
М. С, Хрущов— 
у Мурманську

МУРМАНСЬК, 18. (ТАРС). 
Сьогодні сюди — в найбіль
ший порт країни — прибув 

.Перший секретар ЦК 
[ КПРС, Голова Ради Мг- 

ністрів СРСР. товариш 
М. С. Хрущов.

У першій половині дня 
М. С. Хрущов зробив поїзд
ку по місту, ознайомився з 
новим житловим і культур
но-побутовим будівництвом. 
За останні п’ять років тут 
збудовано понад 400 тисяч 
квадратних метрів житло
вої площі, тисячі сімей 
справили новосілля.

Потім М. С. Хрущов по
їхав у рибний порт.

На рибокомбінаті М. С. 
Хрущов оглянув ряд цехів, 
де знайомився з виробни
цтвом, розмовляв з робіт
никами, цікавився умовами 
їх праці, побуту, дозвілля.

Главі Радянського уряду 
було показано плавучу ба
зу «Печенга», яка приймає 
в океані рибу з промисло
вих суден. Через кілька 
днів ця плавбаза виходить 
у Північну Атлантику. її 
екіпаж бореться за достро
кове виконання плану чет
вертого року семирічки.

На аварійно-рятувально
му судні «Стерегуипій» 
М^.С. Хрущов зробив поїзд
ку по Польській затоці, де 
стоять рибальські судна, які 
щойно прибули з далекого 
рейсу, спостерігав будівни
цтво нового рибного порту.

Десятки тисяч трудящих 
Мурманська тепло вітали 
товариша М. С. Хрущова 
на вулицях міста і на_ко- 
раблях. 1

В республіканський мі
сячник по збиранню ме
талевого лому, що про
водиться за рішенням 
ЦК ЛКСМ України з 1 
липня по 1 серпня, 
включилися будівельни
ки будуправлікия № 1 
тресту «Цухробуд». Ро
бітники будівельного 
майданчика № 3, які 
споруджують Кірове- 
градський м’ясокомбінат, 
днями в обідню перер
ву зібрали тонну мета
левого брухту.

О. ПАВЛОВ.
♦ *. *

Що повинен зробити 
кожний комсомолець! — 
це питання постало на 
комсомольських зборах 
колгоспу «Україна» Доб- 
ровеличківського райо
ну. •

Збори вирішили: кож
ний комсомолець пови
нен зібрати 50 кілогра
мів брухту. Для первин
ної організації це стано
витиме 12 тонн. В пошу
ки металевих «скарбів» 
включилися і- піонери 
місцевої школи.

В. МИРОНОВ.

Другий Всесоюзний 
зліт піонерів 

закрито
/ АРТЕК, 18. (РАТАУ).

Сьогодні в республіці піоне
ри — Артеку спущено пра
пор другого Всесоюзного 
зльоту юних. Дев'ять днів 
представники тисяч піонер
ських дружин Радянського 
Союзу гаряче говорили про 
найцікавіші справи своєї 
організації.

Делегати зльоту заклика
ли всіх піонерів почати 
Всесоюзне змагання за кра
щий піонерський загін.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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БОЙОВИИ ДОЗОР
ПЕРШИЙ допис в
■ • газету — коро

тенький. Несмілива, 
лаконічна примітка 
в кінці листа: «Якщо 
можна—надрукуйте».

Серед безлічі кореспонденції, яку ре
дакція одержує щодня з найвіддалені- 
ших куточків області, три-чотири листи 
від авторів, що пишуть до газети впер
ше.

ГАЗЕТИ

Два роки тому, коли почала виходи
ти наша газета, голубий чотирикутник з 
розповіддю про своїх друзів-ровесників 
вперше надіслав до редакції помічник 
машиніста електровоза Семенівсько-Го- 
ловківського вуглерозрізу Георгій Удо
виченко. Замітка юнкора була опубліко
вана.

Працівники редакції зав’язали тісну 
переписну з автором, не раз зустріча
лися з ним особисто. Минуло кілька мі
сяців і юний кореспондент виступив на 
сторінках газети з цікавою зарисовкою. 
А згодом надіслав вдалий фоторепор
таж про дозвілля і побут молодих гір
ників. Кореспондентський пункт в м. 
Олександрії, який очолив т. Удовичен
ко, лише в цьому році надіслав на ад
ресу «Молодого комунара» близько 70 
листів на різні теми. Більшість матеріа
лів побачила світ.

Кореспондентський пункт — бойовий 
дозор газети. Він не тільки інформує 
читачів про найважливіші події з жит
тя молодих робітників шахтарської Олек
сандрії. Юнкорівський актив влаштовує 
читацькі конференції «Молодого кому
нара», перевіряє листи-скарги, які над
силає редакція корпункту.

Справжнім, надійним помічником на
шої газети став і кореспондентський 
пункт в Новгородківському районі, який 
очолив молодий газетний працівник Вік
тор Проценко. Він об’єднав навколо се
бе більше десяти ентузіастів — тварин
ників, механізаторів, вчителів, культпра
цівників. Читачам, напевне, знайомі іме
на доярки артілі імені Калініна Кате
рини Рубель, обліковця тракторної 
бригади цього ж колгоспу Григорія Ше- 
пеля, агронома артілі імені Кірова На
дії Діброви і багатьох інших активних 
авторів.

У відповідності з редакційним планом 
новгородківський кореспондентський 
пункт разом з райкомом комсомолу пе-

ріодично складає 
свій план роботи. 
Сюди входить не 
лише організація 
матеріалів, а й зу
стрічі з читачами 

газети, конкретна допомога молодим 
авторам, які не входять до складу кор
пункту, але пробують писати свої перші 
матеріали.

Майже всі члени корпункту викону- • 
ють громадські і комсомольські дору
чення, є членами районного комсомоль
ського штабу по вирощуванню високих 
врожаїв кукурудзи. Завдяки хорошій 
організаторській роботі, яку провели 
члени корпункту разом з працівниками 
райкому комсомолу, в більшості кол
госпів району почали діяти «комсомоль
ські прожектори». Редакція вже одер
жала від корпункту кілька змістовних 
матеріалів з фронту польових робіт. 
Все це відчутна допомога редакції.

Можна сказати похвально слово про 
Ульяновський, ГоЛОЕоНІВСЬКИЙ, Нос-оук- 
раїнський і Новомиргородський кор
пункти. Та, на 'жаль, ще не скрізь рай
коми комсомолу вболівають про зрос
тання молодих авторів, які працюють в 
їхньому районі і дописують в газету.

З ініціативи редакції був створений 
корпункт в Новопразькому районі. В 
перший місяць його існування редакція 
одержала з району понад 20 листів. Та 
ось виїхав керівник корпункту, і потік 
листів до газети пішов на спад. Тепер

• звідти дописує лише один автор.
Кілька листів за півроку надійшло з 

Петрівського, Знам’янського, Долинсь- 
кого та Олександрівського районів. А 
тут у свій час теж були стзорені кор
пункти. Вони планували свою роботу. 
Біда тільки „в тому, що райкоми комсо
молу не знайшли часу допомогти, 
активізувати їх діяльність.

Кореспондентський пункт — бойозий 
дозор не тільки газети, а й кожного 
райкому комсомолу, особливо тепер, 
коли наступив найважливіший етап бо
ротьби за виконання взятих зобов’я
зань. Юнкори можуть і повинні при
нести неоціненну користь. Необхідно 
тільки їх згуртувати, поставити перед 
ними конкретні заедания. Про це, в 
першу чергу, зобов’язані подбати в 
кожному райкомі і міськкомі комсо
молу.

ПІСЛЯ закінчений середньої школи Валя Гоцуляк прм- 
йшла працювати на Гайворонськин паровозоремонт

ний завод. Тут дівчина одержала спеціальність токаря, 
Валю знають, як активну комсомолку (вона член цеховогв 
тз заводського комітетів комсомолу), учасника художньої 
самодіяльності заводу, хорошу, працьовиту робітницю- 
Валентині присвоєно звання ударника комуністичної 
праці.

На знімку-. Валентина ГОЦУЛЯК.
Фото В. ЗЕМНОРІЯ-

А МОЖНА КРАЩЕ...
ГріЛЬКИ зайдете на под- 

вір’я Кіровоградської 
кондитерської фабрики в очі 
кидається щит, на якому 
виписано соціалістичні зо-., 
бов’язання колективу під
приємства на 1962 рік. На-, 
креслення хороші: до 25 
грудня виконати річне зав
дання і додатково виробити 
60 тонн кондитерських виро
бів; перевиконати план на
громаджень на 5 тисяч кар
бованців; підвищити про
дуктивність праці на 0,5 
процента; освоїти 33 нових 
види кондвиробів і т. д. І 
приємно було дізнатися, що 
піврічний план фабрика ви
конала на 105 процентів. 
Ще кращих успіхів домогли
ся окремі цехи. З пошаною 
відзиваються тут про брига
ду комуністичної праці Ма
рії Гончаренко. 120 — 130 
процентів — такий щомісяч
ний її виробіток. Цей колек
тив утримує першість на 
фабриці, а фото членів 
бригади, красується на Дош
ці пошани.

Багато на фабриці ще ста
рих методів роботи. Керів
ники над цим не раз заду
мувались. І в травні цього 
року група робітників виру
шила у Львів на кондитер
ську фабрику імені Кірова,

щоб запозичити нові, про
гресивні методи праці. Ба
гато цінного взяли там. Те
пер застосовуватимуть у се
бе. Вже розроблено план. 
Наприклад, виготовляють 
карамельні лотки для зси
пання продукції (це змен
шує втрати), застосовують 
салфетки не з паперу, а з 
цупкої тканини, буде стіл 
утеплення продукції (на ви
падок зупинки обладнання). 
Для кращої реалізації виро
бів застосовано глазуро
вані цукерки, на карамель
ній основі.

Є тут і свої раціоналіза
тори. Так, тт. Бурлака, Ко- 
лодіжний і Бродовий скон
струювали паточний доза
тор. Він набагато поліпшує 
технологію, не дає перевит
рат матеріалів. Робітник 
т. Солонченко добився вико
ристання спрацьованих па
рів, виготовивши паровлов- 
лювач.

1ГИМАЛО хороших справ
1 на фабриці. Слід на

лежне віддати керівникам, 
які зуміли організувати лю
дей на виконання поставле
них перед підприємством 
завдань. Партійна організа
ція організувала комісію 
партійного контролю за 
якістю продукції. Комітет

комсомолу . теж створив 
рейдові комсомо л ь с ь к і 
бригади, які контролюють 
якість продукції, Хід вико
нання завдань цехами. Та 
треба сказати, що рейди 
проводяться несистематич
но, *а тому трапляються 
випадки неякісного випуску 
продукції, невиконання пла
ну, як це трапилось в кара
мельному цеху.

На фабриці 42 комсомоль
ці, майже стільки ж неспіл- 
кової молоді. Вони можуть 
багато допомогти адмініс
трації фабрики. Добре було 
б, коли б вони організува
ли «комсомольські прожек
тори» і щоденно сигналізу
вали про ті чи інші недолі
ки. Та, на жаль, секретар 
комсомольської організації 
Олександра Доценко заспо
коїлася на тому, що, мов
ляв, фабрика план виконує, 
а, отже, і все гаразд. А хі
ба молодим, завзятим при
таманне почуття інертності? 
Ні, треба більше виявляти 
ініціативи, сміливіше дер
зати, адже, чим кращими 
будуть наші успіхи, тим 
країна швидше стане ба
гатою.

Л. ЛИПА, 
наш позаштатний ко
респондент.

ПОЇШ ТОЧАТЬСЯ 
СУПЕРЕЧИШ
Небувалими темпами йде житлове будізняцтао. Ко

лишні пустирі стають невпізнанними, вони прикраша
ються новими робітничими селищами. З кожним рском 
дедалі більше трудящих справляють новосілля. Але є 
об'єкти, про які будівельники забувають.

Другий рік управління Цукробудтрест споруджує' 
житловий будинок для працівників Держбанку і обл- 
місцевпрому. Це «бородатий» об’єкт: за два роки буді
вельники встигли спорудити лише один позерх. Безлад
дя почалися з першого дня будівництва. Після довгих 
обіцянок на будівельну площадку прийшов екскаватор.

— Ну, тепер справи підуть, — радів виконроб т. Ям- 
польський.

1 справи пішли — екскаватор працював день, і за цей 
час встиг вийняти аж... два кубометри грунту.

Облмісцезпром запропонував свої послуги, і з Олек
сандрівни направив на будівельну площадку свій екска
ватор. Котлован розширювався. Зростали й надії тих, 
хто повинен був одержати квартиру в цьому будинку.

Минали дні. Вже з’явився і фундамент, і перша клад
ка стіни, і навіть прибули деталі крану. Панелі нульово
го перекриття укладав автокран заводу імені Кірова.

Та раптом на об’єкті запанувала тиша. Колишній ке
руючий трестом т. Батистов подав команду, і кран ра
зом з бригадою будівельників перевели на інший об'єкт.

Час ішов. Дощі змінялись спекою. Змінилось і керів
ництво управління Цукробудтресту. Здавалось, урок 
піде на користь. Але не так. сталось, як гадалось. Знову . 
з’явився інший об’єкт, кран і бригаду будівельників пе
ревели туди. Перший поверх будинку руйнується, а 
теперішній керуючий управлінням т. Батистов все обіцяє:

— Не хвилюйтесь, будинок буде.
Спершу обіцяв продовжити будівництво з червня, по

тім з 1 липня. Згодом інший термін встановив — 8 лип
ня. Зараз т. Батистов уже не називає строків. Він пря
мо заявив:

— Будувати будемо, а коли — покаже час.
А ось ще одна «бородата» будова — інструменталь

ний цех заводу «Динамік». Споруджує його облбуд- 
трест. В цьому році цех майже був готовий — зробле
но штукатурку стін, встановлено електропроводку, сві
тильники. Залишилось лише покласти сходи і ліквіду
вати деякі дрібні недоробки. Але т. Рибальченко припи
нив будівництво. В чому ж справа?

— Не виділено будівельного матеріалу, — відповідає 
він.

В облплані йому роз'яснили, що всі матеріали для бу
дівництва виділено. Тоді керуючий облбудтрестом ви
гукнув.’ , ,

— Облмісцевпром заборгував нам 1400 карбованців.
Поки триває суперечка, інструментальний цех стоїть 

без дії. А підприємства облмісцевпрому буквально «за
дихаються» від нестачі інструменту, штампів, пресформ, 
приладів.

г. толок, 
керівник позаштатного відділу технічного прогресу 
редакції газети «Молодий комунар».
м. Кіровоград.



ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ

нашої лю
тому, що 
все дума-

1 й щ ои
І

Дорога редакція! , '
ЛЛ ЕНІ не доводилось дописувати листів до 

лодіжної газети «Молодий комунар». Не 
не було про що писати. Звичайно, було. Але 
ла, що справи, які тривожать на сьогоднішній день всіх
комсомольців і молодь нашого села, з часом підуть 
краще. Але, як видно з усього, мовчанкою своєю тіль
ки шкодимо неспокійному 
ко/лсомольському життю, 
яке позинно вирувати всю
ди. ’ :

Я — передплатник газети 
«Молодий комунар». Завж
ди не випускаю з поля зору зарисовки, нариси, опові
дання, гуморески. Вони допомагають у житті. Читаю і 
задумуюсь: чому ж комсомольцям нашого села не 
допомагають зробити свої години відпочинку і вихідні 

корисними. Оце ме-
♦ > «

болото хвалить. Мо- 
хто і вкладає у це прислів’я негативний зміст, а 

по-моєму, саме так і має бути. Якщо ж говорити про 
наше Лозовате, то навряд чи знайдеш людину, яка хоч 
день побувши у нас, не заполонилася красою села. В 
центрі височить красивий Будинок культури на 650 
місць. На другому поверсі розміщена велика бібліоте
ка. Скрізь висаджені дерева. Взагалі/ і село, і лани 
довкола, і люди — ніде таких немає. Тому й не поїха
ла я нікуди після закінчення школи, почала працювати 
в колгоспі. Ланка наша вирощує різні- сільськогоспо
дарські культури: і цукрові буряки, які займають ве
лику площу в колгоспі, і кукурудзу. Хороші дівчата 
в ланці. Ну, хоча б Марія Лолушенко чи Марія Посто- 
латій, Мзрія Козішкурт чи Віра Буран. Більшість з них 
комсомольці, є й неспілкова молодь.

Веселі, роботящі; з ними гори вернути можна. Про 
гори це я трішки перебільшила, а от кукурудзу і цук
рові буряки ми справді непогано вирощуємо. Працю
вати, скажу не хвалькуючись, ми добре вміємо. А від
почивати? Ось ця думка і примусила мене взятись за 
перо. Дуже вже часто ловлю себе на тому, що в на
шому- селі не так уже й весело, як могло б бути. І стає 
прикро за себе, за своїх чудових подруг, за товаришів. 
Мова йде про два наболілих питання. Про фізкультуру 
і художню самодіяльність.

Почну про фізкультуру і спорт. Хочете — вірте, хо
чете — не вірте, а в нашому великому селі немає 
жодної комсомолки, молодої колгоспниці, яка б займа
лася спортом. Хай не серйозно, хай без претензій на 
високі розряди, а хоча б так, для себе, для свого 
здоров’я, гармонійного фізичного розвитку.

У нас навіть не прийнято говорити про спорт для 
дівчат. Наші дівчата ні разу не були учасниками ра
йонних спартакіад, змагань. Завжди можна почути 
тичні вигуки: «Он куди загнула. Посапала — ось 
вся фізкультура».

змістовними, цікавими, веселими і 
не й турбує найбільше.

’< - • І •

Кажуть, що кожний кулик своє 
же,

один 
НАШОГО

С У БОТ А. Тихий липневий 
вечір. Не встигли на 

землю зійти вечірні сутінки, 
як на вулицях села Кетри- 
саківки спалахнули елек
тричні вогні. З усіх кінців, 
немов весняні струмки, схо
дилися юнаки й дівчата до 
сільського клубу. Сьогодні 
тут відбудеться вечір від
починку молоді. В програмі 
вечора: танці, ігри, лотерея. 
Такі вечори стали тради
цією в комсомольській ор
ганізації колгоспу «40-річчя 
Жовтня» Бобринецького ра
йону.

...Всюди, куди не глянеш,— 
сміх і жарти, веселі облич
чя юнаків і дівчат. І як не 
радіти, коли після трудового 
дня є де культурно відпо
чити.

Та ось затихає колгосп
ний духовий оркестр, і по 
залу розноситься дзвінкий 
дівочий голос:

— Друзі, комсомольці і 
молодь! Завтра вихідний. 
Та чи можуть бути наші 
серця комсомольські спокій
ні, кола в селі Одрадна До
лина не закінчено будівни
цтво клубу? Ні! А тому ко
мітет первинної комсомоль
ської організації першої 
бригади оголошує неділь
ник по закінченню будівни
цтва бригадного клубу, — 
оголосила член комітету Мі
ля Рудь...

А наступного дня о деся
тій годині ранку біля клубу 
вже кипіла робота. 40 юна- 

г
І■
І

І

І

*

Не буду кривити душею: бувають дні, що таки добре 
дістається від сапки, але кінець кінцем, часу віль
ного у нас не менше, ніж у дівчат на заводі чи будо
ві. І втомлюємося, мабуть, не більше. Ладні ж ми ма
ло не щодня допізна кружляти в танцях. Адже більше 
цікавого нічого не проводиться, крім танців.

Мені соромно говорити таке про моє чудове село, 
але це правда. У нас би пальцями показували на дів- 

хлопцями на 
формі. Мені 
спортзаняття
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Хіба не можна районному відділу культури вжити 
заходів до покращення роботи? Адже відпочиїи е в 
нас де, але горе через розхолодженість керівників.

Чому ж склалося таке становище? Чому дівча .а, які , 
в школі були хорошими

чину, яка наважилася б з’явитися між 
волейбольному майданчику у спортивній 
кажуть: мовляв, це не прийнято на селі,

по
це. До речі,

III

ф

тільки для 
хоч хлопці 
серед них 
діончик перетворився в 
хотіли впорядкувати і нагорнули трактором ще більше 
землі, а 
бити?

Тепер 
ребуває 
Лозовате немає хороших співаків і танцюристів, декла
маторів? Є, звичайно. І дуже багато. Таланти є, але 
крил їм немає кому дати. Керівники вдоволені тим, 
що у них є посада і їм платять гроші. А за що? Досі 
в Будинку культури не було баяніста, завідуючий т. 
Данилов І. Г. відкриє і відразу закриє Будинок, якщо 
немає танців. Тепер' баяніст є, але тсЯГку з нього ніяко
го. Нот він не знає і ніяку пісню розучити не може.

• На запитання, коли буде організовано гуртки худож
ньої самодіяльності, — завідуючий Будинком культу
ри відповідає:

— Якщо зберетесь всі, тоді і співатимемо!
Навіщо нам «ключник»?

хлопців. А я не хочу вірити в
і не соромляться спортивної форми, але й 
спорт не дуже-то в пошані. Колишній ста- 

звичайнісінький насип. Його

розгррнути нікому. Хіба це не можна зро-

про художню самодіяльність. Вона у нас пе
на тому самому рівні, як і спорт. Хіба в селі

спортсменками, танцюриста- Т- 
ми і співаками, тепер «за- V 
сохли? Я не можу виділити 
когось одного, хто в цьому, 
винен, зле винні, я ввзжею, 
немело людей. І голова 
колгоспу т. Гончарук, який 
тоді, коли треба щось для 

організація на чолі з 
згадала

згадує про молодь лише 
господарства; і комсомольська органивці» 

секретарем Н. Пайол, яка жодного разу не 
про спорт і гуртки художньої самодіяльності, про за
лучення молоді до них; і товариші з райкому комсо
молу, які дуже рідкі гості в нашому колгоспі імені 
Фрунзе. Вони цікавляться вирощуванням кукурудзи 
комсомольцями колгоспу, роботою доярок-комсомолок 
на фермі. А про те, чим займаються хлопці і дівчата 
увечері, де відпочивають, і не запитають нікого.

Я не беруся дослідити всі причини, які призвели 
до такого становища. Мабуть, і ми самі в чомусь винні. 
Напевно, 
випадку,

винні, що до цієї пори мовчали. В усякому 
сідаючи за цього листа'і плекаючи надію, 

що його надрукують, я мала на меті почути і послу- 
як по інших селах залучаються хлопці і дівчата,хати,

неспілкова молодь до спорту і в гуртки художньої са
модіяльності. Може, нам хтось щось порадить через 
газету?

Марія БОНДАРЕНКО, 
член ВЛКСМ. 

Колгосп імені Фрунзе, село Лозовате, 
Ульяновського району.

НАПИШЕМО ІСТОРІЮг
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♦ 
♦ 

І
І |1 РАЦЕЮ,
♦ Ж-Ж. «гоппгтик

: сповнений кожний день на-
♦ шої Батьківщини. І день
♦ цей несе з собою мрії і звер-
♦ шення, нові героїчі подвиги 
: радянських людей. А вчо- 
| рашній, трудовий відгомін,

стає надбанням історії. Але 
він не потоне в глибинах не
відомості. його збереже 
людям прокладена борозна, 
збудований дім, виведений 
на орбіту землі космічний 
корабель, газетні матеріали. 
Про нього напишуть книги. 

Ось чому минуле менше 
всього нагадуй музей, иа 
стелажах якого розкладені 
закам’янілі реліквії і «дико
винки». Досвід минулого 
схожий на завжди повний 
арсенал. Вміло переглядаю
чи його, можна відшукати 
зброю для сьогоднішньої 
боротьби. Ми часто зверта
ємося до минулого, старан-« 
но і навіть суворо дотриму-г 
ємо його. х

«...Не, зиая прошлого, —£ 
попереджував М. Горькцй,— х

ныи смысл настоящего и це-1

Крокуючи назустріч май-1

, дерзаннями, 
творчими пошуками

:

ф♦
♦ 
ф♦
♦♦
♦

♦
♦

:

♦
♦
♦ 
♦

:

ків і дівчат — комуністи і ♦ 
комсомольці, молодь при-: 
йшли на недільник. Прав- ♦ 
ління колгоспу на допомогу X 
їлі виділило дві автомати- : 
ни і трактор для підвезення ♦ 
глини. ♦

Хлопці й дівчата видра- X невозможно понять подлин- 
лись на горище, стали лан- ;
цюжком і передавали валь- ♦ ли будущего». 
ки глини в той кінець примі- X ". , . .
іцення, де дівчата наклада- : будньому, люди беруть знай-

. ♦ 
ф

ж ______________ _ З

бригади Олексій Біда, \
♦

♦
♦ 
♦
♦
♦
♦
♦
♦

скеп- 
тобі іІ

>

ДЕНЬ 
ЖИТТЯ х

ли стелю. Допомагали в ро
боті їм бригадир комплекс- ♦ 
ної і 
бригадир будівельної брига
ди Михайло Клевчук, кому
ніст Павло Колісник, кол
госпник Гаврило Рудий.

Хороше попрацювали се
стри Люба і Таня Трофи-\ 
мович, доярки Віра Про- І 
ценко» Ярина Швирид і Га-і 
лина Паладій, члени комі-$ 
тету Надія Мунтян і Міля ♦ 
Рудь, молоді колгоспники,; 
Михайло Рудь, Олександр: 
Мироненко, Андрій Бакал, ♦ 
Леонід Тертичний, Григорій* 
Комар, Олександр Смокви-1 
на та багато інших. |

А коли на землю знов ♦ 
опускалися вечірні сутінки, ♦ 
по селу задзвеніли пісні. То1 
поспішали до клубу в кіно 
юнаки і дівчата — учасники 
недільника.

Галина ГОЛОВАТЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу «40-річчя Жовт
ня» Бобринецького ра
йону.

Друзі! А як ви 
епос дозвілля?

Напишіть нам про це, поділіться 
своїми думками.

Чекаймо від вас листів.

проводите
»

І

Ч-гу-л- ...... . . . ,...

КОМУНАР» 20 липня 1962 р., 2 стор<

РІДНОГО КРАЮ
тається в цих нарисах на те, 
яку участь брало населення 
у революції 1905 - 1906 рр., 
чи були місто, село ареною, 
боїв і революційних пов
стань за владу Рад; коли 
були створені перші комуни 
і колгоспи, хто ініціатор їх 
створення; коли були ство
рені партійна і комсомоль
ська організації, прізвища 
організаторів.

Ці матеріали ще зберіга
ються не тільки в архівах, 
а' й в окремих громадян. І 
тут велике поле діяльності 
для молоді, комсомольців. 
Навіть в найтяжчі роки 
неволі і експлуатації, знахо
дились відважні люди, які 
не тільки боролись з цариз-

зміни-
села, — 

Кіро-

мом, а й вели щоденники, 
записні книжки. Необхідно 
відшукати їх, юні друзі!

Показати, як змінилось 
життя трудящих за роки Ра
дянської влади, як 
лось обличчя міста, 
головне завдання,
воградщина багата видат
ними діячами науки, куль
тури. їх діяльність повинна 
бути відбита в повній мірі. 
А скільки героїв-ко.муністів 
і комсомольців загинуло в 
боротьбі за побудову кому
нізму? А ми іноді навіть не 
знаємо їх імен? Діяльність 
таких людей повинна бути 
розкрита’обов’язково.

Немале значення в істо
рії кожного міста і села від-

водиться географічним да« 
ним, відомостям про тварин
ний і рослинний світ та при« 
родиі багатства. Тут вели
чезну допомогу подадуть 
юні географи, природозгііф- 
ці, яких у нас багато в об
ласті. • А

Міськкоми, райкоми 4 
ЛКСМУ повинні бути в пер
ших рядах цієї великої по
літичної справи — збиран
ня історичних відомостей 
про орденоносну Кірово- 
градщнну. Давайте, юні 
друзі, спільними силами на
пишемо історію рідного 
краю!

В. КАЛИНИЧЕНКО, 
директор обласнрго 
архіву. • . Ж

І

ня з минулого для стрімко
го руху вперед. Поступово^ /
досвід поколінь буде збага-і у НАШІЙ країні, ма- 
чуватись особистим досві-і ° буть, не знайдеться 
дом, одержаним в навчанні,! механізатора, який би не 
праці, в переборенні труд-ї знав про чудові діла 
нощів. \ і бригади двічі Героя Соціа-

3 роками, в міру набли-г лістичної Праці Олександ- 
ження до суспільства, про! ра Васильовича Гіталова з 

імені XX з’їзду 
Новоукраїнського 
В цьому про- 

колективі на
багато цінних 

які дістали пу-
велике життя. І 
різних куточках

113 ЗЕРНІ

яке століттями мріяли лю-< колгоспу 
ди, не тільки не затухає, а т КПРС 
навпаки, зростає інтерес до району, 
давнього і недавнього мину- ? славленому 
лого. Та воно так і -ловин- \ родилося 
но бути. Бо чим вище су-1 починань, 
спільство по своїй організа- а тівку у 
ції, тим вища його культу- і зараз_ в 
ра, тим з більшою увагою} нашої країни можна почу- 
вони ставляться до багатств, і ти: 
які нагромадило людство, і — Ми працюємо 
беруть все краще з його і таловськи!
невичерпних джерел. і Тепер вже ваЛко встано-

Велнкий Ленін високо ці-і вити, хто першим загово- 
ннв твори, що розповідали! рив про комплексну меха- 
про революційну боротьбу £ Нізацію в бригаді — поміч- 

. г Михайло 
парторг Григо

рій Торба чи кмітливий 
учасників,_наприклад, рево-£ тракторист Степан Ільєв. 

ї 1965 рику і прииину-А А, може, і сам бригадир' 
видати книгу, боошуру.} думки якого завжди спря- 
.. ------ Г мовані вперед Час вже

-і згладив ці подробиці. Не- 
• ! заперечно одне: комплекс-

_ г! на механізація вирощуван-
Украінської РСР». В підго-! ня кукурудзи, 
товці такої визначної кни-^ визнання тисяч і тисяч ме- 

:: гн братиме участь вся> гро-! ханізаторів нашої країни і 
-мадськість республіки. Кож-! наших зарубіжних друзів 
:: ній області буде присвячено! народилася' саме в бригаді’ 
:: окремий том, розміром 45 —! Олександра 
П50 друкованих аркушів. Це{ звідси, мов на богатир- 

будуть змістовні нарисиських крилах,
: про кожний 1
пункт. Особлива увага звер-

і

і . .
І їв революцій. Він закликав ! Ткаченко,

по-гі-

загово-

робітників і селян, про repo- f ник бригадира

♦ зібрати матеріали, спогади 

люції 1905 року і пропону
вав і

І
♦
З Ось чому зараз прийняте! мовані 
| рішення створити унікаль-*
• ний довідник, який буде на-
X зиватись «Історія міст і сіл О V, “ --------- ~

яка дістала

Гіталова, і

„ _ розлетілась
населен н ит у тисячі і тисячі інших кол- 

^.^ГОСПІВ | радгоспів.

Комишувад-ські механі- 
затори одними з перших в 
країні повели рішучий на
ступ проти ручної праці на 
кукурудзяних плантаціях, 
проти дідівської спадщи
ни — сапки.

Нинішній рік — це рік, 
хоч і невеликого за часом', 
але знаменного ювілею гі- 
таловського методу. Ось 
вже іґятий рік, як механі
затори бригади звільнили 
колгоспниць від малопро
дуктивної і важкої праці 
на догляді за кукурудзою, 
взяли догляд за «короле
вою полів» в свої надійні 
руки. Це був час великих 
перемог в боротьбі за під
вищення врожайності і 
зниження собівартості кож
ного центнера зерна і сило
су.

Вдумайся в ці цифри 
молодий механізаторе, і тії 
зрозумієш, що значить гі- 
таловський метод. Ось во
ни. *У 1957 році, коли куку
рудзу ще обробляли сап
ками, врожайність становн- 

центнеру з 
собівартість

кукурудзи 
17 копі-

і- У

дешевша кукурудза в на
шій країні.

В книзі О. В. Гіталова 
«Комплексная механизация 
возделывания кукурузы», 
що недавно видана масо* 
вим тиражем у Московсько
му видавництві сільськогос
подарської літератури і» 
яку, юний друже, ми реко
мендуємо тобі прочитати, в 
дуже яскраві і переконливі 
діаграми, які говорять про 
величезну перевагу комп
лексної механізації виро туч 
вання кукурудзи як на зер* 
но, так і на силос. З цих 
діаграм можна дізнатися, 
Що п ять років тому у кол-. 
госпі на виробництво’ одно*’ 
го центнера зерна куку
рудзи витрачалося шість з 
половиною людино-годин, а 
торік

ла лише по 21 
гектара, а 
центнера зерна
2 карбованця 
йок (в нових грошах). У 
минулому, 1961 рОЦІ \ро. 
жаиність вже становила 
'а центнерів з гектара 
собівартість центнера 
на пішла різко вниз і ста
новила 42 копійки. Це наи-

• •

ПО
>а 

зер-

лише 33 хвилини.

V НОВІЙ книзі, що в 
своєрідним синтезом 

п’ятирічного досвіду комп
лексної механізації виро
щування кукурудзи, О. В. 
Гіталов детально, до най« 
менших подробиць, розпові
дає, як механізатори брига
ди з року в рік удоскона
лювали методи своєї праці, 
вишукували і приводили У 
ДНО все нові й нові резерви 
підвищення врожайності і • 
зниження собівартості ку
курудзи. Ж

В брошурі подано техно" 
логічну карту внрощуваннв 
кукурудзи. Ця карта явля' 
лнме особливий інтерн 
Для бригадирів тракторній 
бригад і агрономів. Адже ’ 
нін д\же докладно розікг

лексної механізації 
щування кукурудзи,



1

Традиції миншпр-

ТЛНИЙ ДРУЖЕ! Прояви коли-небудь 
людську щедрість, викрой часину

і зайди до обласного краєзнавчого 
музею. Після огляду його трьох відді
лів ти немов би станеш живим свід
ком бзгатої історії рідного краю, по
чинаючи від первісно-общинного ладу 
до наших днів.

З численних документів, фотоілюстра
цій, знарядь праці, зброї, безлічі ре
ліквій давнини, стендів, макетів можна 
дізнатися про час і умови виникнення 
міста Кіровограда та інших населених 
пунктів, про формування капіталістич- 

. них зідносин і розвиток революційного 
руху на території краю, про встанов
лення Радянської влади і участь трудя
щих Кіровоградщини в будівництві со
ціалізму.

Зовні безмовні експозиції музею пе
ренесуть тебе у вир вогненних років 
Великої Вітчизняної війни, розкажуть 
про багатий на традиції партизанський 
рух на території області, повідають про 
живих і загиблих у жорстокій борні ге
роїв, які проявили незламну стійкість і 
мужність у важкі для нашої Вітчизни 
часи.

І ось ти з благоговінням знайомиш
ся з героїчними славними традиціями 
минулого, все глибше розумієш велич 
нашого прекрасного сьогодні і кому
ністичного прийдешнього. Селянське 
повстання у XVIII столітті під назвою 
«коліївщина» і «Канізька трагедія», ге
роїчна боротьба партизанських загонів 
з фашистськими окупантами і визволен
ня Кіровоградщини військами другого 
Українського фронту, відбудова зруй
нованого війною народного господар
ства і масовий патріотичний рух за ко
муністичну працю — все це славні ві
хи історії нашого краю.

МИ ЗАВЖДИ повинні пам’ятати, що 
виховання молоді на славних тра

диціях минулого є складовою і не
від’ємною частиною комуністичного 
виховання. Ці традиції слід свято збе
рігати і примножувати на всіх напрям
ках комуністичного будівництва, при
щеплювати молоді почуття гордості за 
історичне минуле, щоб юнаки і дівчата 
гідно несли в своїх серцях і ділах еста
фету старших поколінь.

То ж давайте разом простежимо: чи 
все у нас зроблено і робиться, щоб 
пам’ятні традиції знала, всім серцем

Г1ШОВСЫГОГО ДОСВІДУ
відається про виконання 
всіх видів робіт на вирощу
ванні кукурудзи, починаючи 
від лущення стерні на май
бутніх плантаціях, і закін
чуючи очищенням качанів 
та закриттям силосних спо
руд. Ця карта — зразок то
го, як спланувати роботу 
механізаторів і використати 
техніку.

О. В. Гіталов багато ува
ги приділяє розповіді про 
організацію обробітку посі
вів. технології квадратно- 
гніздової сівби, всім іншим 
процесам на вирощуванні 
кукурудзи.

Найбільш напруженим пе
ріодом для механізаторів е 
збирання кукурудзи. Як же 
найдоцільніше організувати 
його? О. Гіталов рекомен
дує: запровадити груповий 
метод роботи комбайнів. 
Це дозволяє різко підвищи
ти продуктивність машин, 
зменшити їх простої.

Т> ИСОКІ рубежі визначи- 
лп гіталовці на цей рік. 

Вони дали слово зібрати по 
40 центнерів зернових і по 
65 центнерів кукурудзи в 
зерні на кожному з тисячі 
гектарів.

— Ці зобов’язання, висо
кі, але вони нам під си
лу, — говорить бригадир.

Гіталовці по всьому фрон
ту розгорнули боротьбу за 
високий врожай. Вони на
полегливо вишукують нові 
резерви дальшого зниження 
собівартості продукції і, зо
крема, кукурудзи. 

відчувала кожна молода людина! Май
же в кожному районі є свої ентузіасти- 
краєзнавці. Це — частіше за все вчите
лі, працівники клубів і бібліотек, літні 
люди, які немало пережили і побачили 
на своєму віку. У Бобринці місцеві крає
знавці з допомогою працівників облас
ного музею І Київського музею теат
рального мистецтва ще в 1959 році 
відкрили кімнату-музей корифеїв укра
їнського театру. Тут завжди багато 
відвідувачів, особливо молоді.

Кімната-музей історії і становлення 
міста з участю громадськості створена 
у Знам’янці. Тут зібрано чимало мате
ріалів про історію виникнення Знам’ян
ки, революційну боротьбу трудящих, їх 
натхненну працю по здійсненню на
креслень XXI! з’їзду КПРС. І все ж му
зей цей малий, його можна розшири
ти, доповнити, при бажанні зібрати де
сятки нових експонатів. У Знам’янці, 
наприклад, мало кому відомо, що в 
1905 році на залізничному вузлі був 
організований масовий політичний 
страйк робітників-залізничників, на чо
лі якого стояв*’ місцевий лікар А. В. 
Лисенко (брат відомого композитора 
М. В. Лисенка). А ця подія є однією з 
перлин революційних традицій нашого 
краю. Про неї повинні знати не тільки 
у Знам’янці, а й далеко за її межами. 
І це під силу.зробити знам’янській ком
сомольській організації, бо у Знам’янці 
є живі свідки згаданих подій.

Та як би гаряче не бралися за цю 
благородну справу окремі ентузіасти, 
вони не в змозі зробити те, що мог
ла б здійснити громадськість. Особливо 
віддалено від краєзнавства, вивчення 
історії краю стоїть молодь, комсомоль
ські організації промислових підпри
ємств, колгоспів.

БІЛЬШЕ восьми десятків років існує 
теперішній завод «Червона зірка». 

З примітивних майстерень по ремонту 
сільськогосподарських знарядь до рево
люції це підприємство перетворилося 
тепер в завод союзного значення, у ве
летень сільськогосподарського машино
будування. Тут працює, головним чи
ном, молодь. Але чи багато хто з юна
ків знає про революційні традиції 
«Червоної зірки», чи в усій повноті ві
дома їм історія довоєнних і післявоєн
них років, звитяжні подвиги ветеранів 
виробництва! В цій галузі заводський

J LIЮРТОВА по Компані-() 
ф * ївському міжколгоспно-!) 
І му піонерському табору Га-д 

лина Бабоша добре знаєд 
свої обов’язки. Як вправна!) 
адміністраторка, суворо по-0 
перед жує: У

— Зараз відпочинок. Сто-'! 
роннім вхід заборонено. —ч 
А довідавшись про мету мо-ч 
го відвідування, люб'язно! 
говорить: /

— Будь лас
ка, проходьте. 

а Табір роз- 
I містився в доб- 
А ротному при- 
I міщенні серед- 
/ньої школи. Створено його 
} тут вперше. Дещо могло б 
j бути кращим. І все ж піоне- 
I ри і жовтенята трьох заго- 
/нів — всього понад сімде- 
Ісят чоловік — почувають 

себе тут добре. В цьому не
мала заслуга начальника та. 
бору М. С. Бондарцова, во
жатих загонів Марії Чорної, 

Любові Антонюк, Марії Чи- 
кирис інших вихователів. 

\ Важко собі уявити відпочи- 
■ нок без цікавих спортивних 
і ігор, веселих пісень, які ор- 
а ганізовують учителька фі- 
а зичного виховання Ірина 
а Федорова, баяніст Віктор 
велику користь, і Кравченко. А коли відпочи-

В брошурі О. В. Гіталова, 
про яку йде мова, немає 
ще розповіді про новину, 
яка зараз випробовується в 
бригаді. А про неї варто 
сказати. Це — нова техно
логія вирощування куку
рудзи, основа якої є не 
квадратно-гніздовий спосіб 
сівби, а пунктирний з між
ряддями в один метр, за
мість 70 сантиметрів при 
квадратному розміщенні 
гнізд.

Дослідження нового ме
тоду проводиться на площі 
340 гектарів. Результати 
відрадні. Цю ділянку зараз 
обробляє один тракторист 
Олександр Поповиченко. 
Всі роботи він встигає про
водити в кращі агротехнічні 
строки. А коли б цю ділян
ку в 340 гектарів було за
сіяно квадратно-гніздовим 
способом, то для обробітку . н 
посівів потрібно було б, при- < 
наймні, 2 агрегати і 2 трак
тористи.

Книга О. В. Гіталова при
несе тобі _
молодий механізаторе. Вона Аваючі залишають просторий 
допоможе кожному стати і світлий зал їдальні, не мо- 
господарем кукурудзяних іжуть не подякувати Марії 
плантацій. Отже, прочитай | Іванівні Мазиловій і Т-:Л 
цю брошуру, і ти збагатиш
ся зернами гіталовського 
досвіду. Книгу О. В. Гітало
ва «Комплексная механиза
ция возделывания 
зы» можна 
книжкових 
тої області.

і Тані 
Бондар за смачні обіди.

Можна, звичайно, розпо
вісти своїми словами, чим 
займаються, як живуть пі
онери в таборі. Але краще 

кукуру- »переглянемо щоденник, який 
придбати у

магазинах на-
акуратно веде голова ради 
загону Люба Сотник.

«Перший день у піонер-
іському таборі. Як тут хоро-

I, ЛЄВІН, іше! Нас розмістили у Чис- 

комітет комсомолу, Палац культури 
імені Жовтня майже нічого не зробили.

Не так давно будівники Кременчуць
кої ГЕС завершили героїчну трудову 
битву на Дніпрі, впрягли ріку в 12 по
тужних турбін гідровузла. Легко ска
зати впрягли. Тут на ударній комсо
мольській за роки будівництва молодь 
звершила сотні великих і малих трудо
вих подвигів. Імена цих юнаків і дів
чат повинні знати всі. Але згорнулося 
будівництво, неспокійна молодь виру
шила на інші будови семирічки, і про 
неї поступово все менше й менше зга
дують. Туристи і екскурсанти, які що
дня бувають на гідровузлі, не мають 
майже ніякої можливості довідатися 
про те, як тут кипіла юність комсо
мольська у розпал спорудження стан
ції. Невже так важко створити, при
наймні, кімнату комсомольського літо
пису будови! Цією справою давно слід 
зайнятися комітету комсомолу Дніпров
ського комбінату і Новогеоргіївському 
райкому ЛКСМУ.

Нічим не виправдане, наприклад, 
віддання забуттю світлої пам’яті муж
нього героя Велико^ Вітчизняної війни 
Ф. Павловського. Ми вважаємо, що 
кореспонденція з цього приводу «Про 
що шумлять старі сосни» («Молодий 
комунар» від 8 липня ц. р.) повинна 
привернути увагу працівників міськко
мів, райкомів комсомолу, культосвітніх 
установ, найширших верств громад
ськості.

Ми ще дуже мало знаємо про жит
тя загиблих у минулу війну героїв 
Є. Жердія з с. Петровського (Мало- 
висківський район), 
Ю. Глібка, 
м. Знам’янку. Кому ж як не комсомоль
ським організаціям слід відновити ці 
героїчні сторінки, добитися увічнення 
пам’яті мужніх воїнів, розповідати про 
їх безприкладні подвиги! Такі люди, як 
Є. Жердій, Ю. Глібко повинні 
тися в наших рядах.

Комсомольські організації 
ського і Маловисківського 
принагідно проводять тематичні вечо
ри, присвячені героям, які, не вагаю
чись, віддали своє життя за наше сьо-

нашого земляка
що загинув в боях за

залиша-

Знам’ян- 
районів

В. КРАМАРЕНКО.

На відпочинку. 
Фото В. КОВПАКА.

ЛУНКО СУРМИТЬ ГОРН

а] 
І

тих, світлих кімнатах. По
тім ми знайомилися. Адже 
з'їхалися сюди з різних ар
тілей...»

«...Цілий день пробули в 
лісі. Як цікаво! Знайомили
ся з рідним 
краєм, чита
ли оповідан
ня, розучу
вали танці й 
пісні, брали 
участь в іг
рах. Стом
лені, але ра
дісні повер
нулися додому. Чудовий 

був апетит...»
«Купалися в ріці. Потім 

ходили в кіно. Кінофільм 
«Дружок» нам дуже сподо
бався. Всім загоном обгово
рювали його».

«Сьогодні сан і т а р н и й 
день. Все робимо самі: ми
ємо підлогу, вікна, полива
ємо квіти. Як приємно взя
ти в руки випрасовану то
бою сорочку, сукню чи ко
синку..!»

«Працювали на кукуруд
зяній плантації: прополюва
ли гнізда від бур'янів. Стеб
ла кукурудзи міцні, розкіш- 

ні, великі. Колгоспники щи
ро дякували нам і за допо
могу і за поставлений кон
церт...»

«Повертаючись з лісу, наз
бирали великі букети по- 

__• льових квітів. 
Сплели вінки.
Пролунав піо
нерський горн, 
і відразу пере
стали 
тіти
Повис 
вітрі 
А вінки 

лягають і лягають на брат
ську могилу. Кожен з нас 
думав у ту хвилину, як тре
ба ще багато зробити, чесно 
і віддано жити й трудитись, 
щоб бути гідним пам'яті 
загиблих...»
/І/ ОДЕНН ИК продовжу- 
Щ ється. З нього дізна
ємось, що піонери катались 
на човнах, взяли участь у 
шашковому турнірі, де пе
реможцями вийшли серед 
хлопчиків Анатолій Слин- і 
ченко, а серед дівчаток — І 
Ніна Рафельська. Зараз І 
ідуть шахові змагання. Не- | 

реможці поки не визначи-

годнішнс прекрасне. Райкоми ЛКСМУ 
згаданих районів поверхово вивчають 
багаті традиції рідного краю, а ще 
менше виховують на них молодь. А 
час іде, все менше свідків минулих 
подій залишається в живих. Хіба мож
на так ставитися до героїчного мину
лого!

Д БО ЩЕ такий приклад. Завітайте при 
л нагоді до обласного українського 
музично-драматичного театру імені Кро- 
пивницького. На фасаді ви побачите ме
моріальні дошки, які сповіщають про 
те, що тут свого часу грали провідні ак
тори і драматурги, корифеї українсько
го реалістичного театру І. К. Тобілевич 
(Карпенко-Карий), М. Л. Кропивницький, 
М. К. Заньковецька та інші. У вести
бюлі є фотогалерея сцен із спек
таклів сучасного репертуар~у. Але 
ніде ви не зустрінете бодай скупої ек
спозиції про історію становлення теат
ру, його традиції. Все це для відвіду
вачів лишається незідомим. А шкода, 
дуже шкода!

Нас хвилює те, що в багатьох райо
нах ще не призвичаїлись берегти слав
ні традиції минулого і виховувати на 
них молодь, всіляко добиватися, щоб 
□она примножувала ці традиції, щоб у 
нас було більше таких мужніх і стійких 
духом героїв, про яких згадувалося ви
ще.

Думається, що настала пора на всіх 
великих підприємствах, у колгоспах і 
радгоспах почати створення якщо не 
музеїв, то, принаймні, кутків, стендів, 
альбомів, на матеріалах яких молодь 
могла б бачити, відчувати наше минуле 
і сучасне.

ПП РЕБА по крихтах збирати і свято 
зберігати традиції минулого, прони- \ 

зувати духом романтики виховання на 
них юнаків і дівчат, нашої піонері?. 
Необхідно частіше проводити зустрічі 
з комсомольцями перших років Радян
ської влади, старими комуністами. Все 
це—могутні засоби, які повинні завжди 
бути в арсеналі комуністичного вихован
ня будівників прийдешнього майбутньо-

іиепо- 
дерева. 
У по- 
прапор. 

все

лись. Довідуємося ми й про 
те, що піонери виступали 
з концертами у польових 
станах колгоспу імені Дзер- 
жинського, перед робітни
ками цегельного заводу.

Цікавим дозвіллям, хоро
шими корисними справами 
заповнені будні піонерсько
го міжколгоспного табору.

Я залишаю піднерів. Чер
гова Г. Бабоша, привітно 
посміхаючись, говорить:

— На все добре. Щасли
вої вам дороги!

У таборі в цей час про
сурмив горн. Він кликав пі
онерів до цікавих справ.

* ж .*
Мабуть, ці рядки прочита

ють і піонери з колгоспів 
імені Карла Маркса, імені 
XX! з'їзду КПРС та імені 
Калініна. їм тільки дове
деться «подякувати» керів
ним дядям перелічених гос
подарств, які поскупилися, 
не спромоглися послати ді
тей колгоспників на відпо
чинок.

В. КУЗЬМЕНКО.
, ТТТТТТТТТТТТТТТТТГТТТТТТТТТІ 
І «МОЛОДИЙ КОМУНАР»

20 липня 1962 р., З crop.



ДВД ЕКЗАМЕНИ
Д В А У С П 1 X и

змагань 
вправи

В перший день 
він доб{№ виконав 
обов’язкової програми. Що 
покаже другий день, де тре
ба демонструвати своє вмін
ня у довільній програмі? 
Але й тут не підкачав Еду
ард. Судійська колегія ого
лошує. — 108,05 бала із 112 
можливих. Цей показник ви
щий за норматив майстра 
спорту СРСР. В особистому 
заліку Орденко зайняв тре
тє місце і увійшов до скла
ду збірної команди това
риства «Авангард».

ШАКОМ, ще навчаючись 
в школі, Едуард Ор

денко захопився спортивною 
гімнастикою. Йшли роки, 
наливалися силою молоді 
м’язи. Від змагання до зма
гання росла майстерність, 
яку він підвищував у секції 
дитячої спортивної школи 
Від новачка до першороз
рядника — такий шлях 
пройшов Едуард за досить 
невеликий період. Потім — 
служба в рядах Військово- 
Морського Флоту, але й тут 
не залишав він улюблений 
вид спорту.

Пролетіли роки військо
вої служби. Едуард повер
тається в рідний Кіровоград. 
Довго не роздумуючи, він^ 
йде працювати на завод) 
«Червона зірка», але мріял 
стати майстром спорту увесь 
час турбує його. Він багато | 
часу проводить в заводсько-ф 
му спортивному залі, від-і 
шліфовує складні гімнастич-і 
ні вправи. Наприкінці ми- г 
нулого року Едуард, беруЛ 
чи участь в республіканЛ 
ських змаганнях, набирає І 
суму балів, яка дорівнюєм 
нормативу майстра, але для\ 
присвоєння цього почесного^ ськнй вчений і винахідник Борне Семенович' Якобі демонстру- 
звання треба двічі підтвер- я......................
дити свою майстерність.

Повернувшись із змагань,
Едуард ще 
взявся за 
гімнастиних вправ, 
напруженими були минулі'^ 
місяці цього року, 
ряд відповідальних 
гань ““ с _иі_  і.. .......
тинних клибій Укпаїни пепА робіт Р°СІЯ11 по електротехніці» тивних к-иуоїв України, пер х по Па кій всеспітиій ШІСТав. 
Шість республіки вимагають^ пі 1900 року. 
приділяти багато часу тре-\ ца жаль, до нас не дійшов 

іие й екзамени на атестаті Ричио'о локомотива - прадіда
. 9 теперішнього електровоза, незрілості. і к • Л л' и .9 дійшов і докладний його опис.Наприкінці червня він л , . .

успішно закінчив навчання,) Оанак навіть Т1 гіввся,,к1 В1Д0’ 
а через декілька днів, зно-5 МОСТІ- яким” 
ву склав екзамен. На цей) -хо°>с”°- 
раз вже не за шкільною пар-ф р0'11"* 1" 
тою, а на першості Цент- і яа>к" в 
рольної ради товариства^ тягн-

ВСЕСВІТНІЙ конгрес за за
гальне роззброєння і мир. 

який закінчився цими днями, — 
найважливіша подія міжнарод
ного життя. Цс була найбільш 
широка і представницька між
народна зустріч за всю історію 
боротьби народів за мир. У ро
боті конгресу взяло участь 2469 
чоловік — делегатів, гостей і 
спостерігачів із 121 країни. За 
роботою конгресу з* неослабною 
увагою стежили в усіх країнах 
світу. Понад 200 іноземних ко
респондентів висвітлювали 
боту конгресу, цього 
надії, як його назвали 
Мир.

Протягом тижня
майже всіх народів, що населя
ють нашу планету, обговорюва
ли найгостріше питання сучас
ності — як заступити шлях вій
ні. Перед делегатами конгресу 
виступив глава Радянського 
уряду М. С. Хрущов з яскра
вою промовою, в якій виклав
політику Радянського Союзу по 
проблемі загального і повного 
роззброєння.

Делегати конгресу прийшли До 
спільних висновків, які знайшли 
відображення в одностайно 
прийнятому підсумковому доку
менті — Посланні до народів 
світу. «...Ми твердо віримо, — 
заявляють делегати конгресу, — 
що роззброєння не ТІЛЬКИ жит* 
тєво необхідне, але й можливе. 
Вчора воно було мрією ч най
кращих умів людства. Сьогод
ні роззброєння стало практич
ним завданням, за розв'язання 
якого повинен боротися кож- 

. ний з нас».
Делегати конгресу закликають 

уряди всіх ядерних держав без 
усяких зволікань укласти до
говір про заборону навічно усіх 
випробувань ядерної зброї — в 
атмосфері, у космосі, під землею 
і під водою. Це буде першим 
кроком на шляху до повної за
борони і знищення 
зброї.

«Наше головне і 
завдання полягає
проголошують делегати конгре
су, — щоб добитись укладення 
урядами договору про загальне 
і повне роззброєння під супо- 
рим міжнародним контролем».

«Авангард». ( Професор В. ВІНГИНСЬКИИ.

иАПОЛЕГЛИВА праця, 
П воля до перемоги не 
пройшли даремно: Едуард 
обидва екзамени склав на 
відмінно. Я зараз у слю
саря цеху дослідного вироб
ництва Едуарда Орденка 
відкрита дорога до продов-

Сторінки історії транспорту

Прадід електровозаV СТВОРЕННІ перших паровозів брало участь ціле поколій- 
v ня інженерів-мехашків. Широко відомі імена Стефенсопа, 

батька н енна Черепанових. А кому належить ідея використан
ня електричного двигуна для приведення, в рух локомотива? 
На не питання правильно мало хто, мабуть, дасть відповідь. 
Не допоможуть тут і розповсюджені літературні джерела. Тіль
ки журнали І газети, видані в середині минулого століття, да
ють нам нитку до розгадки. Вони саме і свідчать, що ще в 
1839 році на промисловій виставці в Петербурзі^ видатний росій- 

д wrw.il. 1 unric.% НП /invvi ACJnvnu* pjr-
v вав сконструйовану ннм модель електричного локомотива. За 1 деякими даними, ця модель була діючою і могла, як повідом

ляли тоді газети, «тримати вагу однієї людини».

Про досліди Б. С. Якобі по використанню електричного дви
гуна на рейковому транспорті повідомлялось в «Северной пчеле» 
(№ 126 від 8 червня 1839 року). Газета, зокрема, писала: «...про

фесор Якобі з успіхом продовжує свої досліди над застосуван
ням електромагнітної сили до руху Earn. На виставці вже є

гг. ч . модель паровоза (тобто електровоза), зробленого 
Цілии(п. Якобі».

З.НА-г Прнорнтет Б. С. Якобі в галузі пристосування

по системі

електричного
спартакіада СПОр-І двигуна на рейковому транспорті підкреслюється і в «Нарисі

. — ----------------- ...» складеному для путівника

ми зараз розра- 
свідчать про незапе- 

приорнтст російської 
створенні електричної 

рг.пппоаоьлоооп .jouq.,ооосггзс□□□□□□□□□□□ ооопсэоссппоосоо.^

ження навчання, шлях у ве
ликий спорт.

Попереду багато різнома
нітних і захоплюючих по
єдинків. Наприкінці липня 
він у складі збірної коман
ди червонозорівців захища
тиме честь спортивного клу
бу «Зірка» на всесоюзних 
змаганнях клубів, що від
будуться в Т у лі.

На цьому можна було б і 
закінчити розповідь про но
вого майстра спорту, але 
хочеться віддати шану тре
неру Михайлу Г асману, 
який, не шкодуючи часу і 
свого вміння, сумлінно пра
цював над підготовкою гім
наста, і це дало позитивні 
наслідки — Кіровоградщи- 
на поповнилася ще одним 
майстром спорту.

І. РОДІН.

ЛІКВІДУВАТИ ВОГНИЩЕ 
ВГИНИ В ЄВРОПІ

ро- 
форуму 

борці за

посланці

РОЗЗБРОЄННЯ — ГОЛОВНЕ 
1 НЕВІДКЛАДНЕ ЗАВДАННЯ

всієї ядерної

нсвідкладне 
в тому, —

«АТОМНІ ДОЗУВАЛЬНИКИ». Фото Ірини ° 
Пап. (На третій Всесоюзній художній фотовистав- □ 
ці «Семирічка в дії» 1962 року І. Пап присудже- § 
ний диплом першого ступеню). о

І 
І

ISA Т

смерек, 
зеленихпахощів

прохолоди бисг-

У ТО хоч раз у житті бро- 
** див гірськими стежками 
Карпат, той ніколи не забу
де задумливого шепотіння 
високих струнких 
п’янких 
полонин,
рих рік і стрімких водоспа
дів. • . -

Славляться Карпати не 
тільки своєю , мальовничою 
природою, а й багатством 
мінеральних вод, що ліку
ють людей від найрізнома-мічним складом і фізіоло-

■•■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■іввв□■■■■■■■■■■■■иииии■виа

ЇИТШ НАТАПІІ ОДАРИМ
■ ГЇЕ СТАЛОСЯ два ро- 
ї ки тому. 12-літню
■ Наташу Одарюк прику-
■ вала до ліжка тяжка
■ хвороба. Дівчина позба-
■ вилась можливості від-
■ бідувати школу. Про
■ хворобу Наташі узнали 
• в Бердянському педаго-
■ гічному інституті.
2 Студентки-комсомолки 
5 Лариса Макаренко, Ада 
5 Могилявська, Валентина 
і Випряцька, Тетяна Зак,
3 Лариса Коса і Альбіна 
і Сорокіна вирішили до- 
5- помогти школярці, стали
1 регулярно проводити з
2 нею заняття. їх праця 
2 дала чудові результати— 
2 чотирнадцятилітню На- 
2 ташу з добрими оцінка- 
2 ми переведено в 7-й 
2 клас.

між урядами

ПРОТЯГОМ довгого часу між 
Радянським Союзом І захід
ними державами відбувається 

обмін думками в питанні про 
німецьке мирне врегулювання. 
Останнім часом такий обмін 
думками відбувався між уря- 
цами СРСР і США.

Позиція Радянського Союзу в 
цьому питанні ясна І послідов
на — ліквідувати наслідки дру
гої світової війни шляхом під
писання мирного договору з 
обома німецькими державами І 
на ного основі врегулювати пи
тання про Західний Берлін, пе
ретворити його у вільне, демілі
таризоване місто.

Західні ж держави, І зокрема 
США, чинять всілякий опір мир
ному врегулюванню в Німеччи
ні, намагаються зберегти оку
пацію Західного Берліна.^

Переговорам
СРСР і США щодо цих важли
вих проблем присвячена заява 
ТАРС, опублікована 12 липня. 
В цьому документі вказується, 
що між обома державами є 
певне зближення позицій у ряді 
важливих питань, яке вияви
лося в ході обміну думками між 
СРСР і США. Але перешкодою 
до угоди є питання про оку
паційні війська трьох західних 
держав у Західному Берліні. 
«Радянський Союз, — говорить
ся в заяві ТАРС, — не піде на 
збереження в Західному Бер
ліні воєнної бази НАТО, і вся
кі розрахунки дістати від ньо
го на це згоду — нереальні».

Радянський уряд зробив сер
йозний крок назустріч позиції 
західних держав, погодившись 
на заміну, на певний період ча
су» окупаційних військ трьох 
держав у Західному Берліні 
військами деяких інших держав 
під прапором ООН. Про це за
явив глава Радянського уряду 
М. С. Хрущов на Всесвітньому 
конгресі за загальне роззброєн
ня і мир 10 липня ц. р.

Державний департамент США 
опублікував заяву, в якій, як 
І раніше, наполягає на окупа
ції Західного Берліна війська
ми США, Англії і Франції. Як
що цс є позицією США. гово
риться в заяві ТАРС, то тоді 
Радянському Союзу разом з 
багатьма іншими миролюбними 

нітніших хвороб. Тут вихо
дить на поверхню понад 
триста джерел, які містять 
майже всі відміни відомих 
у природі мінеральних вод. 
Зустрічаються в Карпатах 
і содові води типу Боржо- 
мі, і соляно-лужні типу €С- 
сентукських мінеральних 
вод, і близькі за складом 
до нарзанного типу. Разом 
з тим у Карпатах є джере
ла, води яких за фізико-хі-

аУспішно закінчили на
вчальний рік і самі ше
фи. Лариса Макаренко і 
Ада Могилявська скла
ли державні екзамени і ■ 
тепер готуються до виїз- £ 
ду на місце роботи. Ін- ■ 
іиих шефів Наташі че- ■ 
кає тривала педагогічна ■ 
практика в різних селах ■ 
Запорізької області. “

— В новому навчаль- " 
кому році, — каЖе сек- ■ 
ретар комітету комсомо- ! 
лу інституту Раїса ■ 
Красько, — у нашої під- ■ 
шефної будуть нові вчи- ■ 
телі. Бажаючих займа- ■ 

Е 
тися з Наташею в інсти- ■ 
туті знайшлось багато. " 
Але ми відібрали най- ■ 
кращих студентів. ■

займа- ■

Огляд 
повідомлень

ТА PC
державами доведеться розв’я
зувати питання про підписання 
німецького мирного договору і 
врегулювання на його основі 
становища в Західному Берліні 
без участі західних держав.

учасники наради 
роздумів і консуль-

глави радянської 
О. Зоріна був вис-

ПЕРЕГОВОРИ відновилися 
ПІСЛЯ місячної перерви 16 

липня в Женеві відновив 
роботу Комітет 18 держап по 
роззброєнню. Перший день ро
боти комітету показав, з чим 
повернулися 
після місяця 
тацін.

У промові 
делегації В. 
ловлений твердий намір уряду 
СРСР зробити все можливе для 
швидкого досягнення угоди 
про загальне і повне роззброєн
ня під суворим міжнародним 
контролем. В. О. Зорін повідо
мив комітет, що Радянський 
уряд вирішив зробити нові кро
ки назустріч США та Іншим 
західним державам І внести в 
проект договору, поданий СРСР 
на розгляд Комітету, ряд до
повнень і уточнень, які врахо
вують побажання західних дер
жав у тій мірі, в якій це не 
суперечить завданню розв’язан
ня проблеми загального І пов
ного роззброєння.

Виступ глави делегації США 
Діна викликав розчарування 
у тих, хто сподівався, що США 
зроблять які-небудь важливі 
кроки до зближення позицій. 
Американський делегат, як і ра
ніше, вихваляв американську 
«схему основних положень до
говору», яка по суті передба
чає не роззброєння, а встанов- 

контролю над озброєи- 
тобто створення 

для шпигунства 
та інших країн.

можли- 
проти 

Інакше 
делега-

лення 
ними, 
пості 
СРСР
кажучи, американська 
ція лишилась на старих пози
ціях, які не обіцяють швидко
го розв'язання питання про 
загальне І повне роззброєння. 
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гічним впливом на організм 
не мають собі рівних на 
жодному з курортів краї
ни. Такою цілком унікаль
ною водою є, зокрема, 
знаменита «Нафтуся», яка, 
за образним висловом лі
карів, промиває організм, 
виводячи з нього «шлаки».

Гідрогеологічні багатства 
Карпат давно 
увагу лікарів, 
нальне їх використання по- 
справжньому почалося ли
ше в радянський час. За 
останні роки тут збудова
но багато здравниць, в яких 
щороку проходять курс лі
кування тисячі трудящих.

Досі карпатськими міне
ральними водами можна 
було користуватись тільки 
безпосередньо з джерел, 
бо видобута з надр землі, 
наприклад, «Нафтуся» під 
час транспортування швид
ко розкладається і втрачає 
еврї цілющі властивості. Це, 
зрозуміло, обмежувало 
можливості її застосування 
в медичній практиці.

Вчені республіки 
но розв’язали 
консервування 
яка має чудесний дар вилі
ковувати тих, хто хворіє на 
нирки і печінку. їм вдалося 
зберегти природний склад 
води шляхом опромінюван
ня її ультрафіолетовим про
мінням. Після такої «про
цедури» «Нафтуся» збері
гає цілющі властивості про
тягом двох з половиною мі
сяців. Практично це озна
чає, що хворі можуть одер
жувати 
йонах 
Завод 
зданий 
тацію, 
мільйони

привертали 
Але раціо-

успіш- 
лроблему 

«Нафтусі»,

її в найдальших ра- 
Радянського Союзу, 
розливу «Нафтусі», 
недавно в експлуа- 

3 
В

випускає за рік 
пляшок води, 

аптеках можна тепер при
дбати також . «Лужанську», 
і «Драгівську» мінеральні 
води, «Сваляву» і «Поляну 
Квасову».^,

Так мінеральні води Кар
пат служать радянським 
людям, допомагають їм 
зміцнювати здоров'я.

І. ДОСЕНКО.
1

Редактор П. МАРЧЕНКО

е

МІСТА
Початок о 10 

12. 2 та 4 год.

ІМЕНІ ДЗЕР- 
«Моя любов»« 

1

КІНОТЕАТР «МИР». «Івано
ве дитинство», 
годині ранку, 
дня, 6. 8 та о 10 годині і<Є"ора.

КІНОТЕАТР жинського». 
Початок об 11 год. 15 .\ч . і 
год,. 2 год. 40 хв. та о 4 год 
20 хв. дня, 6 год., 7 год. 45 хт;. 
та о 9 год. ЗО хв. вечора. На 
літньому майданчику — «Вес
няні грози».

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ». 
«Чудова семірка». Початок 
(першої серії) о 3 год. 20 хв. 
дня, 6 год. 45 хв. та 5 год. 30 
хв. вечора. (Друга серій) — о 
10 год. ранку, 11 год. 45 хв. та 
5 год. дня, о 10 год. 15 хй. ве
чора. Для дітей. «Увільнення 
на берет». Поіаток о 1 гоц. 30 
хв. дня.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА».
Хронікально • документальні 
фільми: «Товариш» виходить в 
морс», «Концерт на екрані». 
Демонструється без перерви з 
10 год. ранку до 9 год. веч. Ши- ’ 
рокоекранпнй художній фільм < 
«Дівчата». Початок о 9 год. ЗО 
хв. вечора.
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