дівництво щасливого майбутньо
го присвячуються книги: «До
вір’я» А. Майко. «Юні бійці 
семирічки» П. Федорчака, «Но
вими шляхами» І. Скиби, «Ра
нок над річкою» П. Васильчеи- 
ка. «Степ не спить» П. Гвоз- 
децького. «В добрий час» П. Нс- 
чая, збірник «Сто на сто», 
«Друзі села» та іп.

Після XXII з’їзду партії даль
шого піднесення набула робота 
комітетів комсомолу по кому
ністичному вихованню молоді. 
Прагнучи надати всій ідеоло
гічній роботі комуністичну ціле
спрямованість. комсомольські 
організації застосовують актив
ні, дійові форми і методи про
паганди та агітації, зміцнюють 
зв’язок їх з життям, з практи
кою будівництва комунізму. В 
книгах, випущених видавниц
твом, «Неспокійні серця» Б. Аи- 
друсишина, «Після трудового 
дня» О. Журавльової. «Сьо
годні слухач — завтра пропаган
дист» М. Волощука. «Полум’я
ним словом лектора» В. Пазеи- 
ка, «Метод дискусії в роботі з 
молоддю» О. Капто, — на кон
кретних прикладах показується, 
як ідейно-виховна робота до
помагає молоді мобілізувати 
сили на здійснення партійних 
рішень, вбачати величезний 
історичний смисл у своїй пов
сякденній діяльності, перетво
рювати високі принципи мораль
ного кодексу будівника кому
нізму в глибокі особисті пере
конання, прищеплювати нетер
пимість до проявів буржуазної 
ідеології, аполітичності, міщан
ства.

Сучасні українські радянські 
письменники, прозаїки і пости, 
видають у «Молоді» багато 
оригінальних творів, присвяче
них темам сьогоднішнього дня, 
хвилюючій романтиці творчих 
буднів молоді. Це — «Киїїські 
кручі» Л. Дмитерка. «Блискав
ка» В. Козаченка, нові ,опові- 
дання О. Гончара. «Над Сибі
ром сонце сходить» І. Ле, 
«Вирій» А. М'ястківського. 
«Твій побратим» В. Речмедіна. 
повісті Л. Серпіліна, Д. Ткача, 
І, Цюпн. 13 молодих авторів 
виступають з своїми першими 
творами. Про неспокійну ком
сомольську юність, працю, 
дружбу, кохання пишуть П. Ар- 
тсменко в книзі «ПІСНІ моєї
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юності» (посмертне видання). 
Б. Олійник у збірці поезій 
«Б’ють у крицю ковалі», ІО. Ли
сенко в повісті «За синім мо
рем», П. Нісопськнй в романі 
«Тобі — любов моя» та іи. 
Байки на сучасну тематику ви
дають М. Бережний («іду на 
ви») та А. Динник («Підслуха
на розмова»). .

Юні читачі все більше цікав
ляться життям зарубіжної мо
лоді. діяльністю молодіжних 
організацій за межами нашої 
Батьківщини, йдучи назустріч 
ціГМ запитам, видавництво ви
пускає цього року чимало зміс
товних книг з розділу «Літера
тура про життФ- молоді країн 
народної демократії та інших 
зарубіжних країн». Серед них-^ 
«Куба бореться», «Молодь Де
мократичної Німеччини», «Мо
лодість вільного В’єтнаму», 
«Юність відродженого конти
ненту» (про національно визь- 
вольну боротьбу в Африці), 
публіцистичний нарис письмен
ника ІО. Мельничука «Як мене 
зустріли в Америці українські 
націоналісти», збірка І. Іль- 
ннцького «Якщо підняти заві
су» — статті, листи, документи 
про тяжке життя молоді в ка
піталістичних країнах.

Чимало цікавих книг вихо
дить до 40-річчя піонерської 
організації. В збірці «З Іменем 
Леніна» вміщено спогади, урив
ки з художніх творів, нариси 
про людей, що зустрічалися з 
Іллічем, і через усе життя про- ж 
несли ім’я вождя, свято вико
нують його заповіти; нарис про 
історичний шлях піонерської 
організації — «Сторінки піонер
ського літопису»; збірка «Дру-. 
жина юних ленінців» — про га
рячі будні кількох піонерських 
дружин, занесених до Книги 
пошани ЦК ЛКСМУ. Про 
піонерські дружини країн на
родної демократії йде мова в 
книзі «Діти вільних народів».

Буде що почитати і тим, хто 
захоплюється пригодами, подо
рожами, науковою фантасти
кою. В книзі сучасних німець
ких письменників з НДВ 
К. Баль та Л. Вайзе «Атом
ний вогонь над Тихим океаном»; 
розповідається про роботу вче« 
ннх-атомнпків. про боротьбу 
проти нової війни. В докумен
тальній пригодницькій ПОВІСТІ 
«Таємниця янтарної кімнати» 
В. Дмітріев та В. Єршои опи
сують розшуки величезної цін
ності ■— янтарної кімнати з 
палацу-музею м. Пушкіна, яку 
викрали гітлерівці« В романі 
М. Карплюка «День мій — віК», 
показано боротьбу радянських 
десантників, закинутих весною 
1943 року в тил ворога, у ніч 
копольські плавні.

З науково-популярної літера
тури заслуговують відзначення 
книги: «По Україні» ,Г. Логву- 
на (про історико.-культуриі 
пам'ятки українського народу/, 
«Очима друзів» О. Любарського 
(про українських мандрівників 
у країни Африки і Азії в 
XVII — XX століттях).

Змістовні книги виходять у 
видавництві і на антирелігійні 
теми: «Чорносутанники без мас
ки» П. Дарманського. «Серед 
таємниць і чудес» М. Рубакіиа 
та ін.

Юні книголюби республіки 
нинішнього року ПОПОВНЯТЬ 
свої бібліотечки новими видан
нями. які дадуть молоді від
повідь на безліч хвилюючих 
питань.

~ Б. РОГОЗА,

Редактор П. МАРЧЕНКО. 
-о- а- те •--•-•-•« с о- т е- е »Ф-о» о еоов- а*- о 

БОБРИНЕЦЬКЕ УЧИЛИЩЕ МЕХАНІЗАЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА № 2 

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ 
спеціальності тракториста. Термін навчання

..
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6 місяців. ,,
По закінченню училища випускники направляють- <> 

ся на роботу в Казахську РСР. Ф
До училища приймаються юнаки і дівчата від" 

17,5 років і старше з освітою не нижче 7 класів. " 
Навчання безкоштовне. Учні забезпечуються об-(| 

мундируванням, стипендією, харчуванням і гурто-,, 
житком. - о

Для вступу в училище необхідні такі документи: <і 
1. Заява на ім’я директора про прийом в учили-/' 

ще. 2. Автобіографія. 3. Свідоцтво про освіту. 4. Дві" 
фотокартки розміром 3X4 см. 5. Паспорт або довід- 
ка, видана виконкомом сільської Ради. 6. Військо-,, 
возобов’язаним — військовий квиток або приписне,, 

— для призовників. 7. Довідка про станиСВІДОЦТВО 

здоров’я.
Прийом в училище проводиться до 25 травня ц. р. '*

ДИРЕКЦІЯ. ,'

КІНОТЕАТР «МИР». Для ді
тей. «Ленін в 1918 році». Поча
ток о 10 год. ранку, о 12, 2 та 
4 год. дня. «Помста». Початок 
о 6. 8 та 10 годині вечора.

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ». 
Широкоекранний фільм «Дівча
та». Початок о 10 год. ранку, 
12 та 4 год. дня, 6, 8 та 10 год. 
вечора. «Планета бур». Поча
ток о 2 год. дня. На літньому 
майданчику — «Дівчата». По
чаток о 8 год. 45 хв. вечора.

КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕР- 
ЖИНСЬКОГО. Для дітей «Сні
гова королева». Початок о 9 
год. ЗО хв. ранку. «Одного літ

В КІНОТЕАТРАХ МІСТА
нього дня». Початок о 10 год. 
45 хв., 12 год. 20 хв„ 1 год. 55 
хв., З год. ЗО хв. та 5 год. 05 хв. 
дня, 6 год. 40 хв., 8 год. 15 хв. 
та 9 год. 50 хв. вечора. На літ- 
ньому майданчику — «Гор
дість». Початок о 8 год. ЗО хи. 
вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». 
«Ведмежий цирк», «Домашня 
аптечка», «Коли у вас вихід
ний». Демонструється без пе
рерви з 10 години ранку до 
8 години вечора. Художній 
фільм «А якщо цс любов?». По
чаток о 9 годині вечора.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

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

Телефони редакції: редактора — 56-12, відповідального 
секретаря — 50-14, відділів — 50-24«

БК 00172. Зам. 2926.

Редакція працює з 10 години ранку до 6 години вечора, 
Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себе!

Кіровоградська обласна друкарня ім. Г. М. Димитрова.
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