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РОБІТНИКИ
■ відділку

першого 
радгоспу 

імені Рози Люксембург 
давно мріяли про хоро
ше приміщення культ
освітнього закладу.

— Немає де й кіно
картину подивитись абр 
лекцію послухати, — 
скаржились вони.—Жи
вемо, як на острові.

Дирекція 
врахувала цю 
відпустила для 
ження

годин 
споруд- 
закладунового

Нещодавно 
відчинились 

Відвідува-

ніївського району це 
пустий звук. Так, в клу
бах села Обертасового, 
Живановки, Каратяк, До- 
лилівки не працює жо
ден колектив художньої 
самодіяльності. Тема
тичні вечори — надзви
чайно рідке явище. Про 
культобслужування тру
дящих в полі немає й 
мови. А завідуючий ра
йонним відділом куль
тури О. В. Семенов без
порадно розводить ру
ками.

— Знаю, все знаю. За 
діяльність керівників 
клубів винен я. А за ре
монт відповідають сіль
ські Ради і колгоспи.

Виходить, як у відомо
му прислів’ї: «Іван ки
ває на Петра». А закла
ди культури до зими . 
зовсім не готові. Чи 
можна сподіватись, що 
вони стануть місцем 
змістовного відпочинку 
колгоспників? Звичайно, 
ні!

Кобзарівський сіль
ський клуб Новогеоргі- 
ївського району, Туріян- 
ський сільський клуб в 
Новомиргородськ ому, 
бібліотеку села Василів
ни Бобринецького райо
нів лише умовно можна 
назвати культосвітніми 
установами, 
стелі, побиті
завезено паливо

Дивну позицію невтру
чання зайняли сільські 
Ради і правління колгос

пе
хо-

шефство над сіль- 
закладом куль- 

Тоді колгоспники 
вечори

нудьгувати

взяти 
ським 
тури, 
в довгі зимові 
не будуть 
вдома.

Наближається 45-а річ
ниця Великого Жовтня. 
До цього славного свя
та повинні активізувати 
свою діяльність учасни
ки гуртків художньої са
модіяльності. Хай дзвін
ка, весела пісня, 
лум’яний вірш, 
кий, запальний 
зустрічають в клубі тру
дівників колгоспних ла
нів І

по- 
стрім- 
танок

не
подібних 

в 
ДО-

закладів 
не готові 
Візьмемо, 

Компаніїв- 
Ось клуб 

Покрівля, 
від 
за-

Обвалені 
вікна, не

• ••

радгоспу 
критику, 
споруд- 

клубу потрібні 
матеріали і транспорт.

— А от будівельників 
зараз дати не можемо. 
Зайняті на інших робо-, 
тах. <

— І не треба, — від
повіли робітники. — Са
мі справимось.

Кожного вечора енту
зіасти по кілька 
працювали на 
женні
культури, 
гостинно 
двері клубу, 
чів зустрів громадський 
завідуючий В. Ромадін.

Зараз громадські 
культармійці активно го
туються до роботи в зи
мових умовах. Примі-

• щення вже побілене, за
везено паливо, облад
нано нову сцену.

Можна, звичайно, 
вести немало
фактів. Але, на жаль, 
нашій області ще 
сить багато 
культури, які 
до морозів, 
наприклад, 
ський район, 
села Зелене,
мов решето, стіни 
вітру того й дивись 
валяться. Не в кращому 
стані і Червоновер- 
ський сільський клуб. 
Завідуючий І. Коренов- 
ський ніяк не збереться 
привести до ладу єдину 
кімнату для і 
роботи. В неї 
ввійти. А голова 
ди І. Т. Штундар 
об палець не 
щоб відре/лонтувати
приміщення. «Нові двері 
начепили і досить» — 
так, мабуть, вважає він.

В «Умовах 
на кращий 
колгоспний, 
та профспілковий клуб» 
є такий параграф: «За
безпечити систематичну 
роботу не менше чоти
рьох гуртків художньої 
самодіяльності, одного 
виробничо - технічного 
гуртка, постійно діючу 
агіткультбригаду...». Для 
культармійців деяких на
селених пунктів Компа-

гурткової 
боязко 
сільра- 
палець 

вдарив,

змагання 
сільський, 

радгоспний

пів. Вони, мабуть, 
розуміють або не 
чуть зрозуміти, що своє
часний ремонт культ
освітніх установ — не 
тільки господарське пи
тання. Це в першу чергу 
прояв турботи про ідео
логічне виховання тру
дівників колгоспних ла
нів, піклування про мак
симальне задоволення 
їх всезростаючих есте
тичних смаків і духовних 
потреб.

Зима наближається, і 
вона обов’язково запи
тає у недбайливих керів
ників: «Де ви були вліт
ку?». Сьогодні ще не 
пізно якомога краще 
підготувати культосвітні 
установи до діяльності 
взимку. Треба тільки, не 

• гаючи жодного дня, 
дружно взятися за ро
боту. Заспівувачами в 
цій почесній справі по
винні стати комсомоль
ці і молодь. Необхідно, 
щоб кожна комсомоль
ська організація вважа
ла своїм обов’язком

К У ВАС ФЕРМИ 
ГОТОВІ ДО ЗИМИ?

11А ГОЛОВНІЙ вулиці села стоїть 
корівник. Солом’яний дах перехня- 

бився. Стіни підпирають дрючки, але й 
вони мало чим допомагають. Дивишся 
на цю ферму і запитуєш, як же зимува
тиме худоба в артілі імені XXI з'їзду 
КПРС?

З розміщенням великої рогатої худоби 
справи дійсно невтішні. Коли найближ
чим часом не закінчать будівництво но
вого корівника, то зимувати частині ху
доби ніде.

А ось телятнику не допоможе й капі
тальний ремонт — приміщення старе, 
холодне, наполовину обвалене.

— Нічого, закінчимо будівництво но
вого корівника, тоді н старі відремон
туємо, — заспокоює заступник голови 
колгоспу т, Приблуда.

Сердечні
АШХАБАД, 1. (ТАРС). 

Вчора Перший секретар ЦІ< 
КПРС, Голова Ради Мі
ністрів Союзу РСР Микита 
Сергійович Хрущов відвідзз 
Ашхабадську килимову фаб
рику. Дорогого гостя тепло 
вітали директор фабрики 
Г. Бекдурдиєва і робітни
ці підприємства. Микита 
Сергійович оглянув цехи 
фабрики, познайомився з 
процесом килимоткацтва.

Товариш М. С. Хрущов 
побував також на постійній 
виставці килимів при фаб
риці. Він побажав турк
менським майстерницям но
вих великих успіхів у пра
ці.

Вчора в Ашхабаді відбув
ся загальноміський мітинг 
трудящих. Багатотисячні 
колони трудящих з прапо
рами, лозунгами, портрета
ми керівників партії і уряду 
прийшли на стадіон. В сто
лицю приїхали представни
ки славного загону турк-

• V

зустрічі в Ашха баді
каналу, 

урожаїв 
тварннни-

довго не

менських нафтовиків, твор
ці Каракумського 
майстри високих 
бавовни і овочів,
ки.

Бурхливими,
стихаючими оплесками зу
стріли присутні появу на 
трибуні дорогого гостя 
туркменського народу — 
Главу Радянського уряду 
Микиту Сергійовича Хру
щова. Разом з М. С. Хру
щовим на трибуну підніма
ються керівники республіки.

З яскравою промовою 
палко зустрінутий присут
німи на мітингу висту
пив АГ С. Хрущов, його 
промова була вислухала з 
величезною увагою і не раз 
переривалась оплесками.

ф <’* ♦

Мітинг трудящих Ашхаба- 
да продемонстрував неру
шиму єдність партії і наро
ду, палке прагнення тру
дящих Туркменистану пе
ретворити в життя великі

накреслення XXII з’їзду; 
КПРС — з’їзду будівників 
комунізму.

ДОБРЕ працює на копанні цукрових буряків 
комсомольський агрегат Станіслава Сторо- 

щука з колгоспу імені Шевченка Долинського 
району. Молоді механізатори щодня підкопують 
по 3—4 гектари буряків.

На знімку: члени комсомольського агрегату 
(справа наліво): комбайнер Станіслав СТОРО- 
ЩУК, помічник комбайнера Володимир ГРИША, 
тракторист Петро СІДЛАК.

Фото В. КОВПАКА.
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М. Со
в Душанбе

ДУШАНБЕ, 1. (ТАРС), 
Сьогодні в столицю Таджи
кистану прибув Перший 
секретар Центрального Ко
мітету КПРС, Голова Ради 
Міністрів СРСР товариш 
М. С. Хрущов.

Дорогого гостя зустріча
ли тисячі трудящих, які за
повнили численні площі і 
магістралі міста. Столиця 
республіки одягнута в свят
кове вбрання.

На аеровокзалі товари
ша М. С. Хрущова зустрі
чали перший секретар ІІК 
КП Таджикистану тов. 
Д. Расулов, Голова Прези
дії Верховної Ради Тад
жицької РСР тов. М. Рах-. 

Голова Ради Міні-
Iстрів Таджицької РСР тов. 

А. Кахаров та інші.

Товариш М. С. Хрущов 
подякував присутнім за 
теплу зустріч і побажав 
таджицькому народові но
вих успіхів.

---- 0-----

На них—рівняння!
160 ГЕКТАРІВ кукурудзи 

на зерно зібрав у колгоспі 
імені Чкалова Новогеоргіїв- 
ського району молодий 
комбайнер Олександр ЧОР
НИЙ.

* * *
У комсомольця Миколи 

ДАВИДЕНКА, який на ком
байні «ККХ-З» працює в 

колгоспі ім. 40-річчя Жовт
ня Петрівського району, на 
рахунку вже с 120 ГЕКТА
РІВ КУКУРУДЗИ, зібраної 
на зерно.

Чудово трудяться на 
транспортуванні врожаю 
молоді водії автомашин Ва
лентин БОСИЙ і Петро ВО
ЛОХОВ з алтілі імені Жда
нова Рівнянського 
Кожен 
по 140
РУДЗИ 
пункт.

*

району^ 
щоденно вивозить 
ЦЕНТНЕРІВ КУКУ- 
на приймальний

А ТЖЕ, про вимушені, не- 
** залежні від нас. водіїв, 
простої хочу сказати. Поч
ну хоча б з випадку, який 
трапився нещодавно.

До Лелеківського буряко- 
приймального пункту я при
був з черговим рейсом о 
19 годині 20 хвилин. Ще по 
дорозі розміркував, що ось 
швидко розвантажуся і 
встигну зробити ще одну 
ходку. Адже це не так да
леко (на вивезенні врожаю 
працюю я в колгоспі імені 
Котовського Кіровоград
ського району).

Та не так сталося, як га
далося. Біля бурякоприй- 
мального пункту мені дове
лося «пришвартуватися» до 
колони, що складалася не 
менше, як з 50 автомашин. 
Водії стояли групами, пали
ли цигарки, лаяли непоряд
ки. У чому справа? Тракто- 
ри-розвантажувачі повихо-

ХОЧЕМО
дили з ладу. Нікого з на
чальства немає, щоб з’ясу
вати становище. Навіть ка
гатних зник. Хтось сказав: 
«Всі там, на станції, де 
йде навантаження вагонів. 
За простой вагонів, бачите, 
їм може перепасти на го
ріхи, а шо тут ціла півсот
ня автомашин марнує час— 
це для керівників пункту 
байдуже».

Згодом все ж 
один розвантажувач, 
шив я пункт о
першій тридцять, 
змарнував понад дві 
ни.

Я не беруся точно 
ти, скільки розвантажувачів 
має Лелеківський 
приймальний пункт. Я 
бачив три. У перші дні ро
боти працювало два. Справ
лялися. А от тепер, коли 
сировина надходить суціль
ним потоком, не завжди й

прибув 
Зали- 

двалняго 
тобто 
годи-

сказа-

буряко- 
їх

ПРОСТОЮВАТИ
один розвантажувач пра
цює. Хіба це діло?

У колгоспі нас з Кірово
градської автоколона 
№ 2199 працює бригада з 
шести чоловік. Всі ми, як і 
колгоспні водії, підтримує
мо Звернення наших кол-.г 
по професії з колгоспу «40- 
річчя Жовтня» Бобринецо- 
кого району. В ньому, як ві
домо, вони закликають пра
цювати на транспортуванні 
кукурудзи та цукрових бу
ряків по-ударному, по-кому-

ністичному. Але що можу, 
вдіяти я, члени бригади 
М. Курилов, М. Москален
ко та інші водії, коли черел 
нерозпорядливість, безгос« 
подарність керівників буря* 
коприймального пункту, за« 
мість 5—7 рейсів за день, 
робимо по 4, а то й по 3.

Чуєте, товариші з пункту: 
ми, водії, не хочемо марші 
простоювати там, де цього 
могло б не бути!

В. БАЛАНОВСЬКИИ, 
шофер, 

------- й?

СЛОВО ДОДЕРЖАЛИ
Комсомольська організація колгоспу імені Карла 

Маркса Новоархангельського району надіслала в об
ласний комсомольський штаб по збиранню кукурудзи, 
такий рапорт: ^ЗАВЕРШЕНО ЗБИРАННЯ КАЧАНИ
СТОЇ НА КОМСОМОЛЬСЬКИХ ГЕКТАРАХ. НА 
ПЛОЩІ 257 ГЕКТАРІВ ОДЕРЖАНО ПО 300 ЦЕНТ
НЕРІВ СИЛОСНОЇ МАСИ ТА ПО 62 ЦЕНТНЕРИ СУ
ХОГО ЗЕРНА КУКУРУДЗИ З ГЕКТАРА. ЗОБОВ’Я
ЗАННЯ ВИКОНАНО!»

&

ТИХІШЕ ІДЕШ—ДАЛІ...г4 НЕ БУДЕШ
Такі благодушні розмови не витриму

ють ніякої критики. Зима не за гора
ми, а в приміщеннях ще нічого не го
тове до стійлового утримання тварин. 
На фермах, що біля контори, в прохо
дах такі ями, що дивуєшся, як це ко
рови досі не повиламували ноги. В ок
ремих місцях дошки помосту прогнили. 
Треба підбити стелю, засклити вікна, 
відремонтувати двері, утеплити їх.

Впорядкування тваринницьких примі
щень затримується тому, що це питан
ня, як і всі інші, в господарстві вирішує
ться по-кампанійськи. Всіх людей, які 
мали ремонтувати ферми, поставили на 
силосування. Кілька раз нагадували 
тваринники керівникам про необхідність 
ремонту.

— Ремонт зробимо пізніше. Зараз ча

су не вистачає, — доводить т. Приблу
да.

І необачливо зізнається, що в дру
гій бригаді (село Вербове) ще гірші 
умови на фермах.

Зимівля худоби — це не лише корів
ники, телятники, але й хороша годівля 
тварин. На фермах же немає навіть де 
запарювати корми, підігріти воду. Вже 
зараз погано з водопостачанням. Воду 
качають час від часу, як заманеться 
Степану Колодію, який працює на насо
сі. Гнати ж худобу до ставка взимку 
важко, бо дуже крутий схил, худоба па
дає, калічиться.

Мало допомагає тваринникам і зоо
технік артілі М. Бурлака. Не відстоює 
їх вимоги, мало турбується про елемен
тарне дотримання зоотехнічних правил: 
на фермах немає рушників, запасних

халатів, не вистачає ліхтарів. Кімната 
відпочинку теж відсутня.

На фермах ні графіків надоїв моло
ка, ні зобов’язань доярок ніде не поба
чиш. Коли ж запитали про це у зоотех
ніка, він відповів:

— Ті папірці нам нічого не дають(?!).
Видно, за таким вже правилом жи

вуть керівники артілі: тихіше їдеш, да
лі будеш. Та заїхали, здається, дужо 
далеко, далі й нікуди.

С. М^КОЇДА, завідуючий тва
ринницькими фермами. Т. ВЕРЕ
ЩАК, Г. КОЛОДІЙ, Г. ШАПО
ВАЛ — доярки.

Колгосп імені XXI з’їзду КПРС,
Голованівський район.



?
Р АНОК... Скупі промені 
1 осіннього сонця ласка
во зігрівають землю, а в до
лині блакитним 
лежить туман, 
гуркіт трактора, 
над дахами...

Вулицею прямує четверо 
хлопців. Зупинилися.

— Олено! Збирайся мер
щій, машина чекає! — гу
кає один з них иа дівчи
ну. підійшовши до хати.

На гайок виходить стара 
Цьомичка. сердито кидає у 
бік хлопців:

— Немає її. І не поїде 
вона. Я жила без комсо
молу? Жила. І буду жити. 
Дочка теж обійдеться. Не 
чекайте її.

Микола Товстик. Віктор 
Восьмушко, Михайло Се- 
лівейсгров і Микола При
блуда здивовано дивляться . слово — закон. Через нього 
один на одного. Як же так? 
Адже сама Олена Ііьомик 
прийшла якось ввечері до 
клубу, відізвала Миколу 
Товстика. «Хочу до комсо
молу вступити», — сказа
ла. Тоді й Статут дали, 
довго розмовляли з нею. 
Згодом хлопці поздоровили 
її з радісною подією — 
прийомом до комсомолу. 
Навіть додому Микола про
вів після зборів. Похвалив 
за рішучість. Нагадав, шо 
післязавтра їхати в рач
ком. Все йшло ніби добре. 
І ось на тобі... Невже не 
могла поговорити з батька
ми, довести їм свою право
ту, переконати? Микола був 
злий. Як 
ти його.
людина, 
розумом

Хлопці жваво 
вали цей випадок.

нейлоном 
Далекий 

сизий дим

вались. Далі вже йшли 
мовчки. Он хата Анатолія 
Майбороди. Він теж пови
нен їхати сьогодні. Але й 
тут — несподіванка.

— Жінка не пускає. — 
відповідає ніяковіючи Ана
толій. За спиною стоїгь 
дружина і переможно ди
виться на хлопців.

... В той день з шести 
ловік, яких прийняли 
комсомольських зборах.

чо- 
на 

в 
райком поїхало лише троє. 

Чому ж так сталося, що 
в селі Семидубах деякі 
хлопці і дівчата вступають 
до комсомолу все ше з 
дозволу батьків, дружин? 
Живуть поглядами, що не 
відповідають стрімкому пли
ну нашої сучасності, кори
стуються старим, як світ, 
принципом: «Батьківське

не перескочиш!».
Валити всі гріхи на бать

ків було б несправедливо. 
Хоч до деякої міри й вони 
винні. Винні в тому, що не 
хочуть зрозуміти, в який 
чудовий час ми живемо. 
Вбачають в кожному супут
нику не перемогу радян
ської науки, а щось недоз- 
волене богом. Скептично 
ставляться до молоді, не ві
рячи скільки хорошого, ко
рисного можуть зробити 
їх сини й дочки. Щоб бути 
завжди попереду, в гущі 
подій, юнаки та дівчата і 
вступають до комсомолу.

Але, повторюємо. винні 
не тільки батьки. Коли їм, 
старим, можна дещо- про
стити, то більше доводить
ся спитати з самих комсо
мольців. Як живуть вони, 
чим займаються?

... Розмова з секретарем

бригадної комсомольської 
організації була щирою. Він 
звинувачував батьків. А 
що ж зробили комсомольці? 
Якими стежками йдуть до 
них товариші? Дуже вже 
забур'янені ті стежки. Про
йшовши ними — не поба
чиш нічого цікавого. Збори 
—нудні, одноманітні, вечо
ри відпочинку проводять
ся заради звіту.

Взимку була художня са
модіяльність. А зараз, в ті 
дні, коли немає кіно, се
кретар комсомольської ор
ганізації (він же завклу
бом) грає допізна на бач
ні — молодь танцює. От і 
весь культурний 
нок. Лекцій, бесід на 
ні теми, тематичні 
відпочинку, нарешті, 
цікавих обговорень 
фільмів, давнр 
всього цього і

До танців 
вес< відпочинок, 
мольська робота—до спла
ти внеск:в. Внески тут роз
глядають за принципом: 
гроші заплатив, чого ще 
треба?

Не збиралися юнаки і дів
чата разом, щоб обговори
ти якесь хвилююче питан
ня, чи подали своєму вожа
кові якусь цікаву ідею. Кі
нець кінцем варто повести 
мову про те. як працюють 
комсомольці, ЯК ВИКОНУ
ЮТЬ взяті зобов'язання, про 
труднощі і недоліки в робо
ті, про те, що заважає пра
цювати. Поговорити по-ко л- 
сомольськи щиро, просто. 
Тоді відчували б юнаки і 
дівчата, що про них турбу
ються, їх пам’ятають. Під
нявся б і їх авторитет, 
росли б їх ряди.

відпочи- 
вихов- 
вечори 
просто 
книги.

і вже немає 
в клубі.

зводиться 
а комсо-

А поки що в комсомоль
ській організації бригади 
з 58 чоловік, які перебували 
на обліку, фактично є ЗІ. 
Решта — «мертві душі». Од
ні давно вже залишили се
ло, інші такі, як Віра Ба- 
лановська, Олександр Ве
рещак, Марія Пасічних, 
Ольга Наконечна, Дмитро 
Заболотний, хоч і живуть 
в селі, але забули до чого 
їх зобов’язує 
силуетом Ілліча 
динні, 
заміж, 
жилися.
ських справ, 
кого діла не маємо.

—Я — жінка! Мені в го
лові не те зараз. Своїх 
справ досить. Встигай лише 
робити, — заявила Віра Ба- 
лановська.

Подібне почуєш і від ін
ших. Сховали ці «комсо
мольці» подалі свої квитки, 
забули про обов’язки, со
вість, комсомольську честь. 
З головою поринули в 
хатні справи, дбаючи лише 
про своє господарство, про 
тихе життя.

В неділю подружжя чем
но і солідно йдуть до клубу 
подивитися кінокартину. А 
після сеансу, з почуттям 
удаваної гідності, пряму
ють додому. Лише рік-два 
були вони зовсім іншими— 
веселими, життєрадісними,

книжечка я 
на обкла- 

Дівчата вийшли 
хлопці — одру- 
До комсомоль- 

мовляв, ніч-

1 тт неспокій н и м и.
"" 8 ■ Тепер же 20 —

І П 22-річиі хлоп-I І І І ці і дівчата пе-
| Л. и ретворилися в

молодих стари
ків. Таких «мертвих душ»
в комсомольській 
ції бригади до 
вік.

— Ніякі розмови 
магають. З ними говорити, 
що об стіну горохом. — 
обурюється Микола, коли 
мова заходить про «мертві 
душі».

Обурюється справедливо^ 
Але ні секретар бригадної 
комсомольської організації, 
ні комсомольці нічого не 
зробили, щоб повернути їх 
в свою сім’ю, примусити їх 
знову жити хорошими тур
ботами і радощами, спільни
ми справами.

Хіба говорив з цими Ми
кола відверто, прямо? Хіба 
цікавився, докопувався до 
істини — чому забули доро
гу в комсомол? Адже і з 
кожним членом ВЛКСМ 
окремо, індивідуально се
кретар рідко розмовляє. Не 
знає смаків, нахилів, мож
ливостей кожного, хоч в ор
ганізаторській роботі це 
має неабияке значення. А 
якщо й це не допоможе— 
не боятися позбавити «мерт
вих душ» високого звання 
члена ВЛКСМ. Байдужим 
в комсомолі нічого роби
ти.

організа-
20 чоло-

не допо-

С. ФУРМАН, 
спецкор. «Молодого 
комунара».

Голованівський район.

Виростають 
нові магазина

МИНУЛОГО року села і 
районні центри нашої 

області поповнилися 96 ма
газинами і універмагами. 
Все це значно поліпшило 
побут трудівників села.

Великі роботи веде й ни
нішнього року будівельне 
управління облспоживспіл- 
ки. На протязі четвертого 
року семирічки буде освоє
но один мільйон сімдесят 
тисяч карбованців коштів, 
виділених на капітальне ко
оперативне будівництво.

Колектив будівельного уп
равління нещодавно здав в 
експлуатацію красиве дво
поверхове приміщення Хме- 
лівського райунівермагу. В 
селі Скалевому Новоархан- 
гельського району виросла 
нова пекарня, в Ульянов- 
ці — раймаг на 12 робочих 
місць, в Добровелнчківці 
став до ладу забійний 
пункт.

Будівельне управління 
споруджує і промислові під
приємства. В Новомиргоро- 
ді, наприклад, в нинішньо
му році значно розширено 
консервний завод. В місті 
Помічній будується плодо
консервний завод. Реконст
руйовано Цнбулівський лісо- 
тарний завод.

За короткий час будівель
ники спорудили і здали в 
експлуатацію 8-квартирний 
житловий будинок в Кірово
граді. А студенти коопера
тивного технікуму одержа
ли хороший, з усіма 
пальними вигодами, 
житок на 240 місць.

Все це робиться 
молодих будівельників. За-« 
слуговує похвали колектив, 
яким керує досвідчений бри
гадир Микола Сьомій. Ко
жен член його бригади ово
лодів професіями муляра, 
тесляра, штукатура. Добре 
працюють колективи бригад, 
якими керують тт. Калонов 
і Дзюба.

О. БУР’ЯНСЬКИИ.

коменту- 
обурЮ-

Доросла 
чиїмсь

вона могла підвес- 
хлопців?

а все ще 
живе!

руками

Де відпочити тваринникам?

/ртКОМУКАРДЙ
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ДОРОЖІТЬ ЧЕСТЮ ХЛІБОРОБА

кому- 
гурто-

її X ЧЕТВЕРО. Душею чет-
* вірки всі визнають Ма

рію Ткаченко. 1 в роботі, і в 
народній дружині, і у відпо
чинку — скрізь перша. Не 
відстають від неї і подруги 
Марія Хоменко, Катерина 
Вовчик, Ольга Здір. Бойові, 
працьовиті дівчата!

150 свиноматок догляда
ють вони на третій фермі 
колгоспу імені Димитрова. 
Всю душу вкладають у пра
цю. І хоч показники у них 
ще не дуже високі, та з

їхньою енергійністю всього 
можна добитись.

Працюють дівчата добре, 
а ось відпочити їм ніде. Не 
раз просили вони обладна
ти червоний куток на фер
мі. У відповідь ні слова. 
Взялись самі. Побілили при
міщення, прибрали. На цьо
му все н закінчилось. Прав
ління нічого не виділило для 
червоного кутка. Раніше хоч 
Дошка показників там бу
ла, та завфермою т. Обій- 
дихата зняв, щоб не моро- 
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ВЕЧІР У БУДИНКУ 
МЕХАНІЗАТОРІВ
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за-Лист знатної ланкової Н. Г. Заглади обговорюють 
раз всюди. В бібліотеках і червоних кутках, в клубах і 
читальних залах збираються люди, щоб поговорити про 
совість і честь трудівничу.

Одну з таких бесід провели працівники Кам’янокри- 
ничанського сільського клубу. Розмова відбулася в бу
динку механізаторів на польовому стані. Були запроше
ні перші організатори колгоспу, старі трудівники, мо
лодь. Згадували минуле і непомітно розмова перейшла 
на те, що хвилює тепер кожного. Як працюють колгосп
ники, як ставляться до своєї роботи?

— Буває інколи й так, — говорить бригадир трактор
ної бригади т. Барвинський, — що більше дорожать за
робітком, ніж честю хлібороба. З деякими механізатора
ми це теж трапляється. Підніме плуг і йде на четвертій 
швидкості. Тому і бур'яни залишаються.

— Л візьміть ланку Г. Липіией, — зауважує бригадир 
рільничої бригади т. Грабовський. — Буряки вони про
рвали на два тижні раніше інших, ще раз перевірили, 
і врожай зараз мають по 280—300 центнерів коренів з 
гектара. Чесно працювали, з душею.

— Хіба тільки в бригаді є хороші люди? — вступає в 
розмову голова артілі імені Щорса В. Лопуіиенко. — 
Ось хоча б наші доярки Т. Дамська, Л. Швець, И. Ков- 
басюк. Вони інших вчать працювати, запалюють своїм 
завзяттям, наполегливістю.

Довго в той вечір світилися вогні в будинку механіза
торів. Колгоспники вирішували важливе питання: як з 
середняків вийти в передові. Пропозицій було багато, 
та сподобалась всім одна .— створити на громадських 
засадах економічну раду колгоспу. До неї ввійдуть вете
рани праці, кращі люди господарства. Мета ради — 
сприяти усуненню недоліків, вишукувати резерви і шля
хи підвищення продуктивності праці.

Учасники художньої самодіяльності сільського клубу 
виступили на вечорі з концертом.

Б. НІКОЛАЄНКО.
Ульяновський район.
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чити собі голови з її запов
ненням. Немає на фермі ні 
газет, ні пересувної бібліо
течки, яка була б дуже до 
речі.

— Наш секретар комсо
мольського комітету Василь 
Королько такий заклопота
ний, що й дорогу на ферму 
забув, — говорять свинарки.

Проти такого звинувачен
ня у Василя завжди є ви
правдання: він, бачте, ре
монтує клуб. Тільки того 
ремонту щось не видно. То 
дошок немає, тепер уже 
дошки є, так немає майст
рів.

— От і виходить, — з до
кором говорить Марія Хо
менко, — що ні в червоно
му кутку, ні в клубі куль
турно не відпочинеш.

На ці справедливі слова 
слід звернути увагу і ком
сомольському комітетові, і 
парторганізації колгоспу. 
Молоді в третій бригаді ба
гато, працює вона від душі. 
Отож треба подбати і про 

для її культурного 
. Це піде лише

І
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умови ; 
відпочинку, 
на користь господарським 
справам. Після гарного від
починку і працюється краще.

А. КАЙДАШ.
Колгосп імені Димитрова 
Новгородківського 
району.
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На Виставці досягнень 
народного господарства 
СРСР з’явилась незвичайна 
«ялинка»: замість годівниць 
у неї — одне корито.

— Тут під час доїння ко
ровам дають не сухі кор
ми, як це прийнято, а рід
кі, — розповідає Веніамін 
Іванович Павленко — спів
робітник Всесоюзного нау
ково-дослідного інституту 
електрифікації сільського 
господарства. — Звичайно, 
під час доїння на «ялинці» 
в годівниці кладуть, як 
принаду, невелику кількість 
концентратів. Тварина ними 
не наїдається. А якщо за-

|~]РАВДА, до лиця усмішка цій дівчині! Та чого б 
\ їй, Марії Босилизі, не радіти, коли справи, як 

кажуть, ідуть гаразд.

І
 Багато дівчат працю« доярками в Гай «орокському 

районі. І успіхи у них неабиякі. Адже всі вони праг
нуть будь-що виконати взяті зобов’язання і здобути 
право на участь в обласному святі тваринника. Про
те Марія серед своїх подруг — одна з кращих.

В змаганні на честь 45-х роковин Великої Жовт
невої соціалістичної революції вона надоїла вже від 
кожної з 20 закріплених корів понад 2.500 літрів мо
лока.

На знімку: доярка Сальківського відділення 
бурякорадгоспу Гайворонського району Марія БО- 

У СИ ЛИГА.

Одержано відповідь на за
мітку «Як бути? — філософ
ська проблема», що була 
опублікована у «Молодому 
комунарі» за 15 серпня ц, р. 
Заступник голови облвикон
кому т. Єгоров повідомив, 
що для конструкторсько- 
технологічного бюро обл- 
місцевпрому виділено при
міщення при інструменталь
ному цеху заводу «Дина
мік». Виконавчий комітет 
обласної Ради депутатів 
трудящих дав вказівку обл- 
бдетресту прискорити там 
оздоблювальні роботи.

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.
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мість цієї невеликої порції 
концентратів дати ситне 
пійло і дати його досхочу? 
Це і зроблено на «ялинці» 
нового типу.

...Звичайний транспортер 
подає з двора в корене- 
бульбомийку картоплю, цук
рові буряки. Вимиті, вони 
надходять у кормодробарку 
конструкції П. А. Тертншнн- 
кова. Туди ж додають си
лос, концентрати, сінне бо
рошно або інші корми, по
тім воду. Одержана суміиі- 
бовтанка йде по трубах у 
корито, встановлене там, де 
раніше були годівниці для 
СУ'ХНХ кормів.

Новий спосіб годівлі вже 
кілька місяців успішно за
стосовується в радгоспі 
№ 148 Тульської області. 
Корова випиває до ЗО — 35 
літрів бовтанки. Першим ре
зультатом було те, що ко
рови прибавили по 2 — З 
літри молока на добу і по
чали віддавати його геть 
усе. Тим-то й жирність йо
го підвищилась на 0,3 про
цента, а це чимало:

Але найголовніше те, що 
створено реальну можли
вість і при безприв’язному 
утриманні нормувати го
дівлю тварин. А це абсолют
но необхідно. Адже звільне-

ні від прив’язу тварини не 
контролюються. Вони мо
жуть їсти скільки завгодно. 
Через це деякі з них почи
нають жиріти і тому збав
ляють удої. Інші — навпа
ки, не наїдаються, тому 
що сильніші відганяють їх 
від корму, і теж дають мен
ше молока.

Тепер 
кість 
корму, 
дається 
гляді рідкої су
міші, доярка 

регулює одним рухом ва
желя. Корми в радгоспі по
чали використовуватись на
багато краще, бо кожна 
тварина одержує їх залеж
но від удоїв. Справа в то
му, що на «ялинку» пус
кають корів однакової про
дуктивності, підібраних по 
групах. ~ Застосовуючи но
вий прийом годівлі, госпо
дарства зможуть сміливіше 
переходити на безприв’язне 
утримання худоби, швидше 
розвивати молочне тварин
ництво.

кіль- 
цінного 
що по- 

у ви-

П. РОГОЗІНСЬКИЙ, 
мор. ТАРС.



КАПІТАЛІСТИЧНИЙ СВІТ, ЯК ВІН Є
—® ®  ____________________________________________

їм вдалось
ВТЕКТИ
25-річний англієць Джон 

Кінг емігрував в Південно- 
Африканську Республіку. 
Тут він зустрів африканську 
дівчину Філліс Ндхлалда і 
покохав її. Вони одружи
лись в Іоганнесбурзі.

Але... за законами 
денно-Африканської 
публіки, Джон Кінг, всту
пивши в шлюб з африкан
кою. зробив злочин. Тут 
шлюб між білими і афри
канцями заборонений 
небннм законом, який 
цемірно іменується 
ном про покарання за амо
ральну поведінку».

Молоді люди не захотіли 
попасти в тюрму. І тому 
зразу ж після весілля мо
лода пара вирішила тікати. 
Вони пересікли кордон Бе- 
чуаналенда і звідти відпра
вились на північ. То поїз
дом, то машиною, то пішки 
добрались до Туидуми 
(Північна Родезія). Тут їх 
заарештували.

Пів- 
Рес-

га- 
ли- 

«зако-

Джон вия
вився винахід
ливою люди
ною. Коли охо
роняючі 
стражники 
снули, 
вдалось ___

добрався до при- 
місІЇ, де

ти. Він
міщення ___ t
під охороною ного

його 
по- 

йому 
втек-

була 
жінка. 

Хитрістю і погрозами йому 
вдалось роздобути ключі. 
Філліс була звільнена і 
молоді люди вирушили в 
путь.

Наступного дня вони пе
ресікли кордон Танганьїки, 
яка е незалежною країною 
і не проводить політики 
апартеіда. В столиці Тан
ганьїки Дар-ес-Саламе вони 
розповіли свою історію ко
респонденту газети «Сайді 
експресе», який сповістив 
про це в Лондон.

Зараз молодожони, про
йшовши шлях в 2 тисячі 
миль, нарешті, вільні і щас
ливі. Вони збираються шу
кати роботу і поселитися в 
Танганьїці.

Пет ГРЕГОРІ.

ЕКСПОРТ... МАЛЯТ
("ОСТАННІМ часом Сполучені Штати все більше купу* 

ють за кордоном... дітей. Багато заможних амери
канських сімей, які не можуть, або не хочуть мати влас
них дітей, просто купують їх, головним чином, у «бід
них» країнах Західної Європи, таких, як, наприклад, 
Італія та Ірландія.

За даними, що їх недавно опублікував уряд Ірлан
дії, з 1953 по 1961 рік понад тисячу дітей одержали 
закордонні паспорти на виїзд в США для наступного 
усиновлення.

Ця торгівля дітьми, яка особливо поширена в захід
них і південно-західних районах Ірландії — найвідста
ліших в економічному відношенні, — викликає різкі про
тести ірландської громадськості. Відома ірландська 
письменниця О. Брайен недавно розгорнула в пресі кам
панію проти батьків, які «розводять дітей для закордон
них ринків».

Однак подібна агітація утруднена тим, що велику 
роль у торгівлі дітьми відіграють церковні установи. 
Справа в тому, що деякі з них мають свої дитячі прию
ти. А католицька церква має в Ірландії все ще велику 
силу.

---------------------------------------------

Скільки неписьменних на земній кулі?
(ТИСЛО дорослих людей,

* які не вміють читати і 
писати, становить тепер на 
земній кулі загалом 700 
мільйонів чоловік.

Цю цифру було оголо-

шено на конгресі, склика
ному з ініціативи Організа
ції Об'єднаних Націй в пи
таннях освіти, науки і куль
тури (ЮНЕСКО) в Римі.

«Закінчились шкільні ро
ки. І тисячі юнаків і дів
чат набувають свій пер
ший досвід в новому вели
кому світі... на перепорне- 
них біржах праці», — пи
сала нещодавно англійська 
газета «Дейлі міррор». с

Питання про трудовлаш- 
тувания юнаків і дівчат, які 
закінчили в цьому році 
школи, стоїть зараз в Анг
лії дуже гостро. Економіч
ний застій, який переживає 
країна, веде до збільшення 
армії безробітних. Природ
но, без роботи залишають
ся, в першу чергу, молоді 
люди, які не мають ні ква
ліфікації, ні необхідних на
вичок. Про трудовлашту- 
вання молоді в Англії в цей 
час багато говорять і бага
то пишуть, але справа ці 
з місця.

За приблизними підрахун
ками, вже в серпні 55 тисяч 
юнаків і дівчат, які закін
чили школи влітку, не мог
ли знайти роботи. За дум
кою спеціалістів, ця цифра, 
безсумнівно, може зрости 
вдвоє. Бо багато з молодих

закінчили шко- 
зареєструвалисн 
.Чиновники 
занепокоєнням

м. Лондон.

Хто винен?
Г1 АЗЕТА «Майніті дейлі ньюс» вмістила недавно таке 

* повідомлення із Накацугава (префектура Гіфу): 
11-річний школяр під впливом телевізійних програм, в 
яких показуються злочини, вбив восьмирічну дівчинку, 
Джунко Цагая — другокласниця, дочка фермера із се
лища Івакуні в префектурі Гіфу, була знайдена мертвою 
на стежці між рисовими полями. Поліція виявила в лі
сі, за 100 метрів від цього місця, хлопчика, який при
знався, що він вбив Джунко. Хлопець помітив дівчин
ку, коли вона проходила одна біля години дня повз дже
рела, де він ловив рабу. Малолітній злочинець йшов за 
нею приблизно 300 метрів і задушив руками.

Ше раніше цей хлопчик вчинив крадіжку в місті Мід- 
зунамі в префектурі Гіфу і був затриманий властями. 
Після звільнення він знаходився під наглядом.

При допиті в поліції він розповів, що на злочин його 
в значній мірі штовхнули телевізійні програми, в яких 
показують вбивства і крадіжки.

НОТАТКИ ПРО ЇХНІ ПОРЯДКИ

На похмуру і холодну, як 
скеля, фігуру поліцейсько
го натикаєшся відразу ж, 
ступивши на американську 
землю.

І потім здоровило • ПО
ЛІЦЕЙСЬКІЙ формі переслі
дує вас буквально скрізь, 
їх багато, дуже багато в 
США, цих вірних стражіш 
закону, блюстителіе мора
лі (буржуазної) і власнос
ті (приватної). Мені дове
лося проїхати на машині по 
Сполучених Штатах кілька 
тисяч кілометрів, і не див
но, що фігура поліцейсько
го до цього часу стоїть .пе
ред очима.

На ньому чорний каш
кет з великим козирком, 
чорні штани, сіра сорочка 
3 чорним галстуком, стріч
ка патронів на поясі, ре-

, свисток на 
на

НЕВЛОВИМІ-

потрошителі

СЕЙФІВ *

ви-

вольвер, кийок, 
довгому ланцюжку; 
гРУДях і на кашкеті — ве
ликі металеві бляхи.

Але ода на честь амери
канської поліції буде не 
поаною, якщо хоча б в 
Двох словах не сказати про 
и .. технічну оснащеність, 

аимогутніші, подібні до 
Реактивних літаків автома
шини. Скорострільні пісто- 

6Ти, автомати й кулемети, 
.аиновіші відкриття в 

бачення^
........  _ галу-

телефону, радіо і твле- 

же не почувати себе 
за<аКОК> поліцією, як 

м хною стіною?!

Якщо з пісні слово 
кинеш, то вся пісня пору
шиться.., І якщо говорити 
по совісті, то Сполучені 
Штати можуть похвалитися 
не лише вимуштруваною і 
відмінно оснащеною полі
цією, але і... злочинністю. 
Як відомо, жодна країна 
не може угнатися за США, 
які впевнено і наполегливо 
тримають пальму першості 
по кількості злочинів на 
душу населення.

М’істо Денвер, 
штату Колорадо, 
вносило свою 
частку в загальну

столиця 
завжди 

посильну 
кількість 

злочинів, які щорічно реє
струються поліцією по ВСІХ 
штатах. Але за останнє де
сятиріччя частка ця стала, 
як ніколи, щедрою. Причо
му денверці домоглися ус
піху В одному 3 найбільш 
тонких видів кримінальних 
злочинів — пограбуванні 
сейфів.

В пошуках нових хитро
мудрих пристосувань заму- 
мились сейфовласники. 
пошуках злочинців замучи
лась поліція. Денверські 
бізнесмени і поліцейські, 
заключивши священний со-

пограбуванні

людей, які 
лу, ще не 
на біржах, 
біржах з
думають про грудень, коли 
із шкіл вийде ще 150 ти
сяч молодих людей. Що з 
ними робити? Це тривожне 
питания зараз все частіше 
можна почути в Англії.

В одному з великих про
мислових міст Англії Лівер
пулі на одну вакансію при
ходиться 15 безробітних 
юнаків. Тут в цьому році 
закінчили школу 6.700 чоло
вік, з них 2.500 не мають 
роботи.

Таке ж становище і в ін
шому великому промисло
вому центрі країни Ман
честері, де без роботи зали
шаються 1.600 юнаків і дів
чат із 6.000, що закінчи
ли школу. Голова комісії 
по трудовлаштуванню мо
лоді в місті Мідлсборо зая
вив нещодавно, що нинішнє 
становище нагадує суми; 
часи кризи 30-х років.

Не одержавши роботи, 
випускники шкіл потрап-

-.ляють в безвихідне становн-
□ ще. Вони не можуть претен
дувати навіть на ту мізер- 
Ену допомогу по безробіттю,
□ яка виплачується в Англії, 
йтому що для цього треба
□ проробити не менше 2Є
□ тижнів.
□ Що робити? Ре шукані 
с вихід з тупика? — Такі пн-
□ тання, як жах, переслідують
□ тисячі юнаків і дівчат н 
gАнглії. їх'перше розчару
вання в житті виявляється
□ тим більш гірким. ЩО в
□ школі їм вперто втлумачу
сь вали думку про те, ЩО Ан- 
Cl глія — це країна «всеобще-
□ го благоденствия», де для 
^кожного знайдеться робота

і місце в житті.

Євгеній ЄГОРОВ.

□ □□ U
□□
□ а□ □
□ □□ а
□□□ □
□□□ _ □ 

водопоста- g
□□□□

u□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□а

Мільйони трудящих Пів
денного В’єтнаму під гні
том ненависного режиму 
Нго Дінь Д’єма і амери
канців ведуть злиденне жит
тя, сільське господарство 

й lc□□□□□D□□□□□□□aao□a□□□□□□□□□□o□□□□□a□□□aa□□□□□□□□□D□□ao□□□□□□□□□□a□□DDa ух'зе'ме ?ь ^так* зпаніЯ«стра- 

□ тегічні села» за колючий 
. . . .^..5 дріт.всієї денверської поліції ь |1а зяімку: черга за пит- 

Джеймсом Чайлдерсом. І,°ною водою. Жителі багатьох 
- □ -їїст В’єтнаму

' £ змушені купувати воду, бо 
системи ----- -----

Фото ДЖАПАН 
ПРЕСС—ТАРС.

юз могутнього долара і ка
раючого меча, спільно роз
робляли нанкитріші спосо
би ловлі злочинців. А в ре
зультаті падіж сейфів пе
рекинувся з столиці штату 
на всю його обширну тери
торію.

Що трапилося з тобою, 
горде місто Денвер, що 
стоїш біля підніжжя Пе
редового хребта, найвищо
го в системі знаменитих 
Скелястих гір! Ти завжди 
було на висоті (1600 м над 
рівнем моря), славилося 
Меккою туристів, ти горци- 
лося своїм університетом і 
промисловістю. Півмільйо- 
на твоїх жителів, яких охо
роняє ціла армія поліцей
ських, виявились безсили
ми перед лицем невідомих 
порушників.

ТАЄМНИЦЯ

ЗАБУТИХ

ШТАНІВ

злочинці справ- 
Наприклад, од- 
в розваленому 
виявлені кинуті 

поліцейські

А діяли ці 
ді нахабно, 
ного разу 
сейфі були 
злочинцем... 
штани.

Бандити явно знущались 
над денверцями і їх полі
цією. Вирішено було зна
йти, звідки зломщики взя
ли поліцейські штани. ПоПо

цьому сліду були 
кращі детективи, 
лось, ось-ось, вчепившись 
за штанину, вони витягнуть 
на світ . божий невловимих 
злочинців. Але у самий 
розпал епопеї з штанами 
трапилось непередбачене: 
штани, мов крізь землю 
провалились...

А зломщики не заспо
коювались. Число обкраде
них сейфів перевалило за 
сто і продовжувало швид
ко рости. Не дивно, що в 
такій обстановці де □ кого 
з денверської поліції здали 
нерви. Почались припадки 
галюцинації. Одним з пер
ших потерпів поліцейський 
Джон Бейте.

Він обходив вночі свої 
володіння і помітив, що 
група зломщиків вантажить 
в машину сейф, вирішивши, 
очевидно, зайнятися ним в 
години дозвілля.

Ось тут би Бейтсу і на
крити злочинців, які, було, 
забарилися, але він рапто
во зупинився, потім розвер
нув свій мотоцикл і поїхав 
до... психіатра. У нього, 
очевидно, почались галю
цинації. Справа в тому, що 
на людях, які піднімали 
сейф на 
побачив і 
му.

Своєю 
лився не 
атром, але і з начальником

пущені 
Здава-

які 
машину, він 

поліцейську

бідою Бейте 
тільки

ясно 
фор-

поді-
3 психі-

як це не дивно, в хворобу анкт^Швдеимого 
Бейтса його начальник по-“^е" 
вірив швидше, ніж лікар. ° чання. 
Психіатр же, детально об-° 
слідувавши потерпілого, о 
заявив, що не зустрічав и‘ 

1 людини більш нормальної і
* врівноваженої, як Бейте. 
' Тут же довелось задума

тись і Джеймсу Чайлдерсу,
! і багатьом іншим лідерам і 
1 дрібним сошкам денвер-

СЬКОЇ ПОЛІЦІЇ. /

( Коли б не лють сейфово- 
лодарів, навряд чи вдало
ся б вивести денверських 
поліцейських на чисту воду. 
Справа ця тягнулась близь- 

1 ко року, але тільки недав
но їх почали бр^ти під 

1 арешт по обвинуваченню □ 
' крадіжці сейфів. Садили 
1 спочатку боязко то одного, 
1 то іншого, а потім — ціли

ми пачками: навантажува- 
1 ли ними автобус вщерть і 

везли в ув’язнення.
Невдовзі горде місто 

1 Денвер виявилось без по- 
’ лі ції. І тут же крадіжки 
' припинились! Зараз місцеві 
1 власті спішно набирають 

новий ск^ад поліції, але 
денверці радості не вислов- 

і люють. Ще б пак! їх можна 
зрозуміти. Уже встановле
но, що денверські охорон- 

1 ці закону, які вночі, пере- 
> творившись на злочинців, 

використовували при своє- 
1 му сторонньому ремеслі всі 
1 досягнення науки і техніки, 
1 віддані на службу поліції.

Поки 2—3 поліцейських ла
мали черговий сейф, всі

• підходи до банку охороня- 
■ лись поліцейськими маши- 
і нами. Тим, що сиділи за

ря- 
від

баранками, не потрібно бу
ло розбійницьким свистом 
попереджати своїх колег на 
випадок небезпеки. Вони 
просто використовували для 
цього портативні радіо
передавачі. Швидкохідні 
машини і мотоцикли 
тували грабіжників 
будь-якої погоні.

«Бешкет в Денвері», 
«Ганьба Денвера» — таки
ми заголовками рябіють 
американські газети і жур
нали^ Описуючи злочини 
денверської поліції, вони 
намагаються показати спра
ву таким чином, що це ви
нятковий випадок.

Але чи так це? В одному 
з останніх номерів газети 
«Нью-Йорк тайме», наприк
лад, промайнуло повідом
лення, що якийсь в поліцей
ській формі обікрав сейф 
(на 80 тисяч доларів) в міс
ті Гері. Місто це знаходи
ться в,штаті Індіана, на не
абиякій відстані від Ден-, 
вера.

Справа, очевидно, не а 
одному Денвері, а у всій 
системі. Ми говоримо не 
про поліцейську систему, 
Про капіталістичну.

В. НІКОЛАЄВ.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
З жовтня 1962 р., З стор.



ПРИЗОВНИКИ ІДУТЬ В АРМІЮ
• •

/ЛСІНЬ — пора призову молоді до лав Радянської 
У Армії. На далекі застави і морські рубежі йде 

служити славна юнь Кіровоградщини. Добре трудилися 
хлопці на заводах і фабриках, у колгоспах та радгос
пах. їм тепер бути гідними воїнами рідної Вітчизни.

На вулицях міст і сіл області вже пролунало немало 
мелодій прощальних пісень. їдуть хлопці в армію. І на
завжди вкарбовуються в пам’яті проводи — неповтор
не свято.

Хороші проводи влаштовують гайворонці. Вони за
довго до відправки земляків проводять ретельну під
готовку: готуються святкові вечори, читаються тема
тичні лекції про славні діла воїнів району на далеких 
рубежах. За кілька днів перед відправкою з’являються 
афіші, які сповіщають односельчан про чергові про
води. В колгоспі «Правда», село Бандурове, клуб не мо
же вмістити всіх бажаючих бути присутніми на святі.

Вже стало традицією, що Гайворонський райком 
комсомолу нагороджує кращих призовників почесними 
грамотами, а правління колгоспів — вручає цінні по
дарунки. А скільки квітів приносять піонери!

Назавжди запам’ятовуються проводи і в Новомирго- 
родському, Добровеличківському, Новогеоргіївському 
та інших районах області. І майже кожен воїн з цих 
районів опісля стає відмінником бойової і політичної 
підготовки. Рядовий Анатолій Пудь родом з Онуфріїв- 
ського району має 16 подяк від командування части
ною. Його фотографія красується на Дошці відмінни
ків. А Валентин Свяченко з села Межирічки Голова- 
нівського району за успіхи в бойовій і політичній підго
товці має близько тридцяти подяк.

Комсомолець Володимир Янченко служить на кордо
ні. В години дозвілля він часто згадує прощальний ве
чір, напутні слова друзів і рідних:

— Будь зірким, сину, — напучувала мати.
— Будь сміливим, сильним, — говорили товариші.
Тепло відзиваються командири частин про Григорія

і 
і 
і
і
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0

ось вони 
я н І !

Сидоренка з Кіровограда, Василя Штука з Голованів- 
ського району, Семена Ткаченка з Олександрівського 
району... Добре несуть солдатську вахту наші земляки. 
І в цьому немала заслуга комсомольських організацій, 
які виховали вірних синів. На них можна покластися 
будь-яку годину, вони ніколи не підведуть Вітчизну.

М. К1ТРАР, 
завідуючий відділом спортивної і оборонно- 
масової роботи обласного комітету ЛКСМУ.

І
І
!
■

1

ГРИ Б-Л1КАР 
ПРАЦІВНИКИ Тараклій. 

ж ської ветеринарної лі
карні в Молдавії розробили 
оригінальний метод профі
лактичного лікування мо
лодняка великої рогатої ху
доби і свиней ацидофільним 
кислим молоком, одержува
ним з молочних відвійок.' Як 
заквашувальна культура ви
користовується молочно
кислий гриб, що добре куль
тивується в кімнатних умо
вах. Одержуване кисле мо
локо сприяє кращій засвою
ваності їжі і забезпеченню 
організму тварин білками, 
ацидофільний продукт з ус
піхом застосовується також 
як лікувальна дієтична їжа 
при кишково-шлункових за
хворюваннях молодняка.

в

передового. Вся книга, ви
пущена видавництвом «Зна- 
ние», присвячена питанням 
естетики побуту. Про це 
говорять назви її розділів: 
«Жарти нашого костюма», 
«Чи потрібна мода нам?», 
«Робітниця, міністр, артист
ка», «Загляньмо в майбут
нє» та інші. ,

□
І)□

"V ТО б не зайшов до 
Онуфріївського район

ного військкомату, обов’яз
ково зупиниться перед оз
добленої кумачем дошкою. 
Та й як не звернути на неї 
увагу. Вже сам напис «Від
мінники бонової підготовки 
і виробництва» своїм зміс
том викликає зацікавле
ність.

А потім портрети. Злі
ва — всі у військовому, 
мужні, • сильні, відвавіні. 
Це — земляки онуфріївців, 
колишні їх вихованці. Про 
багатьох з них до військко
мату тепер надходять лис
ти з військових частин. В 
них розповідається _про без
доганну службу воїнів. їх 
наполегливість по оволодін-г 
ню військовою майстерніс
тю. Тепер ці листи, а з ни
ми і портрети воїнів і виві
шуються на дошці для то
го, щоб всі знали, як наші 
посланці виконують свій 
почесний обов’язок. Ось шо 
пишуть про Івана Шенгура 
з селища Павлиш: «Прохо
дячи військову службу, він 
на відмінно вивчив довіре
ну йому техніку, статути 
Радянської Армії. Єфрей
тор Шенгур є хорошим ра
ціоналізатором. Бере актив- у ЗІНЧЕНКО
ну участь у масово-політич- с Онуфріївна, 
ній роботі підрозділу, подає 
велику допомогу командиру 
в підготовці молодих вої-| •
нів. За проявлене сумління | 
в службі і навчанні має 18« 
подяк від командування. ? 
Нагороджений значком | 
«Відмінник Радянської Ар-? 
мії». ♦

Аналогічні листи йдуть і? 
про Івана Калашника та? 
Г. Орла з села Успенки,» 
А. Пузя з Онуфріївни та 5

ють в армії і 
був делегатом XIX 
комсомолу України. ,

Справа на дошці — інші 
портрети. Це ті, хто ще до-., 
ма, але готуються стати та
кими, як і їх земляки —■ 
вірними і самовідданими 
воїнами. Під кожним порт-' 
ретом коротенька розповідь 
про трудові діла призовий-;; 
ків.

«Працюючи тракторне-" 
том, — пишуть колгоспии-:: 
ки артілі імені Щорса про* 
І. Березаиського, — він що
дня виконує норми на 120— 
150 процентів. Бере активну 
участь в житті комсомоль
ської організації, користує
ться авторитетом серед мо
лоді і колгоспників. Неод
норазово нагороджувався 
цінними подарунками».

Призовник Березанськнй 
послідовно готується до 
служби в армії. Нещодавно 
він склав норми комплексу 
ГПО II ступеня. Та хіба* 
один він! Ось портрети І 
тракториста І. Михайленкаї 
з колгоспу «Путь Октября»,] 
шофера 1. Стеценка з кол
госпу імені Леніна, тракто- 

1 риста І. Неруша з колгоспу 
імені Жданова та багато ін-| 
ших.

маяком. Він і
з’їзду^

. Л

Лист до редакції

НЕПОВАГА 
до кіноглядачів

НЕЗВИЧАЙНА ЯБЛУНЯ 
у ВАГУ -тих, хто приїздить 
* у Кролевець Сумської 
області, привертає незвичай
на яблуня, яка росте в са
дибі Андріївської восьми
річної школи. Дерево здале
ку схоже на цілий сад. Як 
твердять старожили, цій яб
луні 150 років. її догляда
ють юні мічурінці.

«РОЗДУМИ ПРО КРАСУ 
. І СМАК»

ЖЛНИГА під такою назвою 
— жива розповідь, не

вимушена розмова автора 
Ольги Русннової про пре
красне і потворне, про смак 
і відсутність смаку, про пе
ремогу справді красивого і

%

АВТОМАТ ДАЄ ЗДАЧУ

ЦЕ-НЕСКЛАДНИЙ при
лад, що грунтується 

на електромагнітному прин
ципі з використанням фото
елементів. Він відлічує і 
видає здачу з будь-якої ме
талевої монети. Одночасно 
прилад підраховує загальну 
виручку, сортує і укладає 
монети різної вартості. Ав
тором цього касового уні
версального автомата є ки
ївський технік • електрик 
В. М. Романенко.

КАРТОПЛЮ САДЖАЮТЬ... 
В ГРУДНІ

у ЇДАЛЬНЯХ Апшерон-
* ського лісгоспу Крас

нодарського краю вже в 
перших числах червня обіди 
готували з картоплі нового 
врожаю. А це майже на два 
місяці раніше, ніж звичай
но починалось тут копання 
бульб! Вся справа в тому, 
що картопля в лісгоспі зи
мової посадки. Насінні буль
би її були загорнуті в 
грунт у... грудні. Досвід по
казав, що в передгірних ра
йонах Кубані це дає змогу 
одержувати не тільки над
ранній, але й більш висо
кий урожай. Навіть у ни
нішньому посушливому ро
ці настакнх ділянках зібра
ли по 160 центнерів бульб з 
гектара.

□
□
□ о
□
□

* о
□
□
□□
□
□
о
□
□
□п
□
□ бойовій і політичній підго-
□ товці здобувають воїни
о Н-ської частини. Серед них
о чесно несуть бойову вахту
о і брати-близнята Михайло
□ та Григорій Кривошеї. До
п призову в армію юнаки пра-
□ фовали в Шаровському
о радгосп: Новопразького ра-

Зооапоаоооооооооогпооапооооппопсоооооопооааоосоооосоооаооі:

Все нові й нові рубежі в йону. Трудовий гарі допо
міг їм вже на першому ро
ці служби стати відмінника
ми бойової і політичної під
готовки.

На знімку: Михайло (злі
ва) і Григорій КРИВО11ГЕЇ.

Фото В. Стрижевича.

ДИНАМІВЦІ 
НЕ РАДУЮТЬ

ІГ ИНУЛОЇ неділі кірово- 
■“- градські динамівці про
вели у Миколаєві черговий 
тур стикових ігор чемпіона
ту республіки серед команд 
класу «Б». Протягом 90 
хвилин ні гості, ні господарі 
поля — команда «Суднобу
дівник» — не добилися ре
зультату. Зустріч закінчи
лася внічию — 0:0.

ВЕЛИКОГО ЩАСТЯ ВАМ, ДРУЗІ

КУБОК
У ЧЕРВОНОЗОРІВЦІВ

У КІРОВОГРАДІ відбув- 
™ ся фінальний матч жі
ночих команд на кубок об
ласті з баскетбола. Коман
да заводу «Червона зірка» 
з рахунком 45:35 завдала 
поразки спортсменкам агре
гатного заводу.

Баскетболістки «Черво
вої зірки» стали володарка
ми кубка області.

ЗОНАЛЬНІ
БОКСЕРСЬКІ...

ППРІ-І дні в ігровому залі 
спортивного клубу 

«Зірка» (Кіровоград) три
вали зональні змагання на 
першість Центральної ради 
ДСТ «Авангард» з боксу. 
В них взяли участь збірні 
команди товариств Харків
ської, Київської, Полтав
ської і Кіровоградської об
ластей.

Перемогли кияни, на дру
гому місці — боксери Хар
ківщини, на третьому — кі- 
ровоградці.

БОЇ В ОМАНІ

Редактор П. МАРЧЕНКО.

Кінотеатр «Мир». Для дітей. 
«пісня про сизого голу
ба». Початок о 10 гол. ранку, 

«МАНДРУ- 
о 

ве-

КАЇР, І. (ТАРС). Як повідо
мило представництво імамат» 
Оману в Каїрі, цими днями в 
долині Фіда сталася сутичка 
між загоном Оманської націо
нально-визвольної армії і анг
лійськими солдатами. В районі 
Багібра Бушер інший загін пі
дірвав на міні англійський бро
ньовик і знищив шість англій
ських солдатів.

Якщо комусь захочеться 
відбити охоту ходити в кі
но, нехай приїжджає до 

......... .  „ .„.нас, в село Лебединку, що 
ін. А молодшого сержанта? в Голованівському районі. 
Михайла Шаповала назива- і ВІД такого демонстрування ж 

навряд чи хто висидить дві? 
години.

Мешканці нашого села 
люблять дивитися фільми. 
І кожного разу до клубу 
йдуть з надією: «Може, хоч 
сьогодні краще буде! Мож
ливо, в нашого кіномехані
ка з’явилася хоч краплина 
совісті і доброзичливості 
до нас». Та Віктору Шинка- 
руку побажання ці ні до

/соооосс □ОЭООООС

І ВІД'ЇЖДЖАЄ 
І М И АИ Й
£ Хусточку я шила, — 
р Ніч пройшла, як мить...
8 Від’їжджає милий
8 В армію служить. 
Р Проводжати вийшла, 
р За село з ним йшла, 
Я Край села, де вишня, 
¥> Хусточку дала.

Ти Вітчизні славній * 
Вірно послужи, 
Наш кордон державний 
Пильно бережи. • 
Усміхнувся милий. 
Хусточку сховав, 
Пригорнув до серця 
Ще й поцілував. 
Сліз здержать несила, 
Та чого тужить! 
Від’їжджає милий 
В армію служить.

Василь ПЕНДЮР.

с

8
8

8
8

12 та 2 год. дня. 
ВАННЯ ОДІСЕЯ». Початок 
■І год. дня, 6, 8 та 10 год. 
чора.

Кінотеатр імені Дзержннсько- 
го. Для дітей «КОМАРЕЦЬ- 
ХВАСТУНЕЦЬ». Початок 
9 год. ЗО хв. ранку та 11 год. 
дня. «ВКРАЛИ БОМБУ». По
чаток <о 12 год. ЗО хв., 2 год., 
З год. 30 
ЗО хв.. 8
ра.
«СКРІЗЬ

нам свідоцтво про одружен
ня, їх вітає ще одна щасли
ва пара — червонозорівець 
Михайло Иеліда і методист 
Кіровоградського районно
го Будинку культури Люба 
Дворянинова. Потім Миша і 
Люба в свою чергу став
лять підписи, якими навік 
скріплюють своє кохання і 
вірність.

— Великого щастя вам у 
житті!

На знімку: Б. Д. ПТАШКО 
вручає свідоцтво про одру
ження О. БАКІНІИ і В. МА- 
ЛИХІНУ.

Фото В. БОНДАРЕНКА.

влітку обоє працювали піо- 
нервожатими у піонерсько
му таборі. В спільній праці 
і захопленнях народилися й 
зміцніли їх почуття. Щиро 
радіють за них друзі — по
здоровити своїх молодожо
нів прийшли комсомольські 
вожаки заводу «Червона' 
зірка» М. Малєта і М. Влох, 
подруги Оленки з метизно
го цеху Люба Божа і Таня 
Білозерська, друзі Вікто
ра — хлопці з інструмен
тального.

Після реєстрації шлюбу 
уберуть участь в гуртках ху- депутат міської Ради Б. Д. 
І дожньої самодіяльності, а Пташко вручив молодожо-

РЕПРОДУКТОР-ПРИЙМАЧ

: /''ПОДИ приходять ті, хто 
? знайшов свою справж- 
\ню, велику і вірну любов. 
?/1 виходять з затишного бу- 
^диночка по вулиці Луна- 
ічарського схвильовані, з кві- 
? тами, в оточенні найближ- 
? чих людей. Звідси, від поро- 
\гу міського будинку одру. 
Іження нестимуть вони своє 
І щастя крізь усе життя.
? Нині кохання привело сю- 
\ди Олену Бакіну і Віктора 
іМалихіна. Вони працюють 
♦ на одному заводі, обоє на
вчаються у вечірній школі,

і
___ : 
чого. Він такі коники «ви- : 

моторошно ;
♦♦

І
♦і 
І

кидає», що 
стає. То кінострічка порва
лася, або звуку немає, то 
рамка екран на дві частини 
ділить. Про кіножурнали 
вже й говорити набридло. 
Наш кіномеханік завжди 
дає стереотипну відповідь: 
«Немає! Не одержав».

Оце зовсім недавно ♦ 
В. Шинкарук так напився зі ? 
своїм помічником, що під ? 
час демонстрування кіно- • 
мартини заснув на робочо- ? 
му місці.

О-

хв. дня, 5 год., С год. 
та 9 год. ЗО хп. вечо- 

На літньому майданчику 
ВЕСНА». Початок о 

7 год. ЗО хв. вечора.
Кінотеатр «Сивашець». Для 

дітей «ВЕСЕЛІ ІСТОРІЇ». По
чаток о 2 годині дня. «РА
ДІСТЬ МОЯ». Початок о 10 год. 
ранку, 12, 4 год. дня, 5. 7, 8 год. 
ЗО хв. та 10 год. вечора.

Кінотеатр «Хроніка». «САВА
НА І ДЖУНГЛІ». Демонструє
ться без перерви з 10 годин 
райку до 9 години вечора. 
«ПРИВИДИ В ЗАМКУ І11ПЕ-. 
САРТ». Початок о 9 год. 30 хв. 
вечора.

Петро БАЯ.

кімнатний 
приймає

Звичайний 
репродуктор 
три програми мовленняі 
Секрет полягає в тому, 
то до динаміка приєд
нана проводами невели
ка пластмасова коробоч
ка з перемикачем. Це — 
мініатюрний приймач- 
прнставка. З його 
помогою абонент 
діотрансляційної 
може слухати 
редачі по 
трьох програм,

до- 
ра- 

сітки 
радіопе- 

будь-якій з

багатопро- 
ус- 

У 
країни. 
«Радіо-

Досліди 
грамного мовлення 
пішло проводились 
кількох містах 
В павільйоні 
електроніка» на ВДНГ 
відвідувачі з інтересом 
оглядають апаратуру, 
яка дуже скоро увійде в 
їх побут. Приставка, що 
прийматиме дві додатко
ві програми по лініях 
міської радіотрансляцій
ної сітки, коштуватиме 
■едорого. Зам. № 5996. Т. 27.000.БК 00338,

«Молодой коммунар» — оріан Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитрова.

м. КІРОВОГРАД, вуя. ЛУНАЧАРСЬКОГО, ЗО. 
Телефони: редактора — 66-12, відпопідальниго секретаря 

60 14, відділів — 60-24.
Газета виходить у середу, п'ятницю І неділю.
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