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BIBA, КУБА!
Мітиш радянсько-кубинської дружби, 

присвячений проводам кубинських 
друзів на батьківщину

Рамон Адай гордиться батьком. Він 
любить повторювати:

— Батьків заповіт — для мене святи
ня. Крізь все життя пронесу я його. 
Вважаю, що і навчаючись, я виконував 
батьків заповіт. Тому й старався як міг, 
А тепер будуватиму соціалізм.

Мітинг радянсько-кубинської друж
би. присвячений проводам на бать
ківщину молодих кубинців, які на
вчались в Бобринецькому училищі меха
нізації сільського господарства, корот
ким вступним словом відкриває секретар 
Кіровоградського міськкому КП Украї
ни т. Валявськнй І. П.

Звучать гімни революційної Куби 
Радянського Союзу.

Від молоді міста до кубинських дру
зів звертається Анатолій Могила, брига
дир колективу комуністичної праці імені 
XXII з’їзду КПРС заводу «Червона зір
ка». Він вітає .молодих посланців дале
кого революційного острова з закінчен- . 
ням навчання і поверненням на батьків
щину, говорить про дружбу радянської 
і кубинської молоді.

— Впевнено ведіть свої машини, — 
закликає А. Могила, — по шляху, намі
ченому кубинською революцією. Щасли- 

,иої дороги, дорогі друзі! Великого пла
вання вам на мирних кораблях. \

Палкий студентський привіт вчораш
нім учням училища механізації, сьогодні 
вже механізаторам широкого профілю, 
передає студентка Кіровоградського 
педінституту Неля Чернякова. Від імені 
піонерів міста кубинських друзів вітала 
учениця восьмого класу школи № 14 
Люда Язол.

Виступає секретар обкому комсомолу 
т. Мальований О. Ф.

— Проводи, — говорить він, — це не 
зустріч. При зустрічі дорогих друзів МІІ 
завжди радіємо, при проводах — сумує
мо. Але в цей щедро сонячний день ми 
радіємо. Радіємо, що ви справились із 
завданням кубинського народу, завдан
ням Фіделя Каетро. Радіємо, шо ви ста
ли хорошими спеціалістами...

Від імені молодих кубинців виступає 
Роландо Альбарес. Він дякує радянсько- 
мє-лародові за теплоту і сердечність, за 
чудові умови, які їм були створені для 
навчання й відпочинку.

— Ми ніколи. — говорить Роландо 
Альбарес. — не забудемо днів перебу
вання в Радянському Союзі. Ми з ра
дістю передамо щирі слова привіту ку
бинському народові, ваші побажання 
успіхів у будівництві соціалізму.

На згадку про цю зустріч кубинцям 
передається пам’ятний подарунок.

Мітинг закінчився. Юнаки і дівчата 
проводжають кубинців до автобуса. 
Фотографуються, розмовляють. Обмі
нюються адресами. Кіровоградці дару
ють карточки .з видами рідного міста.

Міцні потиски рук. слова прощання... 
Автобуси рушають. Вчора кубинці ви
їхали в Москву. А потім — курс на 
батьківщину. х

... Мине півтора місяці, і Енеліо Гар
сіа .святкуватиме своє шістиадцятиріч- 
чя: В цей час не буде поруч з ним його 
російської мами. Так він називав викла
дача інженера-механіка Зінаїду Олек
сіївну Сивокоііь, яка чимсь нагадувала 
йому найріднішу й найдорожчу в світі 
людину—матір. Не буд« м нас поруч з 
Енеліо. Не будемо ми підносити йому 
подарунки.

Але не сумуй. Енеліоі Ми завжди з 
тебою. Чуєш? Завжди!
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МАЙЖЕ рік минуло з того часу, як кі
ровоградці вперше зустрічали дале

ких кубинських друзів, то приїхали до 
нас на навчання. Майже рік вони ово
лодівали науками, вчились майстерності 
механізатора. Але вони не 'тільки вчи
лись. Вони дружили. Дружили з нами. 
Мі: їх запрошували на вечори відпочин
ку, влаштовували 'разом з посланцями 
революційної Куби вечори дружби.

Та де б не зустрічались, всюди і 
завжди у нас виникали розмови. Ми 
розумілися. Хай не завжди вистачало 
потрібних слів, хай не знали значення - 
окремих виразів — і все ж ми розуміли 
один одного. Росіянин розумів кубинця. 
Кубинець розумів українця. Бо говорили 
спільною мовою — мовою друзів. Ку
бинці з дивовижною швидкістю оволоді
вали мовою Леніна.

Навчання закінчено. Прості кубинські 
хлопці досконало вміють водити трак
тора, комбайна. Тепер вони на «ти» з 
найскладнішою сільськогосподарською 
технікою. Механізатори широкого про
філю!

Настав час повернення на батьківщи
ну. Вчора кіровоградці тепло проводжа
ли своїх кубинських друзів.

Місто одяглося в своє святкове вбран
ня На площі імені Кірова пломеніють 
прапори Радянського Союзу, Україн
ської РСР, союзних республік. На три
буні. що встановлена 
С. М. Кірову, 
Союзу і революційної

біля 
прапори

пам’ятника
Радянського 

Куби

1
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■ героїчного КУбіІНУ

символ 
дружби двох народів. Людське море за
повнило плоту. Проводжати дорогих 
кубинських друзів прийшли учні Кіро
воградського технікуму механізації 
сільського господарства, школярі міста, 
ударники п члени бригад комуністичної 
праці,, представники міських органі- . 
зацій. • . . • . .

Об 11-й годині на площу в’їжджають 
автобуси. Зупиняються біля міськради.’

- Ось вони, посланці
евкого народу, сини Фіделя Каетро ви
ходять з машин. До них підбігають піо
нери. Злива квітів. Діти дарують букети, 
щасливо посміхаються. Вдячністю, вели
кою вдячністю світяться очі наших дру
зів. Вони почувають себе щасливцями. 
Бонн чисто по-російськн виголошують:

— Спаснбо!
Кубинців зустрічають представники 

громадських організацій, комсомольці 
промислових підприємств міста, молодь. 
Focti і зустрічаючі проходять па трибу
ну.

Ми 'добре знаємо наших близьких 
друзів з маленького острова в далекому 
Карібському морі. Вони подорослішали 
поруч 
Енеліо 
шістнадцять. Серед наших друзів бага
то колишніх бійців народної міліції, які 
зі зброєю в руках боронили свободу й 
незалежність Куби, хлопці, які були у 
легендарних горах Сьєрр.а-Маестро.

Найстаршому Гілермо Ороско вже 
двадцять сім. Це він з шістьма своїми 
братами рубав цукрову тростину у рід
ному кооперативі. Ще доді він лізна.в 
ціну техніки. Там вперше сів за кермо 
трактора. Коли Гілермо від’їздив в Ра
дянський Союз, члени кооперативу нака
зали йому: вчись добре, досконало ви
вчай- радянські машини,

• А ось двадцятирічний Рамон Адаи. 
f Ного батько, боєць повстанської армії, 

мав таке ж ім'я і прізвище. Він поліг V 
боротьбі за’ незалежність Куби, його 
ім’ям названо один з кубинських коопе
ративів. Батько заповідав синові: -будь 
революціонером!

нас, змужніли. Наймолодшому
Гарсіа незабаром сповниться
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся?

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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За загальне 
роззброєння і мир

КОНФЕРЕНЦІЯ 
ПРЕДСТАВНИКІВ 

РАДЯНСЬКОЇ 
ГРОМАДСЬКОСТІ

МОСКВА. (ТАРС). Вчо
ра в Колонному залі Будин
ку спілок почала свою ро
боту конференція представ
ників радянської громад
ськості за загальне роззбро
єння і мир. В ній беруть 
участь посланці всіх союз
них республік. Присутні гос-І 
ті з Болгарії, Фінляндії та! 
інших країн. \

Конференцію відкрив го-| 
лова Радянського комітету 
захисту миру поет М. С. Ти-| 
хонов. Делегати з великим 
піднесенням обрали почесну і 
президію в складі Президії^ 
ЦК КПРС на чолі з М. С.0 
Хрущовим. 9

З доповіддю «Радянський! 
народ у боротьбі за загаль- Олександра . Васильовича Гкатівської середньої шкр- 
не роззброєння і мир» ви-. Гіталова відбувся перший ли і Іовоукраїнського району 
ступив голова Радянського^ обАасний зліт юних гіталов- Марія БУЛИНОК, бригадир 
комітету сприяння прове-! ців На зліт зібралися брига- 
денню Всесвітнього конгре-^ дири шкільних навчально- 
су за загальне роззброєння 
і мир письменник О. Є. Кор
нійчук.

<4На орбіті „Космос-5
28 травня 1962 року в Радянському Союзі пром де* 

но успішний запуск, на орбіту чергового штучного су* 
путника Землі «Космос-5». На супутнику встановлено 
наукову апаратуру, призначену для продовження дє>* 
сліджень космічного простору відповідно до програми, 
оголошеної ТАРС 16 березня ц. р. Крім наукової апа
ратури, на борту супутника «Космос-5» встановлені ба
гатоканальна радіотелеметрична система і радіотехнік 
ні прилади для вимірювання траєкторії. За попередні«» 
ми даними,. політ супутника відбувається по орбіті, 
що мало відрізняється від розрахованої. •

і ЗРОСТАТИ ЗАГОНУ 
ІЮНИХ ГІТАЛОВЦІВ

26 травня е с. Комиш у ва
гому, на батьківщині знат
ного механізатора, двічі Ге- КО 7. Г., бригадир учнів 
роя Соціалістичної Пращ 
Олександра , 
Гіталова відбувся

району Заслужений учитель 
республіки т. Т КАЧЕН-

ської виробничої бригаде
••

Рада молодих 5
САДГОРА, ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ А 

ОБЛАСТІ. (РАТАЮ. При ком-г 
соргові обкому ЛКСМУ Садгір- 
ського територіального колгосп
но-радгоспного управління ство
рено раду молодих спеціаліс- , 
тіп і передовиків колгоспного 
виробництва. В її склад ввійш
ли перші секретарі 
комсомолу, молоді 
зоотехніки, кращі 
тваринники. При раді функціо
нують секції по вивченню і 
впровадженню передового досві
ду кукурудзоводів І буря КОБО
ЛІ в. секція вивчення і поши
рення передових методів праці 
в тваринництві^

райкомів 
агрономи, 
лайкові і

а виробничих бригад, секрета- 
) рі шкільних комсомольських 

організацій, керівники ви- 
л робничого навчання, дирек- 
| тори шкіл, завідуючі рай- 
і вно.
4 3 доповідями про-ініціа-
4 тиву шкіл Кіровоградщини 
. по створенню ШКІЛ юних 
! гіталовців і зв'язок вироб- 
\ ничих бригад з передовика- 
₽ чи сільськогосподарського 

виробництва виступили за
відуючий облвно т. СУХЕН
КО В. П. та секретар обко
му ЛКСМУ т. МАЛЬОВА
НИЙ О. Ф. Потім виступи
ли бригадир учнівської ви
робничої бригади Комишу- 
ватської середньої школи 
Новоукраїнського району 
Ліда КРАВЧЕНКО, дирек
тор Богданівської серед
ньої школи 3 нам’ енського

Новий молодіжний журнал „Ровесник“
«Ровесник» — так називається новий громадсько-по

літичний і літературно-художній журнал ЦК ВЛКСМ 
і Комітету молодіжних організацій СРСР. Він покли
каний пропагувати ідеї Програми КПРС у зв'язку з 
завданнями міжнародного комуністичного молодіжного 
руху, знайомити радянського .молодого читача з бо
ротьбою демократичної молоді проти імперіалізму і ко
лоніального гніту, за мир, демократію і соціалізм, роз
кривати зростаючий вплив світової системи соціалізму 
на хід історичного розвитку і зміцнення в зв’язку* з 
цим прогресивних молодіжних сил, викривати антигума
ністичну суть реакційної буржуазної ідеології та куль
тури.

Журнал «Ровесник» розрахований на широке кодо 
молодих радянських читачів. У ньому співробітнича
тимуть не тільки радянські, але н зарубіжні автори.

Обсяг журналу — три друкованих аркуші. Періодич
ність — 12 раз ва рік. Перший номер вийде в липні.

‘ (ТАРС).

учнівської виробничої брига
ди волинської середньої. 
шко.Ти Валя МАКСИМОВА- 

З теплими словами нипу- 
чування звернувся до учас
ників зльоту бригадир трак
торної бригади колгоспу 
імені XX з'їзду КПРС Но- 
воукраїнського району
Олександр Васильович Г-І- 
ТАЛОВ.

На зльоті виступили з 
промовами секретар обкому 
КП України т. СЕРГІЄН- 
КО С. 3., секретар ЦК 
ЛКСМУ т. ШЕВЧЕНКО 
В. С. В роботі зльоту взяла 
участь зав. відділом шкіл 
обкому КП України т. ЧА
БАНЕНКО Є. м.

Учасники зльоту юних гі
таловців прийняли звернен
ня до всіх школярів, піоне
рів, комсомольців республі
ки, до вчителів, керівників 
виробничого навчання шкіл.

Учасники зльоту зиклика- 
4 ють наслідувати починання 

учнів Ксмишуватськоі' се
редньої школи, які виріши
ли за час навчання в школі 
досконало оволодіти 
ськогосподарською 
кою, глибоко вивчати досвід 
роботи О. В. Гіталова по 
комплексній механізації і 
застосовувати цей досвідна 
учнівських ділянках.

Гості оглянули поля 
бригади, познайомилися з 
технікою. Учні Комиїиуват- 
ської середньої школи поко

взала присутнім, як вони 
і практично застосовують гі- 
(таловські методи праці на 
і ділянках виробничої бриго- 
і На знімку: О. В. ГІТА- 

серед учасників злье-

Фото В. КОВПАКА.
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/1 КЛАДЯ А нинішня весна. Прийшла вона на Кіро-| 
воградщину трохи запізно, та й видалася примх- * 

ливою: то війне холодом, то немилосердно вису-1
* шуе грунт. Зараз, коли з’явились дружні сходи ку-*
* ли ^лияшмимв в гтлгпиии нпллатс твл—

логи, встановилась висока плюсова температура, * 
дмуть часті вітри. ’ І

Велике завдання поставила весна перед тобою, * 
механізатореї І якщо ти любиш рідну землю, якщо* 
ти справжній господар на ній, — дбайливо догля-$ 
дай кожну рослину, захисти її від бур’янів, запаси * 
для неї максимум вологи. Із грамів збережених | 
зерен складуться тонни в оплату за твій хлібороб-1 

якою і 
50 центнерів х

'*»*»»» ♦♦

і 
і 
: 
х 
:

I ливою: ТО війне ХОЛОДОМ, ТО немилосердно вису- і 

ж курудзи, соняшника, буряків, І рослини просять ВО- І 
»/-гаплиііп агь аиґлил плілглов _ тонп опаттупл _

: 
: 
:

X ський труд, у рапорт твоїй Вітчизні, перед
X дав ти слово виростити не менше
X зерна кукурудзи з кожного' гектара.
X А кукурудза — головна культура, площі її збіль- X 
X шились, адже довелося пересіяти зріджені посіви X 
X озимини. Отже, навантаження на наявні трактори X 
X значне. X
X Тут у пригоді тобі, механізаторе, стане чудовий X 
X досвід Олександра Гіталова, Володимира Мельни- X
* ченка, одеських швидкісників/ Треба використати*
* всі засоби й можливості, щоб своєчасно і високо- *

ЯКІСНО провести обробіток ПОСІВІВ, забезпечити нор- І 
мальну густоту стояння рослин на кожному гектарі. | 
Щоб кожний трактор використовувався з найбіль- * 
шим навантаженням, працюй у дві зміни! Це . 

дасть можливість робити міжрядне спушування пов- * 
НИЙ СВІТЛОВИЙ день. Значним резервом V підвищен- І 
ні продуктивності агрегату є водіння його на підзи- $ 
щених швидкостях. Не виїжджай на плантацію з ту-| 
пими робочими органами культиватора, без захис-х 
них щитків, які запобігають пригорнення землею х 
рослин. . X

Товаришу, негайно перевір: чи все в твоїй ланці, | 
бригаді готове до підживлення рослин сухими й х 
рідкими добривами, чи обладнано культиватори х . ---- ...------ .... - ----------- -

X кількість органічних і мінеральних добрив? Не за-х

ченка,

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X 

'X
X
X
X .
X спеціальними пристроями для цього, чи с достатня ♦ 
X кількість органічних і мінеральних добрив? Не за-х 
X бувай, що вже перший міжрядний обробіток у по-X 
X довжньому напрямі ти повинен робити одночасно X 
Хз внесенням добрив. Цей агрозахід дасть неабияку X 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

♦ цій сторінці розповіді ініціаторів змагання. їх по- 
» ради, їх досвід застосуй обов’язково не тільки
* себе, а й добийся того, щоб так працювали

прибавку врожаю. X
Якщо ти, друже, виконуватимеш всі ці поради, то X 

цим самим скоротиш час на обробітку посівів, X 
здешевиш собівартість зерна і зеленої маси, а, от- X 
же, і ти одержиш високу оплату за свою працю, X 
і держава матиме більше й дешевшої продукції. X 

Наприкінці минулого року молоді механізатори X 
Новоукраїнського району звернулися через нашу га- ♦ 
зету до всіх механізаторів області із закликом ви-» 
ростити високий врожай кукурудзи на комсомоль- ♦ 
ських гектарах за гіталовським методом, без за- ♦ 
трат ручної праці. Отож прочитай опубліковані на ♦ 

ради, їх досвід застосуй обов’язково не тільки в ♦ 
себе, а й добийся того, щоб так працювали всі * 

* твої товариші по ланці, бригаді, у колгоспі і рад- * 
« госпі. X

Микола ЦЕРТ1Й, 
бригадир тракторної бригади № 2 

колгоспу «Росія»
іпО нового ми запровади- 
Щ ли на обробіткові план
тацій кукурудзи? Було б 
непростимим для нас, зем
ляків Олександра Васильо
вича Гіталова, не скориста
тися його чудовим досві
дом. Отож, по-гіталовсько- 
му ми й почали застосову
вати комплексну механіза
цію на вирощуванні про
сапних культур. Почали 
з боронування. Провели йо
го двічі — до і після появи 
сходів. Цю добру справу 
зробили Дмитро Лисенко, 
Іван Петренко, Микола До
нець.

Зараз комсомольці Все
волод Данич і Володимир 
Максименко завершують 
перше спушення міжрядь 
соняшника. Добре працю
ють хлопці, по 8 — 10 гек
тарів ■ дають вони понад 
змінне-завдання. Бо ж пра
цюють вони на підвищеній 
швидкості агрегату.

Але на першому міжряд
ному обробіткові кукуруд
зи ми не застосуємо висо
ких швидкостей. Проводи
тимемо спушення на глиби
ну 10 — 12 сантиметрів і 
тільки на першій швидкос
ті. Чому? Та тому, що рос
лини ще дуже тендітні і 
навіть захисні щитки на 
культиваторах не дають 
можливості уникнути при
сипання рослин землею. А

«МОД9ДИЙ КОМУНАР»
ЗО травня 19G2 р., 2 стор. 

вже на наступних спушу
ваннях міжрядь обов'язко
во перейдемо на високі 
швидкості. Цим самим ви
граємо час і прискоримо об
робіток площ. Вперше у 
своїй практиці застосуємо 
під час обробітку посівів 
прополювальні борінки, а 
один агрегат працюватиме 
з ротаційною кільчатою бо
роною. Це дасть можливість 
одночасно з рихленням 
міжрядь проводити обро
біток у гніздах.

. Особливу увагу звертає
мо на те, щоб всі трактори 
працювали з добре загост
реними робочими органами 
культиваторів.

Вирощуємо ми кукурудзу 
на площі 1200 гектарів. Зо
бов'язання наше — виро
бити по 45 — 50 центнерів 
зерна на кожному гектарі. 
Отже, щоб одержати такий 
врожай не досить тільки 
добре доглянути посіви, 
пропасинкувати, штучно до- 
опилити. Вінчатиме нашу 
працю збиральна кампанія. 
Тож ми вже зараз готує
мось до неї. Маємо два 
комбайни, а один «ККХ-3» 
закупили цієї весни. Треба 
віддати належне 'нашим 
комбайнерам Віктору Чай
ці і Кеоргію Гавришу. Свої 
агрегати вони вже повністю 
підготували до роботи.

Отже, справа тепер за на
ми: дбайливо доглянути,
виростити кожну рослину, і 
«королева полів» віддячить 
нам сторицею^

УВАГА! Говорять ініціатори змагання
ШВИДКІСТЬ ПЛЮС ЯКІСТЬ-, 

девіз новоукраїнських молодих механізаторів

Аркадій
ТИЩЕНКО,

□

ланковий 
колгоспу а Мир»

МИ зобов’язались вирости
ти кукурудзу на 200-гек- 

тарній комсомольській пло
щі, в тому числі иа 140 гекта
рах одержати по 60 цент
нерів сухого зерна. Весна 
внесла в наші плани свої 
корективи: ми засіяли 254 
гектари. Днями ше засіяли 
на зелений корм 42-гектар- 
ну площу, на якій вирощу
валась озимина для весня
ної підгодівлі худоби.

Сівбу провели добре, 
квадрати вийшли точні. Ок
рім нашого ентузіазму, з 
яким ми взялися вирощува
ти нашу комсомольську 
культуру; успіхові сприяв і 
матеріальний стимул. Прав
ління колгоспу встановило 
преміальну оплату: якщо за 
зміну агрегат перевикону
вав свою норму не менііі 
як на 15 процентів, то чле- 
ни агрегату одержували 
три карбованці. Члени на
шої ланки засівали за день 
по 18 — 20 гектарів. Про. 
нашу роботу красномовно 
свідчить перехідний Черво
ний вимпел, яким нас на
городили правління і парт- 
організація колгоспу.

Зараз агрегат Миколи 
Дядюри завершує міжряд
ний обробіток посівів со
няшника. а мій агрегат 
приступив до спушення між
рядь кукурудзи. Посіви у 
нас не дуже забур’янені, бо 
ми на совість зробили пе
редпосівний обробіток грун
ту. Після появи сходів всю 
площу проборонували і тим 
самим знищили пророслі 
бур’яни. Варто відзначити, 
що ми вперше у своїй 
практиці застосували боро
нування цукрових буряків і 
гороху. Це дало хороші на
слідки. Практика раз і на
завжди розвіяла наші по- ' 
боюванпя, що зуби борін 
пошкодять молоденькі схо
ди.

Трактори ми водили на 
підвищених швидкостях і 
торік. Тим більше засто
суємо новий метод тепер. 
Для цього ми зробили від
повідну підготовку. Я на
вчався в школі передового 
досвіду на базі тракторної- 
бригади О. В. Гіталова і 
побачені там нововведення 
застосував у ланці. Щоб 
не присипались сходи ку
курудзи землею, ставимо 
захисні щитки, а крайні ла- 
пн-бритви культиваторів 
пообрізали, чим уникнемо 
підрізання рослин.

зни-

Нехай комсомольські • 
; колективи стануть боно- ;
• вими помічниками пар- : 
Ґтійних організацій у: 
і впровадженні передово- : 
; го досвіду, веденні гос- ‘
> подарства. на справді 
; науковій основі,
; женні собівартості про-
• дунції, механізації тру- 
: домістких процесів, особ- 
і ливо в тваринництві,
> електрифікації основних
> виробничих ділянок У 
; колгоспах і радгоспах.
; (3 резолюції XIV з'їзду 

ВЛКСМ).

Вже третій рік випускники Комишуватської середньої школи разом з атестатами зрі
лості одержують посвідчення на право водіння трактора'. На першому обласному зльоті 
юних гіталовців двічі Герой Соціалістичної Праці Олександр Васильович Гіталов передав 
естафету майбутнім механізаторам.

На знімку: естафету приймають учні Комишуватської школи Ліда КРАВЧЕНКО, Олек
сандр КОБЗАР, Микола САГАЙДАК.

♦ото В. КОВПАКА.

Микола ШЕВЧУК,
ланковий колгоспу імені Карла Маркса

дів і визначення комісією 
точного розташування гнізд, 
члени посівних агрегатів 
одержать за кожний вико
наний понад норму виробіт
ку гектар 50 копійок і ЗО— 
40 процентів надбавки тру
доднів, вироблених на сів
бі кукурудзи.

Однією з дійових форм 
змагання є вручення агре
гатам Червоних прапорців. 
Воно в нас своєрідне. Кож
ному агрегату визначається 
змінне завдання в гекта
рах, і на краю цієї ділянки 
встановлюється прапорець. 
Дійшов до нього, взяв і 
укріпив на тракторі. І так 
працюєш далі, до перезмі
ни. При перезмінні, таким

агротехнічних 
В кінцевому від
буде одержання 
врожаю однієї з 
зернових і кор-'

випала честь перше- 
IV* му розпочинати сівбу 
«королеви полів» у нашому 
колгоспі. Наша ланка ви
рощує її на площі 200 гек
тарів. Зобов'язання — зі
брати на круг по 55 центне
рів в сухому зерні.

Думаю, що це нам під си
лу. По-перше — працюємо 
ми з натхненням, адже 
здійснюємо накреслену на
шою партією програму бу
дівництва нашого щастя — 
комунізму. А по-друге—пра
вильно поєднуємо весь 
комплекс робіт на вирощу
ванні кукурудзи, суворо до
тримуємо 
прийомів, 
сумку це 
високого 
провідних 
мових культур.

Попередники качанистої 
— озимина й цукрові буря: 
ки. Це вже добре. Ще до 
появи сходів ми заборону
вали всю площу і цим са
мим знищили бур'яни. Ко
ли почали з'являтись ніжні 
пагінці, площу заборонува-д 
лй ще раз, потім — ще раз 
у поперечному напрямі. Це^ 
ми зробили тому, що. груп- • 
ти засмічені мишієм, а він ' 
швидко проростає. Тепер/, 
коли розпочали міжрядний [ 
обробіток, площа ліайясвр 
вільна від бур'янів. На. цій 
роботі старанно попрацю-р 
вали мої колеги по ланці (і 
Григорій Добровольський ір 
Володимир Яременко. Нер 
можна не згадати добрим 0 
словом і водіїв «ДТ-54»д 
Григорія Борщенка та Во
лодимира Бойка. Вони 
зразково впоралися з пе
редпосівною культивацією ? 
ріллі. < *

На плантації запровади- ( 
ли групову роботу — пор 
два агрегати в одному по- * 
лі. Це дає можливість 
швидше обробити одне по
ле і перейти на інше. Та й 
працюється завзятіше. Коли 
помічаєш, що твій суперник 0 
обганяє тебе, натискуєш і 
сам на швидкість.

е разі 
і. Це'\ 
гоїш- х

і
і
(1 обкому ЛКСМУ від 2 

5—10 днів забезпечить

Перше спушування ли'х-\ 
рядь ми вже зробили на ( 
площі=80 гектарів. Проводи- \ 
АїЛ ІЇЛМ гтп! лі.ііптіі ии .мо його стрільчатими лапа- , 
ми в комбінації з бритвами. ( 
Плануємо провести за часі 
вегетації рослин, принаймні,< 
4 міжрядних, обробітки її 
два підживлення. <

Правління артілі вста-{ 
новило заохочувальну ви-1 
нагороду: після появи схо- ■ 

0
:!

:: 
І

чином, видно відразу — хто 
попереду. І сором тому, чий 
прапорець сиротливо зали
шився на ниві. Це — дуже 
хороший метод відзначен
ня передовиків. Так було І 
на сівбі кукурудзи, так буде 
і під час догляду за посі
вами.

Більшість свого часу про
водимо в полі. Нашу ланку 
на полі часто відвідує агі
татор. завідуючий бібліоте
кою Іван Давиденко. Пар
тійна і комсомольські орга
нізації колгоспу забезпечи
ли регулярний випуск по- 
льовок, «блискавок». По
трудився добре, перевико
нав норму — зразу ж про 
це сповіщає стіннівка.

В обкомі
ЛКСМУ

Про незадовільний відбір 
і направлення молоді 

в училища механізації 
сільського господарства

К ЮРО обкому ЛКСМУ, розглянувши стан відбору І 
"Направлення молоді на навчання в училища механі

зації, відмічає, що в деяких районах через, безвідпові
дальність секретарів райкомів зірвано рознарядку по 
набору в училища механізації.

Вкрай незадовільно поставились до цього у Більшай- 
ському, Компаніївському, Новоархангельському, Усти- 
нівському та ряді інших райкомів комсомолу. Зовсім 
не займалися добором і направленням молоді в учи
лища Кіровоградський, Бобринецький, Рівнянський, Но« 
»©миргородський райкоми комсомолу.

Бюро обкому ЛКСМУ зобов'язало комсоргів обкому, 
секретарів райкомів ЛКСМУ негайно розглянути стан від
бору і направлення молоді - в училища механізації і 
вжити рішучих заходів до виконання постанови бюро 

< —- лютого 1962 року. На протязі
днів забезпечити виконання доведеної рознаряд-

ки.
Перед секретарями райкомів ЛКСМУ, первинних ком-

ня роз яснювальної роботи серед дівчат для їх широ« 
кого залучення до навчання в училищах механізації« ,

0 . сомольських організацій поставлена вимога покращена

За кермо сядуть юнки
Вже рік існує В Онуфріїв

ні на громадських засадах 
автомотоклуб. За цей час 
рада клубу (голова т. Фі- 
ліпоа) підготувала більше 

. А“вхсот мотоциклістів, во
діїв автомашин.

Зараз готуєшся до-

чатку занвть нова група- 
Випуск слухачів відбУ*^ 
ться якраз напередвяхі 
жнкв. Спеціальністю- шофе
ра оволодіватимуть в 
йому дівчата.

” „ т, ЗіМЧЕИКО.



жу мишії- 

наша бонова програма! Чому скучно на зборах
До підсумків відкритої розмови на сторінках „Молодого комунара сс

АПРИКІНЦІ січня 
“ цього року на
ша газета надрукува
ла листа Миколи 

Секретар комсомоль- 
колгоспу імені XX з’їз-

Холодовського. 
ської організації _______ д
ду КПРС Бобринецького району поста
вив питання: «Чому скучно на зборах? 
Чому не виникає на них живої безпосе
редньої розмови, немає отих гарячих 
суперечок й запальних виступів, які б 
хотілося чути?».

Розмова про комсомольські збори, по
чата в газеті під рубрикою «Трибуна 
комсомольського активіста», зацікавила 
багатьох наших чнтаічів, схвилювала 
ватажків молоді, стала приводом до 
того, щоб висловити наболіле. Редакція 
одержала багато листів. Автори їх ді
лилися досвідом, сперечались. Дехто сі
дав писати, тількн-но повернувшись із 
зборів.

Первинні комсомольські організації 
підприємств і будов, колгоспів і радгос
пів області у 1962 році взяли на себе ви
сокі соціалістичні зобов’язання. Юнаки 
і дівчата вливаються в ударні загони 
борців по виявленню резервів підвищен
ня продуктивності праці в промисло
вості і сільському господарстві.

Виховання людини майбутнього — це 
широкий фронт боротьби, де ніколи не 
буває затишшя. Саме тому, у вирішен
ні цих завдань важливу роль відіграють 
комсомольські збори, велике значення 
має їх дієвість.

У Статуті ВЛКСМ, прийнятому на 
XIV з’їзді, говориться, що комсомоль
ські збори є вищим органом первинної 
комсомольської організації. Вони прово
дяться не рідше як один раз на місяць. 
Збори повинні виховувати у членів 
ВЛКСМ почуття господаря організації, 
розвивати їх ініціативу і самодіяль
ність, бути справжньою школою комуніс
тичного виховання молоді.

У багатьох організаціях збори стали 
не тільки школою виховання, а й святом 
Молоді. На них перед лицем всіх комсо
мольців, переможцям соціалістичного 
змагання вручаються червоні прапори і 
вимпели, почесні грамоти, похвальні лис
ти райкому комсомолу, пам’ятні фото
графії; кращим спортсменам — грамоти, 
кубки, призи; новоприйнятим в члени 
ВЛКСМ — комсомольські квитки. Такі 
збори, як правило, закінчуються ціка
вим тематичним концертом учасників 
художньої самодіяльності.

ЦІГОМУ СКУЧНО на зборах? Тут не 
можна дати відразу всеосяжну від

повідь. Але з аналізу надрукованих в 
газеті на цю тему матеріалів можна зро

& БАЖАННЯ Є
БІЛЯ ПУЛЬТУ управління — молода дівчина. Спокій- і 

ними рухами натискує одну кнопку за.їншою: вклю
чає скребковий транспортер — треба прибрати ферму 
від гною, роздати корми, провітрити приміщення. При
дивляється доярка до кормового роздатчика: зелена 
смужка конвейєра стала світлою. Кінчилась зелена ма
са. Зупинила автомат. А незабаром вже сиділа за кер
мом малогабаритного трактора, впевнено вела машину 
до високого травостою: накосити тваринам стебел куку
рудзи. Дівчина почувала себе господаркою всіх цих ме
ханізмів і машин. . , (

— Фантазія, — скаже дехто. Ні, це просто недалеке 
майбутнє. Механізація з кожним роком все владніше 
приходить на поля господарств, ферми. І вже тепер по
трібні люди, які добре знають техніку. Не один рік 
працюють трактористками Оксана Сугак, Ліда Лабін- 
ська, Олександра Корінецька, про яких писала наша 
газета. Чудово справляються вони з роботою, не від
стають від чоловіків.

Багато дівчат мріють сісти за кермо тракторів'! авто
машин. А от в училища механізації сільського госпо
дарства вступають одиниці. В цьому році прийнято ли
ше 32 дівчини. Та не йдуть інші не тому, що не бажають 
стати механізаторами. € ще голови колгоспів, які 
відпускають дівчат вчитися. Та ще на трактористів. « 
Вигідно нам це. Рік-два попрацює, вийде заміж і... до 
побачення трактор!» — міркують вони.

Хибного принципу дотримується голо а Р • о
Чапаева Новогеоргіївського району т. Анапенко В 
Олександрійське Училище механізації сі^ького госпо
дарства він надіслав зовні ділового листа, а по у 
вії писався" «. колгосп повинен послати на кур и 
байнерів чотири чоловіка, послали одного, вислати і 
ших не можу» Хіба ж це серйозний підхід до справи. А 
Ч°Коли і6 н=7^а^

да, було немало 
лищах здійснюється за державний рахунок. _лГ1И_
окремих голів артілей не зм.ннло«. Та не можпроби 
ти закид лише керівникам господарств. В значній мір» 
І”на падає- і на райкоми комсомолу. Погано дбають

майбутнє. Механізація з кожним роком все владніше 
__ ___________ ___ — глсплнапгтп АрпММ і ЙЖР ТРПРП ПО-

А ДЕ Ж ПІДТРИМКА?
молу про те, що, мовляв, немає людей, не що інше, як 
ширма. В кожному господарстві можна знайти одну- 
дві дівчини і рекомендувати їх на навчання в училище. 
Це кровна справа і секретарів первинних організа
цій — вони краще знають молодь, комсомольців свого 
колгоспу чи радгоспу.

У нас бойові, завзяті дівчата, вони вміють І люблять 
працювати, мріють водити машини, управляти механі-. 
зованнми фермами. Кому ж як не комсомольським во
жакам допомогти їм, підтримати? Адже бажання ви
вчати техніку в них велике.

бити висновок, що активність комсо
мольців на зборах, конкретність і діє
вість рішень залежить, перш за все, від 
того^ як комітет, секретар комсомоль
ської організації готують збори.

Справедливо писав слухач Кірово
градської радпартшколи П. Вдовиченко: 
«Мені здається, що збори тому й бува
ють нудними, нецікавими, що мало дору
чень дають комсомольцям. Не звітують 
про їх виконання, не готують зборів, ма
ло продумують порядок денний», його 
думки були співзвучні багатьом висту
пам наших читачів.

Так, збори тоді цікаві, коли тема хви
лює всіх комсомольців, коли порядок 
денний, підказаний самим життям, відо
бражає потреби організації. Секретар 
комсомольської організації колгоспу іме
ні Кірова Новомиргородського району 
Л. Котляр розповів про збори, які про
йшли жваво, принесли багато користі. 
Він слушно зауважує: «Головне поля
гає в тому, щоб вчасно порушити назрі
лі питання, ті, які саме в певний момент 
хвилюють комсомольців».

Часто кажуть, що доповідь задає тон 
зборам. На наш погляд, така думка 
цілком вірна. Якось навесні проходили 
комсомольські збори в колгоспі імені 
Щорса Устинівського ■ району. Доповідь 
«Підсумки березневого Пленуму ЦК 
КПРС і завдання комсомольців артілі» 
зробив секретар комітету Віктор Пацен- 
ко. Він протягом сорока п’яти хвилин 
виступав перед молоддю, і, не відриваю
чись від тексту, читав заздалегідь підго
товлені обкомом ЛКСМУ тези для допо-. 
віді. Безліч цифр, завдання у масштабі 
області. Про тих же, хто його слухає, 
хто має перетворювати в життя рішен
ня Пленуму ЦК партії, — живого сло-' 
ва не мовив. А В. Паценко — зоотех
нік, не перший рік у колгоспі працює. 
Він міг би зробити аналіз роботи своєї 
організації, навести конкретні факти, 
вдалі приклади про участь молодих кол-' 
госпників у підвищенні продуктивності 
громадського тваринництва і боротьбі за 
високий врожай всіх культур. От і ви
йшло: промовець сам по собі, аудито
рія сама по собі. Ніби про животре
петні питання йшлося, а комсомольці в 
дебатах не виступали: відсиділи, скіль
ки треба, і розійшлись. Юнаки і дівча
та майже ніякої користі не взяли від та
ких комсомольських зборів. І тільки то
му, що доповідь була загальною, некри
тичною, не пов’язаною з життям комсо
мольців.

ДУЖЕ ВАЖЛИВО заздалегідь озна
йомити молодь з порядком денним. 

Комсорг обкому ЛКСМУ М. Гайдамака 
розповідає про комсомольські збори, які

“--------- ------- —. них ланок,’ бригад, ферм.
З Вільшанського району, 

| наприклад, послали вчити- 
■ ся в училище лише 14 чоло

вік, а потрібно 72. Компа- 
ніївці «знайшли» тільки 35, замість“109 чоловік. Подібна 
картина в Новоархангельському, Рівнянському, Устинів- 
ському районах. Відписки секретарів райкомів комсо

. Анапенко: Пошлю на курси одного 
Інших послати не можу.

С. ФУРМАН.
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куколів-..відбулися наприкінці квітня в 
ському колгоспі імені Орджонікідзе 
Олександрійського району. Тут юнаків і 
дівчат за кілька днів наперед знайом
лять з тим, про що йтиме розмова па 
зборах.

«За тиждень до визначеного дня, — 
пише він,—у всіх бригадах були вивіше
ні оголошення про час проведення і по
рядок денний зборів: обговорення рі
шень XIV з'їзду ВЛКСМ. Заздалегідь 
домовилися з головою артілі М. Л. Ду- 
бовенком, що він виступить з доповід
дю; запросили на збори бригадирів ком
плексних бригад, агронома, секретаря 
парторганізації колгоспу».

Питання про збори обговорювалося- 
на засіданні комітету комсомолу. Бага
то комсомольців одержали конкретне 
доручення. Вони, працюючи безпосеред
ньо на виробництві, ознайомили всіх з 
матеріалами з’їзду, виявили недоліки, 
їх винуватців. На зборах вказували на 
це і вносили свої пропозиції щодо ви
правлення хиб. Рішення зборів було без 
загальщини, конкретним, діловим. Воно 
виражало думи всіх комсомольців, мо
лоді.

«Збори треба заздалегідь готувати», — 
така одностайна думка секретаря комі
тету комсомолу колгоспі' імені Дзер- 
жпнського Компаніївського району 
А. Павлюка, комсомольця сільгоспартілі 
імені Карла Маркса Олександрійського 
району В. Волкова, викладача Кірово
градської радпартшколи Б. Пташка та 
багатьох інших.

Який смисл вони вкладають у слово 
«готувати»? Це не означає визначати, 
хто виступить першим, а хто останнім, 
не значить написати комсомольцеві 
«шпаргалку» або нав’язати йому ту чи 
іншу тему виступу, а дати в процесі під
готовки до зборів якнайбільший простір 
для комсомольської ініціативи, самоді
яльності, допомогти йому осмислити 
свою причетність до пропозицій з того 
чи іншого питання.

Отже, коли порядок денний оголоше
но заздалегідь, до підготовки зборів за
лучено якнайбільше членів організації, 
збори пройдуть жваво, цікаво, прине
суть користь.

ВЕЛАСЯ на сторінках газети розмова 
і про організацію виконання рішен

ня комсомольських зборів. На Олек
сандрійському механічному заводі ком
сомольці безумовно здійснюють ухва
лені на зборах рішення. Секретар комі
тету Володимир Хазан перед початком 
зборів завжди звітує про реалізацію по
станови попередніх зборів.’ «Такий по
рядок, на мою думку, є найправильні
шим», — пише з м. Олександрії Г. Удо

виченко. Певна 
річ, виконання 
намічених пла
нів, внесених 
пропозицій. . — 
важлива умова 
росту активное- 

молоді

Я

організації, її

комсомольців, 
організувати 
секретар. Та

зборах. Тоді кожний комсомолець від
чуває себе господарем 
активним бійцем.

Здійснення пропозицій 
рішення зборів повинен 
комітет комсомолу, його 
цього не враховую,ть активісти первин
ної організації колгоспу імені Свердло
ва Маловисківського району. На своїх 
зборах комсомольці не раз порушували 
питання про поліпшення роботи клубу,

• пропонували замінити завідуючого Лео
ніда Попова енергійним, ініціативним 
організатором. Декілька разів записува
ли в рішення про створення спортивних 
команд, секцій, часто говорили про ра
діолу — подарунок шефів, яка зберігає
ться, як реліквія, в кабінеті голови кол
госпу. Та, на жаль, всі пропозиції ком
сомольців залишались на папері. Секре
тар комсомольської організації Іван 
Корженко знає, що потрібно робити, але 
почату справу до кінця не доводить.

Вожак молоді колгоспу імені Карла 
Маркса Устинівського району 10. Скля- 
ренко рекомендує практикувати збори 
без порядку денного. Про одні такі збо
ри він розповів у статті, надрукованій 
у «Молодому комунарі» 31 січня. На сто
рінках газети йому заперечували наші 
читачі. «Ні; це помилковий рецепт», «Я 
не згідний з Ю. Скляренком», — так від
повідали вони на цю пропозицію. Ми

• приєднуємось до їх думки. Згодні ми з 
комсомольськими активістами і в тому, 
що на кожних зборах потрібно вести 
облік присутніх, що весела пісня, стрім
кий танець, баян перед зборами, у пе
рервах не заважають.- ’ - ■

На зборах, як у дзеркалі, видно всю 
роботу комітету первинної і бюро 
бригадних комсомольських організацій, 
групкомсоргів. У міцному, здоровому ко
лективі, в дружній комсомольській сім’ї 
ніколи не будуть скучними збори, роз
мова завжди вийде щирою і невимуше
ною, завжди горітиме комсомольський 
вогник.. Іншими словами: живі конкрет
ні діла в організації, робота активістів 
з- кожним комсомольцем, турбота про 
молодь і народжують цікаві, змістовні 
збори.

«Треба підносити роль зборів, конфе
ренцій, пленумів комсомольських комі
тетів та інших колективних органів, 
прагнути до того, щоб вони були глибо
кими змістом і цікавими формою, —< 
говориться в резолюції XIV з’їзду 
ВЛКСМ. — Комсомольські збори по
винні ставати органами періодичної пе
ревірки діяльності комітетів комсомолу, 
місцем ділового обговорення найважли
віших принципіальних питань трудового 
і політичного виховання молоді. Частіше 
практикувати відкриті збори в первин
них організаціях і особливо в комсо
мольських групах, проводити їх безпосе
редньо там, де працює молодь, — у 
цехах, на будівельних об’єктах, у полі, 
на фермах».ті

Т

Каменярі мостили мостові, 
Напружено гриміли залізниці. 
Родили домни полиски нові, 
Снагу давали степові криниці. 
Цвіли жита на берегах Дніпра, 
Гойдала сонні хвилі Амазонка, 
Котив Пекін важкі вагони шовку, 
Базарами гриміла Анкара.
І сфінксу єгипетському до лап, 
Немов бульдоги,
Лащились гармати,
А десь в хатині посивіла мати, 
Сльозами чай замішаний пила.
І все буденне... 
Все буденне так,
Як над полями зоряні світа'нк'и'. 
Як на святки знамен гарячий мак, 
Як на кордонах озвірілі танки. 
Летіли бджоли до янтарних сот. 
Пили кохані келех вечоровий..,' 
/ тут... . , \.
Затих землі коловорот, 
Земля завмерла дивно і раптово. 
Здригнувся лячно смаглий каменяр, 
Хлюпнула сталь.
З ковшів своїх ротатих,
В очицях сфінкса блиснув іскрожар — 
/з хати вийшла блідолиця мати, 
/ перед нею пам’ятник постав — 
Усіх віків незгоєна скорбота.
І стали в жінки строгими вуста, 
Відчувши бронзи молодої дотик. 
На плечі тихо впала сивина, 
Озвались гучно нервів перестуки, 
На вічне полум'я, простерши руки, 
Застигла грізним вироком вона.

Валерій ЮР’ЄВ.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» ЗО травня 1962 р., З стор.'
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людським

Редактор П. МАРЧЕНКО

перерви армійці на про

Будеш мені

відповів
кість

відповідального

ласкаві 
вірним

пан • 
ко — 
рили 
довики!»

украли!
краде, 
лжесвідч!
бреше, 

сріблолюбству»!

«ХРОНІКА». 
Ми їде- 
- краса 
Демон-

Степанові, Сте- 
Грицькові, Грицько—

час будівництва комунізму, коли людина 
бути 
м».

читаємо в

в передо- 
ана буде 
’ Поволо-

трактор їздить
— повідомив

І. РОДІЙ

Важка перемога 
ірРА МІЖ командами
* мо» (Кіровоград) 

(Одеса) почалась атаками 
подярів 
ХВИЛИНІ 
мети.

Після
тязі двадцяти хвилин букваль
но «сидять»' на воротах кірово- 
градців. Однак захист динамів- 
ців грає чітко і самовіддано. 
Особливо виділяється централь
ний захисник Ю. ГорожкякІн. 
Кілька важких м'ячів бере во
ротар А. Нестеренко.

Змагання закінчилось перемо
гою місцевих спортсменів з Р<~ 
хумком 1:0.

повчають, що до раю можна потрапити 
не покладається на

Нащадки великого комбінатора». В ньй- 
вкрай занедбану роботу Тиціківськог.о 

та шахрайські комбінації директора»

Телефони редакції: редактора 
секретаря — 50-11, відділів — J

— .мавпу, куцого 
і пішли свататись.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36

гроші на

чатку в Новосибірську, а потім в

«Дина- 
1 СКА

I ос- 
поля. Але лише на 35 
удар В. Барило досйгас

КІНОТЕАТР «МИР». «Юність 
Отамана». Початок сеансів: о 
IV. 12 год. ранку. 2, 4 год. дн#, 
«Краще вміти, ніж мати». Пе
чаток о б, 8, 10 год. вечора.
. КІНОТЕАТР 
СЬКОГО. «Клятва матері* 
чаток об IIі год 
1, 2 год. 45 хв.,

6 год. 25 хв., в год. 15 хв,, 10 год 
05.хв 
данчнку 
просить посадку 
чаток і 
ЗО’ хв. рйику

КІНОТЕАТР
Для дітей «ЧІполІно 
о 2 годі дня 
чаток о 10. 12 год 
10 год. вечора, 
майданчику «Академік Із Аска• • • ■ —■ИІ1».
20 хв

4 КІНОТЕАТР
Документальні фільми: 
мо в Сочі», «Карпати 
моя», «Моє місто». 
стрУються без перерви з 10 гоЛ 
ранку до 9 гол. вечора. Худою- 
ній фільм «Гордій Лойза». По
чаток о 9 год. 30 хв. вечора.

СИВАШЕЦЬ».
Печаток 

Ябедники». По- 
. дня. 4. 6, fi. 
На ‘літньому

І-*

Початок сеансу о '9 год« 
. вечора.

ім. ДЗЕРЖИН-

15 хп. ранку,
4 год. 35.яи. для, 

. л, 10 год« 
вечора. Не літньому май- 

о 9 год. вечора «713-й 
Для дітей пе

чаток цього ж фільму о 9 год« 
хв. рйику. ■ * *

у ТРЕТЬОМУ турі зоняль-
& ної першості України э 

футбола серед юнацьких команд 
майстрів футболісти кіровоград
ського «Динамо» на своєму по
лі зустрілися із своїми київ
ськими одноклубниками, дво
разовими чемпіонами країни.

Перша половина гри проходи-

Ш А ПОРАЗКА
ля в обопільних атаках І закін
чилася внічию — 1:1.. Після від
починку відчувається перевага 
гостей, як в технічній, так і 
фізичній ПІДГОТОВЦІ. До кінця 
матчу м’яч п’ять разів побував 
у воротах господарів поля. Зма
гання закінчилося переконли
вою перемогою киян з рахун
ком 6:1.

Наступну гру юні кіровогрдд- 
ці проведуть 3 червня в. Черка
сах з місцевим «Колгоспни
ком».

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

ОГЛЯД ЛИСТІВ ДО РЕ ДА К1ЦЇ

а про «ду- 
вчать релігійники, тимчасове, а 

мовляв, відмовляйтесь від 
чекайте смерті 

згідно з якими

як 
механізатором пра-

2 ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ УЧИЛИЩЕ МЕХАНІЗАЦІЇ
• СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА № З

! ПРОВАДИТЬ НАБІР УЧНІВ
■
5 по спеціальності тракториста.
■ По закінченню училища випускники направляються на
□ роботу в радгоспи Кіровоградської* області. .• .
□ Термін навчання — 6 місяців.
□ До училища приймаються юнаки та дівчата не мо-
□ лодше 17 років
3 стипендією в
■ харчуванням
5 Для вступу

■ 1. Заяву. 2. 
с про освіту. 4,
■ порт або довідку з
■ Прийом в училище

За довідками звертатися 
селите Октябрськс, вул.

молодки иомуидр -

галстук 
плаща. 
Коли проходили повз фер
му, телята, побачивши же
ниха, звалили огорожу і по
далися в степ.

— А за Степана підеш?— 
питав Оксану дядько Мак
сим.

— 1 за Степана не піду,— 
відповіла дівчина.

— Чому? Він, як і Марія 
Савченко, працює в тварин
ництві. ,

’; • г. і 1 ’ ' • 1 .• • Ч *-•»*». с я р •».

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

- ----------- и-а,* . ------ і,

автоматниця- метизно- 
цеху заводу «Червона 

Валентина Фесеика 1

ГУМОРЕСКА І
«

— Савченкової тваринни
цтво в колгоспі, а Степано
ве на сорочці та галстуці. 
Нехай ваш Степан дожене 
Савченко, тоді подиви
мось, — відповіла дівчина.

— Ну, як? — запитав 
Тимко.

-* Горб уз! — відповів 
Степан. — Відсталість за
їла.

<Мої успіхи, мабуть, бу
дуть якраз», — подумав 
Тимко, поправив кучері і з 
дядьками почвалао до Ок
сани.

— А за ТиМка підеш? — 
запитав дядько Клим.

— І за Тимка не піду, —

Учні забезпечуються обмундируванням, 
ромірі 10—20 карбованців, безкоштовним 
та гуртожитком.
необхідно подати такі документи:
Автобіографію. 3. Свідоцтво або довідку 
Дві фотокартки розміром 3x4 см.. 5. Гіас- 

сільської Раді/.
— до 5 червня, ц. р.

на адресу: м. Олександрія, 
Гоголя, № 1.

ДИРЕКЦІЯ.

і ■ ■■■■■■■■■■—> І •

В НАШІЙ газеті за 1 квітня ц. р. був надрукований 
фейлетон «1

му йшлося про 
Будинку піонерів 
т. Жулай. .

Голова виконкому районної Ради депутатів трудящих 
М. Жмур повідомив редакції, що. критичний матеріал 
обговорено на засіданні виконкому.

Рішенням виконкому т. Жулан з посади директора 
звільнено, а недостачу в сумі 600 карбованців запропо
новано внести в Держбанк.

‘Т7' ВДОВИ Поволочихи 
чотири сини: кучеря

вий Тимко, високий Степан, 
кремезний Грицько і такий 
собі Іван. Як загадав, бу
ло, мати принести води, 
Тимко посилав Степана, 
Степан — Грецька, Гриць
ко — Івана, а той аж язи
ка набік висолопить, а во
ду несе.

Повиростали хлопці. Тим
ко став трактористом, 
Степан — доярем, Г риць
ко — свинарем, а Іван ніби 
без певних занять, але за 
що вже візьметься, обов'яз
ково зробить. Браві синиі

Мати й каже старшому:
— Женись, сину.
За звичкою Тимко 

Степанові, а Степан — 
Грицькові сказали: «Же
нись».

Грицько хотів передати 
материне бажання Іванові, 
але стримався. Нехай ще 
почекає. Причепурився сам, 
запросив у свати дядька 
Максима і дядька Клима 
та й пішли свататись до 
найкращої в колгоспі дів
чини. Чорнява, смуглолиця, 
кароока, струнка та ще де 
того й трудівниця знатна— 
ось яка дівчина.

— Чи підеш за нашого 
Грицько? — запитали свати.-

— Ні, — відповіла Окса
на

— Чему? — допитується 
дядько Клим.—Наш Гриць- 
ко, як Василь Прядун, сви
нарем працює.

— Нехай ваш Грицько 
доросте до Пряду на, тоді 
побачимо, — відрубала дів
чина.

— Ну, Як? — запитали 
брати жениха.
. — Г арбуз 
той.—Не доріс до Прядуна

«Мій зріст, мабуть. пі
дійде». — подумав Степан 
одягнув найвужчі штани 
черевики з найтовщою пі 
дошвою. сорочку — папугу

. І‘ Щ А

Другий рік навчається в 
Кіровоградському морському 
клубі 
го 
зірка»

В змаганнях, які відбулись 
минулої педілі на міському 
пляжу (Новооленсіївка) Ва
лентина Фесенко зайняла 
перше місце серед спортсмЄ- 
нок-аквалангісток.

Фото В. Ковпака.

відповіла Оксана.
— Чому? Він у нас 

Гітаюв 
цюе.

— Гіталов — орел. А 
ли Тимко за кермом сидить, 
то не орла видно, а кучері. 
Іде, ніби сметану везе, — 
відрізала дівчина.

— Як? — запитала мати 
жениха.

Гарбуз. Не та швид- 
— промовив Тимко.

Пробивайся 
вики, тоді Ок 
твоя, — породил 
чиха.

Тимко — Степ

СКАРБ 
і срібних монет 
! ДОБРОВЕЛИЧКІВКА. 

? Електрик Тишківськсї 
(електростанції Михайло 
■ Бабчинський. .копаючи в . Агороді яму, знайшов 

глиняну посудину, в якій 
було 616 срібних монет 

У старовинного * карбуван
ня. Свою знахідку 
М.* Бабчинський здав у 
Державний банк.

▼**■ '.............. Г .......................................................................... -Т

Кіровоградська .обласна , друкарня. , (м,. Г. М. Димитрова

«перелюбства», дбала не про «грішне» тіло 
шу». Земне життя 
загробне — вічне. Тому 
усього земного, чекайте смерті. Між тим, порушуючи 
радянські закони, згідно з яким'и віруючі є повними 
господарями грошових коштів свого об’єднання І пору
шуючи заповіді, які вони проповідують, «святі отці» 
часто-густо живуть, як кажуть, на широку ногу, не че
каючи, поки потраплять у міфічне «царство небесне».

В Новосибірську, як пише звідти Н. Петров, гримів 
бас Нестора під склепінням кафедрального собору, і роз
чулені бабусі пускали сльози, жертвували 
.храм, а Нестор за ці кошти віруючих закупив для себе 
і для своїх прибічників 10 будинків, заплативши за кож
ний з них по 25 тисяч карбованців. ,

Церковники 
лише після смерті.. Але Нестор 
загробне життя. Хай цого чекають віруючі. Він подбав 
про створення собі райської обителі тут, на землі, спо- 

Кіровограді.
Церковники закликають віруючих поменше спілкува

тися з людьми, жити побільше наодинці, всіляко подав
ляти думкуі прагнуть прищепити людям почуття страху. 
Навіщо все це? А для того, щоб легше обманювати ві
руючих, щоб тримати їх у покорі, щоб не виникало різ
них сумнівів щодо самої релігії, щодо життя осіб цер
ковного сану.

Вся церковна діяльність Нестора — це підле служін
ня ворогам радянського народу, обман довірливих при
хожан, це паразитичне життя за рахунок трудящих.

Митрополит Нестор повчає:
- Не 
А сам 
— Не 
А сам
- Не
А Нестор збагачувався, і збагачується за рахунок 

віруючих.
Митрополит Нестор в своїх молитвах звертається до 

неіснуючого бога, проповідує, що справжнє життя буде 
па «трму світі», після смергі. А чи ці молитви що-небудь 
допомагають людям? Невже можливо молитвами і про
повідями вилікувати людину, збільшити .врожай, покра
щити порідність худоби? Безперечно, ні.

Релігійне вчення збочує 
і людину з правильного шля- 

мі (ху боротьби за щастя на
(землі. «Божі пророки» про- 

Я Л1 (повідують віру в існування
&-< ■ і душі, в «нечисту силу», в

ізагробне життя, вбивають 
5 в людині впевненість в сво- 

- Грицькові, а Гриць- |їх силах, віру в силу нау- 
Іванові швидко повто-$кн, що підкоріоє вже кос- 
«Пробивайся в пере- (мос-

Наша радянська наука 
дає нам вірні уявлення про 

7 ВАН метнувся викону- (світ, в якому ми живемо. 
вати пораду. У Гриць- (Вона ВЧПТЬ( 1ц0 в’світі не. 

новому Свинарнику зробив має ніяких чудес «потой- 
так, як у Прядуна, навчив .б;чного життя». Наука від- 
брата правшіьно доглядати І |)ам жлях в май.
свинги. В Степановому ко- \ ' 
рівнину поробив автопоїл- (бутнє, дає можливість пе
ні/, механізував подачу кор- (ребудувати світ для щастя 
мів, змонтував кормозапар- “трудящих людей. 
ник, навчив Степана кори
стуватись доїльним апара
том. Потім розібрав Тимко- 
вого трактора, щось замі
нив, склав, завів -мотора. 
Сів Тимко за кермо, і трак
тор, як легкова автомашина, 
помчав по дорозі.

— Ось тепер іди за Окса
ною, — сказала мати Тим- 
нові.

Т имко
пан
Іванові сказав:

— Іди за Оксаною.
І прийшли всі четверо 

без сватів.
— Мій 

найшвидше, 
Тимко.

— Уже доганяю Савчен
ко, — доповів Степан.

— Доростаю вже до Пря
дуна, — відрапортував Гри- 
цько.

А Іван мовчить.
Оксана глянула на бра- 

тів-комсомольців, усміхну
лась.

— Спасибі вам, хлопці,
що допомогли мені знайти 
доброго жениха,—підійшла 
до Івана,' взяла його за ру
ки й заглянула в 
очі. — ’
другом?

— Буду! — відповів Іван,
не в змозі відірвати від неї 
свого погляду. лів

— Давай, братці, задній 
хід, — скомандував Тимко.

Микола СУХОВ.
м. Новомиргород.

 -■ І-'ЧИ

1АТТЯ м. Зніїм’янського «Прикриваючись церковним 
саном» («/Молодий комунар» № 11 за 26 січня ц. р.) 

викликала потік листів до редакції від наших читачів.
Кочегар Сабліно-Зна мінського цукрового заводу 

М Д. Сафронов пише:
«Коли в дні Великої Вітчизняної війни радянські лю

ди на фронті, в тилу, на тимчасово-окупованій тери
торії всі сили віддавали справі перемоги над німецько- 
фашистськими окупантами, в цей час митрополит Нестор 
за кордоном обпльовував завоювання Великого Жовтня, 
втлумачував віруючим, що Радянській владі, мовляв, 
скоре прийде кінець. Нестор молився за гітлерівських 
розбійників і японських мілітаристів. І дивно те, що по
пи а церквах Кіровоградської єпархії моляться тепер 
«за здравіє» його самого».

Дізнайся, хто мої друзі, і знатимеш хто я, — гово
рять в народі. Друг Нестора — піп Йосип Односум. Це 
за ного підлою вказівкою, — обурюються жителі села 
Гутннцької Олекса в дрівського району. — гітлерівські 
кати закатували багатьох радянських громадян з їх
нього села, в тому числі комсомольця Василя Дикого. 
«Попа Односума, якого так палко підтримує і фінансує 
митрополит Нестор, — пишуть вони, — треба судити, як 
зрадника Радянської Батьківщини».

«Я, як громадянин радянської країни
листі пенсіонера з м Кіровограда К. М. Гриценко, — 
не можу залишатися спокійним до чорних справ, які 
вершать «божі слуги» — Нестор-Анісімов, Йосип Одно
сум, Іван Берендя. Будучи в минулому активними воро
гами Радянської влади, вони тепер втягують до церкви 
нашу молодь, дітей, наживаються за рахунок віруючих. 
В наш час 
трудиться на благо всіх трудящих, не повинно 
таких дармоїдів, як Нестор, 1. Берендя, й. Односу

Листи людей різного віку, різних характерів, різних 
професій... Всіх їх обурює підла, підступницька поведін
ка «святого владики» Нестора, його лицемір’я, жадоба 
наживи за рахунок віруючих, його моральна розбеще
ність. Безмежний гнів переповнює серця людські від 
того, що вії; всё ще наставляє віруючих як жити, на
в’язує їм релігійну мораль, якої і сам не дотримується.

Попи, ксьондзи, пресвітери та інші «служителі, бога» 
тішу митрополита Нестора проповідують серед своєї 
«пастви», щоб вона не гналася за грішми, остерігалася
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