
Компаніївсьний район, иолгосп імені Димитрова

Ланковій Галині Віл о вій
ШАНОВНА ГАЛИНО!

|/ ІРОВОГРАДСЬКИЙ обласний комітет ЛКСМУ палко вітас тебе і твоїх подруг 
комсомольсько-молодіжної ланки з великим успіхом — заиінченням збирання 

кукурудзи на 270 комсомольських гектарах.
Своєю працею ви ще вище підняли гідність хлібороба, з честю виконали взяті 

зобов’язання. Добившись врожаю по 85 центнерів качанистої з гектара, а з ділянки 
гібридної кукурудзи — по 140 центнерів, члени ланки внесли значний внлад у 60 
мільйонів кіровоградської кукурудзи, що їх трудящі області продадуть в цьому році 
державі.

Обласна комсомольська організація пишається тим, що серед маяків семирічки 
з’явились і ваші імена.

Бажаємо вам нових трудових успіхів, доброго здоров я і щастя в особистому 
житті. Сподіваємося, 
трудових досягнень.

що визначивши рубежі на наступний рік, ви доб єтесь нових

ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ 
ЛКСМ УКРАЇНИ.

Рік видання VI 
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

У ПРЕЗИДІЇ ВЦРПС

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Устинівський район,

Комбайнерові Миколі Васильченку
иолгосп «40-річчя Жовтня»

ШАНОВНИЙ МИНОЛО!
КІРОВОГРАДСЬКИЙ обласний комітет ЛКСМУ щиро вітає тебе з видатним трудо

вим звершенням на других жнивах.
Перекривши більш як в чотири рази норми виробітку на комбайн, ти збираєш 

по 20 гектарів кукурудзи за зміну. Цим самим ти показав приклад, гідний для на
слідування багатьма молодими механізаторами області.

Висловлюємо впевненість, що ти й надалі з повною силою будеш добиватися ще 
більших трудових успіхів і незмінно йтимеш в авангарді молодих бійців за велику 
кукурудзу.

Це буде гідним особистим вкладом у 60 мільйонів пудів кіровоградської ка
чанистої.

Бажаємо тобі доброго здоров’я, щасливого життя і нових перемог у праці.

ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ 
ЛКСМ УКРАЇНИ.

Поліпшувати роботу серед жінок
Ґ1 РЕЗИДІЯ ВЦРПС прий-
1 1 няла постанову «Про 
поліпшення роботи проф
спілкових організацій серед 
жінок».

Соціалізм, говориться в 
цьому рішенні, відкрив жін
кам широкі можливості для 
участі у виробничій праці. 
Скорочення робочого дня,

механізація і автоматизація 
виробництва, полегшуючи 
працю, ще більше підвищи
ли роль жінки в різних га
лузях виробництва, науки і 
культури. В народному гос
подарстві країни зайнято 
47 мільйонів жінок.

У постанові відзначаєть
ся, що профспілкові органі-

ЗВІТИ Й 
ВИБОРИ В 
КОМСОМОЛІ

УЖЕ ВЕЧОРІЛО,
до клубу села Плоське 

Забузьке почала сходитись 
молодь. Збирались групка
ми, обмірковували, про шо 
сьогодні говорити на комсо
мольських звітно-виборних 
зборах. Адже такі не часто 
бувають — всього один 
раз на рік.

Секретар комітету Воло
димир Зозуля глибоко про
аналізував роботу комітету. 
Цікава, грунтовна доповідь 
викликала жваве, гаряче 
обговорення. Для молоді 
села наболіле питання — 
культурний відпочинок. То
му й не дивно, що найбіль
ше виступаючі говорили са
ме про це. Справедливий 
докір було кинуто керівни
кам артілі імені Чапаева.

Вже два роки, як в селі 
побудовано клуб, а груби 
для опалення приміщення 
не поставлені й досі. Біля 
самого клубу горить елек
трична лампочка, всереди
ну ж освітлення не прове
ли. Виходить цікаве сусід
ство — знадвору електрика, 
всередині — гасові 
без скла.

Причіплювач Іван 
нець вказував у 
виступі, що погано 
про відпочинок

ту?
Підготують комсомольці 

концерт, хочуть виїхати в 
сусіднє село. Та Леонід і 
слухати про це не хоче. 
Сам не поїде, й іншим пе
решкодить. йому нічого не 
варто під час концерту вий
ти на сцену і почати обра
жати учасників. Частенько 
в клубі збираються «друж
ки» Леоніда і разом з «гос
подарем» влаштовують там 
п’янки. На зауваження то
варишів Поліщук не реагує, 
навіть відмовився прийти 
на комсомольські, збори.

не панькатись з такими 
«трудягами», повести з ни
ми рішучу боротьбу.

Новообраному комітетові 
на чолі з Володимиром Зо
зулею збори доручили при
везти в село такого рідко
го у клубі гостя, як заві
дуючого районним відділом 
культури В. М. Кохана, щоб 
в найближчий час розв’я
зати наболілу справу на 
місці.

Л. ЖИГАЛОВ.
с. Плоське Забузьке 

’ І'олованівського району.
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Справедливий

роки, як в селі

лампи

Коли звітувати
КЛАН ЖЕ рік минув відто- 

ді, як на таких же, тро
хи гамірливих комсомоль
ських зборах молодь кол
госпу імені Шевченка обго
ворювала свої соціалістич
ні зобов'язання. Рік щоден
ної, напруженої праці.

А тепер, коли комсомоль
ці зібрались на свої звіт
но-виборні збори, їм радіс
но було дізнатися із звіту 
секретаря комітету В. Ліс
ному ка, що слова дотрима
но, що не були пущені на 
вітер запевнення. Ось на
слідки роботи комсомоль
ців: 18 членів ВЛКСМ піш
ли працювати на найудар- 
нііиу ділянку — у тварин
ництво; вирощено для по
повнення колгоспного стада 
200 теличок, заготовлено 
4000 тонн силосної маси, 
закладено 20 гектарів са
ду і т. д.

Та успіхи не перешкод
жають молодим
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Гідну зустріч 45-м роковинам Великого Жовтня 
готують складальники дільниці комуністичної праці 
агрегатного заводу. Ставши на трудову переджовт
неву вахту, вони щозміни відправляють 70 надпла
нових масляних насосів. Найкращих успіхів у роботі 
добивається Володимир Малий. Півтори виробничих 
норми — такий у нього показник щозміни.

На знімку: В. МАЛИЙ.
Фото І. НАЗАРАТІЯ.

зації нагромадили великий 
досвід роботи серед жінок.

Президія ВЦРПС зобо-( 
в’язала центральні, респуб
ліканські, крайові, обласні 
комітети і ради, фабрично- 
заводські, місцеві і робітни
чі комітети профспілок рн 
щуче поліпшити роботу се
ред жінок. Радам і коміте
там профспілок запропоно- 

1 вано розробити і здійснити 
•заходи, спрямовані на ши- 
X роке залучення жінок до
♦ виробництва, на підвишен- 
: ня активності жінок — ро
бітниць, інженерів і техніків 
Ху боротьбі за створення 
•матеріально-технічної бази
♦ комунізму, дострокове вико- 
Хнання семирічного плану, 
t виробничих завдань і соціа
лістичних зобов’язань, за
♦ технічний прогрес, підви- 
Хщелвя продуктивності, праці 
♦і поліпшення якості про- 
| дукції.
♦ Президія ВЦРПС ззнро- 
|понувала радам і коміте
нтам профспілок спільно з 
Іраднаргоспами у тримісяч- 
:ний строк перевірити, як
♦ виконується законодавство 
2 про працю жінок на про
мислових підприємствах, бу- 
Хдовах, транспорті і в рад
госпах. По кожному під- 
іпрнємству повинні бути
♦ розроблені заходи, спрямо
вані на поліпшення вироб- 
| ничо-побутових умов, 0X0- 
2рони праці і техніки безпе-
♦ ки робітниць, механізації 
І ТРУДОМІСТКИХ процесів, ЩО
1 полегшують працю жіноч.
♦ У постанові визначені
♦ завдання профспілкових .ор- 
іганізацій по розширенню
♦ сітки закладів комуналько- 
X побутового обслуговування
♦ і громадського харчування,
♦ поліпшення медичного об- 
X слуговування жінок, по по- 
•силенню серед них політич-
♦ иої, культурно-масової ро-
2 боти.

при ЄМII о
оцінювати становище, яке 
складається зараз із зби
ральними роботами, дума
ти, як їх прискорити. Чому 
ще залежуються купи нео- 
чищених. качанів на току, 
чому не виконує норм ком
байнер Микола Поліщук — 
член ВЛКСМ? Ось над чим 
задумувались присутні.

І тому прийняли в числі 
інших, так би мовити, пер
спективних рішень, одне 
термінове, невідкладне — 
провести недільник по очи
щенню початків кукурудзи. 
За це голосували одностай
но. А через декілька днів 
всі, хто був на зборах, 
дружно вийшли на колгосп
ний тік. Комсомольці вмі
ють додержувати слова.

Г. ВОЛОЩУК, 
інструктор Гайворон- 
ського РК ЛКСМУ.

і
і Повернення в Москву 

товариша 
М, С. Хрущова

Входять в життя 
КОМУНІЗМУ РИСИ

Семе- 
своєму 
подбав 

про відпочинок молоді і 
комітет комсомольської ор
ганізації. Лектори в клу
бі — рідкі гості, вечорів мо
лоді зовсім не було. Ху
дожня самодіяльність, прав
да, працює, але це заслуга 
не завідуючого клубом Лео
ніда Поліщука, а комсо
мольців Петра Максименкч 
та Володимира Зозулі.

— Пора вже навести по
рядок в клубі, — говорить 
доярка Марія Семенець. — 
Доки наш завідуючий буде 

/ лише години відбувати та
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експонати Музею революції СРСР 
перші місяці після 
кої Жовтневої революції.

В одному з залів пред
ставлено фотокопію те
леграми В. І. Леніна в 
діючу армію, надісланої в 
листопаді 1917 року. В 
ній - повідомляється, що 
земля передається земель
ним комітетам, є народ
ною власністю 1 .підлягає 
найсуворішій охороні. Від
відувачі мають можли
вість познайомитись і з

Нові ж
*3 КОЖНИМ днем все 

багатолюдніше стає в 
залах Музею революції 
СРСР. Напередодні 45-х 
роковин Жовтня сюди 
приходять тисячі трудя
щих нашої Батьківщини, 
багато представників за
рубіжних країн.

Експозиції музею по
повнились новими мате
ріалами, шо розповідають 
про деякі заходи Радян
ського уряду, проведені в

«•

тверезо

Вели-

10 жовтая Перший сек
ретар Центрального Коміте
ту КПРС, Голова Ради Мі
ністрів СРСР товариш М. С. 
Хрущов повернувся у 
Москву з поїздки в Турк
менію, Таджикистан і Узбе
кистан.

На Казанському вокзалі 
М. С. Хрущова зустрічали 
товариші Л. І. Брежнєв, 
Ф. Р. Козлов, 0. М. Косигін, 
М. А. Суслов, М. М. Швер
ник, В. В. Гришин, Л. Ф. 
Ільїчов, 0. М. ПІелепін та 
інші.

(ТАРС).
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Комісарів 
розпоряд- 
сільсько- 
машина-

двома іншими документа
ми, прийнятими в тому ж 
місяці. Це — Декрет Ра
ди Народних 
про монопольне

. ження держави 
господарськими
ми та знаряддями і звер
нення Раднаркому до зем
леробського населення, в 
якому повідомляється про 
вжиті заходи для органі
зації допомоги селянству 
сільськогосподарськ ими

машинами та знаряддями.
В музеї експонуються 

також Декрети Ради На
родних Комісарів про лік
відацію головного еконо
мічного комітету і ради 
при тимчасовому уряді, 
про ліквідацію державно
го дворянського земель
ного 1 селянського позе
мельного банку, про лік
відацію державної ради і 
державної канцелярії.

(ТАРС).

так за-

МАЙЖЕ рік тому історичний XXII з’їзд Комуністич
ної партії Радянського Союзу прийняв носу Про

граму КПРС. Виконання намічених у ній грандіозних 
планів немислиме без високої трудової і творчої актив
ності всіх членів суспільства, без глибокого розуміння 
суті суспільних перетворень, свого місця і ролі в них. 
Чим вищою буде свідомість трудящих мас, тим швидше 
ми побудуємо комунізм.

Комуністична партія в Програмі КПРС з граничною 
чіткістю визначила зміст моралі будівника нового су
спільства. Ця мораль включає в себе все найкраще, най- 
людяніше, найгуманніше, що знала історія людства. Мо
ральний кодекс будівника комунізму — це моральний 
компас поколінь, компас, по якому звірятимуть своє жит
тя, свою працю наші ровесники і прийдешні покоління.

Моральний кодекс — закон нашого життя
являють твої ровесники, товаришу. І вже СЬОГОДНІ для 
сотень юнаків і дівчат Кіровоградщини високі прин
ципи комуністичної моралі стали нормою життя, нор
мою поведінки.

Людина прийшла на допомогу людині у найскрутні- 
шу годину. Юнак, ризикуючи власним життям, врятовує 
дитину. Дівчина, переборюючи негоду, зносячи тяжкі 
болі, гасить пожежу, рятує суспільне добро.

... Про такі і подібні випадки ми часто чуємо, чи
таємо.
“Друже! Ти вже, очевидно, помітив нашу 

першу сторінку, де ми розповідали про те, як 
входить в життя кращих людей нашого часу 
перша риса морального кодексу будівника ко
мунізму. На 3-й сторінці сьогоднішнього но
мера газети продовжуємо почату розмову. В 
наступних номерах газети ми й далі будемо 
розповідати про ударників і колективи кому
ністичної праці, про людей, нормою поведінки 
яких стають високі принципи морального ко
дексу.

Дорогий читачу! Чи став кодекс будівника комунізму 
и"аїТхожОЄ„^П°,ЄД-ІН,ІН? На"ИШИ нам "₽» 
прийдешнього’0 СВ0,Х ДРУЗ,В' Ж”вуть 33 зааона“»



на подачі качанів у машн- 
качанів очистили за день 
тісніше здружилися.

Фото Г. ФІЛАТОВА.

I

У цей день на току колгоспу <Радянська Україна» 
Новопразького району панувало особливе трудове по
жвавлення. До молоді артілі прибули на недільник 
по збиранню та очищенню гукурудзн друзі-робітники.

Кожному знайшлася робота. А ЦІ троє юнаків — 
(на передньому плані зліва направо) робітник граніт
ного кар’єру М. Гейко, секретар комсомольської орга
нізації колгоспу В. Євсеєико та робітник «Міжколгосп
буду» А. Горгоц працювали 
ну «ОП-4». Понад ЗО тонн 
хлопці. У спільній праці ще

ПРАКТИКАНТ—УДАРНИК ЖНИВ
В ГАРЯЧУ пору прибув на практику у рідне село 

студент-п’ятнкурсник Кіровоградського сільськогос
подарського технікуму Василь Івахнюк. Кукурудзозби- 

рания йшло на повний хід.
Була у колгоспі хороша машина—комбайн «ККХ-3», 

але... не думали його з перших днів пускати в роботу, 
бо не вистачало багато частин і навіть окремих вузлів. 
Василь звернувся по допомогу до бригадира трактор
ної бригади Б. Барвінського і таки склав комбайн.

Василь не побоявся вступити у змагання із старшими, 
досвідченішими комбайнерами, які до того ж раніше 
розпочали і вже мали на рахунку до трьох десятків зі
браних гектарів. Знав, що важко буде, але не відступив.

...Зустрілись ми з ним саме в ту мить, коли голова 
колгоспу В. Лопушенко та секретар партійної організа
ції М. Васютинський вручали практиканту перехідний 
Червоний прапор і грошову премію. Василь став пере
можцем змагання — збирав своїм комбайном по 10 
гектарів кукурудзи за зміну.

Так змолоду шанує трудову честь комсомолець Івах
нюк. А надалі плани у Василя такі: поступити у сіль
ськогосподарський інститут, працювати повернутись у 
рідний колгосп ім. Кірова.

Ульяновський район
с. Кам’яна Криниця.

І. КИЗИМА.

ВТРАТ НЕ БУДЕ
Тії НА ХВИЛИНУ не при- 

*1 пиняється робота на 
Маловисківському хлібо
приймальному пункті. Вдень
1 вночі гудуть зерноочисні 
машини та сушарки. Роботи 
тут вистачає. Адже кожної 
доби сюди надходить понад 
одну тисячу тонн качанис
тої. Дати раду такій кіль
кості не зовсім сухої куку
рудзи — справа нелегка. Та 
працівники пункту з цим 
завданням справляються.

— Не маємо ми ніякого 
права допустити втрати вро
жаю, так дбайливо вироще
ного руками колгоспників,— 
говорить механік Володимир 
Люлька. — Якщо в артілі 
цілий рік борються за вро
жай, то ми вже раз на рік 
прикладемо всі сили, щоб 
зерно сухим потрапило в 
державні засіки.

Безперебійно працюють 
зерносушильні агрегати 
«ЗСПЖ-8» та «Десна», які 
за добу пересушують по 230 
тонн кукурудзи в зерні.

Особливо задоволений су
шаркою «Десна» робітник 
Василь Шпак. Машина хоч 
невелика, але ніколи не під
водить, цілодобово працює 
без зупинки. Замість перед
бачених нормою 1,5 тонни, 
вона видає за зміну по 1,8—
2 тонни.

Добре трудяться на зер
ноочисних та інших машинах 
і сушарках робітники Дмит
ро Собовий, Галя Кравчен-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
12 жовтня 1962 р., 2 стор.

■ ко, Микола Драний, які свої 
робота на змінні норми виконують на 5 

— 140 процентів. ;
При такій трудовій насна-* 

зі вирощений колгоспниками* 
багатий урожай кукурудзи ° 
буде збережений повністю. ■ 

1. ТЕЛЯТНИК. ■ 
м. Мала Виска.

ТЕП спить... Чарівниця- 
ніч заколисала усе — і 

землю, і лісосмугу, і внеоко- 
стеблий масив кукурудзи. 
Лиш зрідка зашарудить об- 
палий лист і легко ляже на 
золотаве покривало землі.

Мов водопаду рев, роз
буджує степову тишу гул 
мотоцикла. Залопотіло жов
те листя. Зашуміла, загомо
ніла лапата кукурудза.

Середнього зросту, ладно

М. Крюк має найвищий ден. 
ний виробіток по колгоспу 
«Іскра» і в цілому по райо
ну. Щодня він скошує по 
6—6,8 гектара кукурудз 
Вже дві зірочки красуються 
на «Херсонці»—є понад Цд 
гектарів! Дехто, можливо, 
скаже, шо це не так уже й 
багато. Але це багато! Вісім 
тисяч шістсот центнерів кача
нистої зібрав М. Крюк. При

воожайності 80, а на окремих площах і 100 центнерів , 
гектара скошувати в день 6 гектарів це немало. За 
успіхи на збиранні кукурудзи передовому комбайнеру 
У _____ппгкпапмл П14ПЯР ППЄМІ1. а ОДИКГШ ігли.

Людина будить степ...
____  ___збитий степовик йде побіля 

високого лісу кукурудзи. Теплий погляд очей випромі
нює радість: яке привілля, яке багатство! Багатство 
це — частинка людських сердець, частина самих людей. 
Ось взяти хоча б цих 75 гектарів. Це площі ланок меха
ніка колгоспу Л. Колісника, бригадира будівельної 
бригади Г. Мірошника, бригадира садово-городньої 
бригади Г. Трегуба. Десь по 80 центнерів качанів видає 
кожен гектар. Зерна людської щедрості дали чудовий 
врожай.

Чоловік підходить до «Херсонця». Причіплнво огля
дає кожен вузол машини. Відрегулював цеп, затримав
ся щось довгенько біля ріжучого механізму.

Піднялось сонце. Все ожило. Глибше дихнула земля. 
На обрії показалась перша машина, потім—друга, тре
тя...

— Привіт, непосидющий! — гукнув шофер Толя По
ліщук, зупинивши машину поруч з комбайном.

За мить Миколу оточили його помічник Володимир 
Соломащенко, тракторист Петро Кобилянський, ван
тажник Микола Безкровний, шофери Іван Заїка і Іван 
Безпечний.

Микола Крюк кінчає поратись біля комбайна, як зав
жди спокійним голосом каже:

— Повний порядок, хлопці. Можна й «по конях»...
«Повний порядок...» — ці слова щодня чують товари

ші від Миколи. То нічого, що в цьому році він вперше 
сів на кукурудзозбиральний комбайн. Вмінню працюва
ти, механізаторському досвіду Миколи позаздрить ко
жен.

Олександрійське училище механізації. Микола успіш
но закінчує його і одержує спеціальність комбайнера- 
механіка. Згодом — курси перепідготовки, і М. Крюк— 
тракторист-днзеліст. Любов до техніки зростає ще біль
ше. Бути досконалим майстром — ставить перед собою 
завдання юнак. Вчиться на електрозварювальника, на 
токаря... Тепер Микола досконало володіє всіма спе
ціальностями, що зв’язані з сільськогосподарською тех
нікою.

Старенький «СК-2,6» безнадійно стояв обабіч підго
товлених до роботи машин. Не було зубчаток і тран
спортеру — на нього й розрахунків не робилося. Мико
ла вирішив відремонтувати комбайн і працювати на ньо
му. Сам наварив зубчатки, з вибракуваних деталей 
склав транспортер і поставив його на «СК-2,6».

...Знову Микола виводить комбайн у степ. Вісімдесят 
дев’ять гектарів зернових зібрав в цьому році М. Крюк, 
біля ста — силосної кукурудзи скосив.

І ось зараз вже в котрий раз лунає:
— Повний порядок.
Перший день роботи на новому «Херсонці» пройшов 

успішно — запросто перекрив норму. На другий день 
почались «капризи». Кукурудза високостебла, товста,— 
комбайн часто забивався. Доводилось робити часті зу
пинки, прочищати барабан. Так минуло два дні! Мико
ла наварив на вальцях більші зубці. З тих пір — жод
ної серйозної поламки, жодного тривалого простою.

Рівно веде агрегат Петро Кобилянський, раз у раз 
озираючись на комбайн. Микола ледь помітно посміхає
ться у відповідь, жестом руки наказує: «Повний вперед». 
Він ніби зрісся з комбайном. Добре натренований слух 
чує роботу кожного органу: і цепу, і барабану, і ріжу
чого механізму. Ось вже наче захлинувся комбайн — 
збавив швидкість. І знову — повний вперед. Пильно 
стежить за навантаженням, чітко маневрує швидкостя
ми. На такій високостеблій кукурудзі зранку можна так 
«загнати^комбайн, що й з ладу вийде за кілька хвилин. 
Микола збільшує швидкість в міру просихання кача
нистої.

Так уже повелося з початку збирання кукурудзи, що

правління артілі 
сомолу вручив

регулярно видає премії, а райком ком- 
йому вимпел.

Я запитую Миколу про «секрети» його успіхів.
— Ні, це не мої успіхи, — говорить М. Крюк. — На« 

ші, спільні. Просто, хлопці у бригаду дружні підібра
лись. І шофери, і вантажники, і возії качанів... З такими 
любо працювати. В одного якась несправність — всі 
допомагають... І потім — любити треба працю її тех
ніку. Любов ця, — що крила в польоті...

В. ЯТРАНЄВ.
Олександрівський район.

/Икомупара
"’♦»'и 
**» «*.,

J

ФОТООБВИНУВАЧЕННЯ
23 місце в Голованівсько- 

му районі займає колгосп 
імені XXI з’їзду КПРС по 
продажу хліба державі. Чо
му? Тому, що автомашини 
встигають зробити за день 
не більше 3—4 ходок до 
приймального пункту, який 
на відстані 14 кілометрів. 
Та й чи встигнуть вони 
зробити більше, коли кож
ну автомашину навантажу
ють так, як оце бачите на 
знімку.

А техніка не використо
вується. са-Погляньте, як

мотньо височить на току при- £ 
стосований для вантаження а 
качанистої буряконаванта- і 
жувач. Чи не наштовхують 5 
такі «краєвиди» голову 2 
правління М. П. Прядка на З 
роздуми, а ще краще — на 5 
вжиття негайних заходів? "

ТАК ВИРІШИЛИ
особистий вклад у комітет та правління артілі 

60 мільйонів пудів кукуруд- ...... " -
зи» — з таким порядком 
денним відбулись комсо
мольські збори 
імені Кірова 
ського району.

Комсомольці 
артілі виріши
ли до 15 жовт
ня очистити 14 __ __
перів качанів, навантажити 
і вивезти на державний за
готівельний пункт ЗО тисяч 
центнерів кукурудзи — біль
ше половини того, що має 
продати колгосп державі.

Кожний комсомолець взяв 
на себе зобов’язання: очи
стити по 250 центнерів ка
чанів і навантажити на ма
шини 700 центнерів; хто 
зайнятий на інших роботах 
в позаробочий час — очц- 
стЦти 125 і навантажити 
ЗбО центнерів качанів.

Для заохочення партійна 
організація, комсомол ьський

«Невитерті сльози матері». Під таким заголовком в 
номері за 16 вересня ц. р. була надрукована кореспон
денція. В ній йшлося про бездушне, жорстоке ставлен
ня Владислава, Володимира і Надії Дерев’янків до 
своєї хворої матері Лідії Кузьмівни. Уже три роки во
на по суті безпритульна.

Редакція одержала відповідь від прокурора’Добро- 
величківського району т. Чабана. В ній сказано: «Фак
ти, викладені в матеріалі «Невитерті сльози матері», 
при перевірці повністю підтвердились. Володимир і Вла
дислав дали письмові зобов’язання платити потрібну 
суму на утримання матері, але відмовились, щоб вона 
в них жила. Лідія Кузьмівна подала заяву з прохан
ням влаштувати її в будинок інвалідів, бо залишати« 
біля таких дітей не може.

В зв’язку з цим райвідділ соцзабезпечення порушив 
перед облвідділом соцзабезпечення клопотання про 
влаштування Л. К. Дерев’янко в будинок інвалідів або 
будинок для престарілих. До розв’язання цього питан
ня вона живе у сина Владислава, якого попереджено 

про відповідальність, якщо 
йо------- —----------- - -----він погано ставитиметься до

матері.
письмове 
він буде 
платити
карбованців на 
матері.

Дочка Надія викликана з 
Дніпропетровської області 
в прокуратуру для бесідн*>
-----------------------------®

Володимир даа 
зобов’язання, ш° 
кожного місяця 

Владиславові 15 
утримання

встановили чотири премії.
Першу премію — путів

ку в будинок відпочинку — 

своє зобов’язання до 12
s колгоспі одержить той, хто виконає
Компаніїв-

КОМСОМОЛЬСЬКІ ЗБОРИ
г 

прийшов очищати та ван
тажити качани, — говорить 
механізатор.

Вже на другий день піс
ля комсомольських збор'-в 
молоді трудівники третьої 
бригади відправили на х»* 
боприймальний пункт понао 
400 центнерів кукурудзи.

— З вогником працюю™ 
комсомольці, зобов’язання 
свої виконають, — задово
лено говорить секретар 
парткому артілі т. Петри
ченко.
сюдяк

тисяч цент- жовтня. Встановлено також 
три грошові премії.

Крім того, призначено 
премію в сумі 50 карбован
ців для бригадної комсо
мольської організації пере
можця змагання.

Тепер на очищенні куку
рудзи працюють всі кол
госпники. Особливо стара
ються комсомольці: доярки, 
свинарки, телятниці — всі 
вони на току. Зустріли ми 
тут і тракториста Віктора 
Сухотіна.

Сьогодні після дощу 
буряки комбайном не мож
на підкопувати. Отож я і

В. цвях.
наш позаштатний 
респондент.
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З усі-

Є У НАС ДОРОГОВКАЗ

кожної 
працює

хоро-

ЩЕ ЗАДОВГО до того, як 
ми почули про мораль

ний кодекс будівника кому
нізму, ми жили за деякими 
його принципами. Давно 
для нас стало законом гас
ло: «Всі за одного, один за 
всіх». Дотримуємося ми йо
го не тому, що ферма наша 
вже три роки носить почес
не звання колективу кому
ністичної праці. Просто, 
стало звичкою для доярок: 
в усьому допомагати одна 
одній, не залишати подругу 
позаду. Звичайно, ця допо
мога проявляється не в то
му, щоб інші робили за дів
чину. Ні. Ми ділимося дос
відом, тими практичними 
навиками, що є в —.....*’
доярки, яка довго 
на фермі.

Підказуємо, коли 
шим словом, коли порадою, 
коли показуємо, як потрібно 
користуватися доїльними 
апаратами, правильно роз
доювати корів. Це стосує
ться переважно новачків, які 
щойно прийшли на ферму. 
А приходять вони лише то
ді, коли наші дівчата 
від’їжджають вчитися.

У нас дружня сім’я, 
не лише допомагаємо 
на одній. Трапляється, 
хтось з дівчат захворіє 
було, наприклад, з Клавою 
Сергієнко). Доярки відвіду* 
вали хвору. За ~~
корів доглядали 
як за своїми.

Дівчата наші 
сумлінно. Адже 
нати зобов’язання — надої-

групою її 
так само,

Ми 
од- 
що 
(як

працюють 
щоб вико-

за

Для народу
САМА кіровоградка. 
Змалку для мене доро

гим є все, що зв’язано з 
рідним містом, його розвит
ком і розквітом. Радію, ко
ли бачу нові корпуси жи
лих будинків, чудові квіти 
на клумбах, коли йду нови
ми асфальтованими вули
цями.

А наша фабрика з п світ
лими цехами, їдальнею, 
клубом? Я працюю тут вже 
п’ятий рік, і чимдалі більше 
подобається мені це підпри
ємство. Після закінчення 
Чернівецької школи ФЗН 
мене направили в рідне міс
то. Розпочинала свій трудо
вий шлях в артілі «Тек- 
стильшвей». Потім, коли ар
тіль приєднали до фабрики, 
прийшла в пошивочний цех.

Одного разу підійшла до 
мене і моєї напарниці май
стер Віра Василівна Воро
нович:

— Дівчата! Потрібна ре- 
зервістка... Хто піде? 

ти від кожної корови по 
фермі в цілому 2200 літрів 
молока — треба працювати 
добре. І в роботу ми вкла
даємо не тільки вміння. Тут 
багато залежить від того, 
чи любиш ти свою профе
сію. Від цього і наслідки. 
От наші передовики Олена 
Колоколова і Рая Ткачук 
надоїли вже по 2000 літрів 
молока від кожної корови, 
при зобов’язанні 2500.

Колгоспні комсомольці бо
рються не лише за те, щоб 
кожен чесно виконував свої 
обов’язки, дотримував сло
ва у виконанні зобов’язань, 
любив свою роботу. Ведемо 
ми боротьбу з ледарями, 
грубіянами, з тими, хто за
важає нам працювати, сто
їть на дорозі.

Є у нас доярка Тіна Рева. 
З усіма сварилась, всіх об
ражала, декого мало не би
ла-. Такої грубіянки, ма
буть, в усьому селі не від
шукаєш. Взялися ми за неї, 
почали «проробляти». Спо
чатку говорили про її пове
дінку на комсомольських 
зборах. Попередили тоді. А 
коли чули лайку, — різко 
зауважували. Дуже скоро 
відучили і лаятися, і свари
тися.

Або такий приклад. Був у 
нас ледар Олексій їздаков 
День працював, два — гу
ляв. Вчитися теж не маї 
ніякої охоти. Тинявся соб 
по селу, заважав іншим 
Або просто спав вдома 
Комсомольці вирішили 
нього зробити людину. По

Напарниця відразу від
мовилась. А мене ще довго 
вмовляли подруги не дава
ти згоди. «Будуть ганяти з 
одного місця на друге. Не 
встигатимеш», — говорили 
вони.

Та я все ж таки стала 
резервісткою. Не могла 
інакше. У мене є знання, є 
велике бажання принести 
якнайбільше користі рідній 
Батьківщині. Як можна бу
ло відмовитись, коли від ме
не вимагалось робити біль
ше, ніж я робила раніше. 
Держава вчила мене, вихо
вувала. То хіба я могла за
лишитись байдужою, коли 
від мене вимагалась більша 
віддача.

Робота резервістки поля
гає в тому, що потрібно В 
будь-яку хвилину ПІДМІНИ
ТИ ту чи іншу робітницю, 
яка зайнята на потоці. Зна
чить, необхідно знати, при
наймні, 30—40 операцій. За 
технологією, щоб пошити 

говорили з хлопцем на від
критих комсомольських збо
рах. Відверто, щиро, але 
суворо. Буквально па кож
ному кроці переслідували 
його. Лаяли, радили... Зго
дом, коли почав працювати, 
прийняли навіть до комсо
молу. Послали вчитися на 

-курси шоферів. Повернувся 
звідти Олексій зовсім ін
шою людиною. Зараз хло
пець працює добре.

Наші комсомольці знахо
дять стежки до кожного 
юнака і дівчини. Власним 
прикладом, словом вчать їх 
працювати чесно, сумлінно, 
щоб приносили користь 
своєму колгоспові.

Л. ГОНЧАРОВА, 
групкомсорг.

Колгосп «Росія»
Новоукраїнського району.

жіноче пальто, треба вико
нати більше ста операцій. 
От я і вирішила оволодіти 
всіма. Тим більш, що підмі
няла робітниць, які хворіли. 
Вони ж всі працювали на 
різних операціях. Коли бу
ла вільна, допомагала ін
шим, придивлялася до ро
боти передовиків. А тепер 
володію !03-ма операціями. 
Кожну знаю досконало.

У нас кожна прагне пра
цювати так, щоб випускати 
продукцію відмінної якості. 
Виробничий план наш цех 
завжди виконує. Інакше ми

І БРИГАДИР
В КОМУНІСТИЧНОЇ ООО

ЛЮДИНІ взагалі притаманний неспокій. Іноді, перевто
мившись, ми кажемо: ось візьму відпустку і тоді 

нічого не робитиму, тільки відпочиватиму. А настануть 
ці дні, і ми шукаємо, до чого прикласти руки. Бо ж не 
секрет, що людина не тільки не може жити без ------:
але й саме в праці дістає найбільшу насолоду, 
приємнішого відчуття, як відчуття того, що ти 
корисне, потрібне.

Справді, яка сила, як не ця, керує вчинками

праці, 
Немає 
робіни

О МІНА тільки-но закінчилась, і Воло- 
димир поспішав додому.

— Світланка у мене захворіла, — 
трохи зніяковіло пояснив він, — Дочка, 
їй всього чотири місяці минуло. Дру
гий день не спадає температура. Ми 
вже з дружиною зовсім, було, духом 
занепали. На щастя, сьогодні вранці 
дівчинці полегшало.

Я слухаю дещо схвильовану, неквап
ливу мову і поволі розглядую його. 
Високий, стрункий, засмагле обличчя і... 
руки з довгими тонкими пальцями му
зиканта. Так ось ти який — бригадир 
колективу комуністичної праці імені 
XXII з’їзду КПРСІ

Ні, зовсім не таким малював я собі 
твій портреті Уявляв тебе кремезним, 
повновидим... Чомусь був впевнений, 
що на агрегатному заводі ти недавно. 
Однак помилився. Виявляється, ти вете
ран на цьому підприємстві: прийшов 
сюди в ремонтний цех ще в 1953 році, 
зразу ж після закінчення ремісничого 
училища.

Життя примусило Володю Бубелло 
рано почати трудовий шлях. Загинув 
батько. Хворій матері важкувато дово
дилось з двома синами. Закінчивши 
п’ятий клас, Володя залишив школу, по
дався в ремісниче. На заводі молодого 
фрезерувальника незабаром призначи
ли бригадиром. Бригада — крім ньо
го — ще два чолозіки. А все ж колек
тив!

Потім — служба в Радянській Армії. 
Повернувся на агрегатний — знов став 
бригадиром. А нездовзі колективу, 
який складався з шести робітників, при
своїли почесне звання бригади комуніс
тичної праці. В той день хлопці після 
зміни не зразу розійшлись по домів
ках. Ніхто не оголошував зборів, ніхто 
не пропонував затриматися, і все-таки 
відбулись імпровізовані збори.

— Давайте, друзі, поговоримо, як те
пер будемо жити і працювати, — пер
шим висловився Володимир.

— А що тут довго обговорювати, — 
озвався Анатолій Журилов. — Добре 
треба працювати і жити.

— Ні, я з тобою не згодний, — запе
речив Володимир Осадчий. — Завтра 
вже замало трудитись просто добре. 
Адже зараз ми не лише дружний, згур
тований колектив, яким вважались вчо
ра, а значно більше—бригада компраці.

— Правильно! — п:двівся з місця 
Іван Бубелло. — Давайте домовимося 
так трудитися, немов всі шестеро одер

жуємо грошей пор:ену. Тоді кожний 
прагнутиме не відстати від товариша. 
Якщо я сьогодні, припустимо, вироблю 
менше деталей, ніж Толя або Володя, 
мені ж буде соромно їм у вічі диви
тись.

В колективі відчутно підвищилась від
повідальність кожного за доручену 
справу, кожний робив все можливе, 
щоб працювати краще й краще. План 
стали перевиконувати в півтора—два 
рази. І що найбільш характерне — де
талі, що їх видає бригада В. Бубелло, 
не проходять через відділ технічного 
контролю. Працюють без’3 браку — на
віщо ж їм тоді контролер!

Але хлопці не заспокоюються, все 
чогось шукають, удосконалюють мето
ди своєї роботи. Взяли зобов’язання за 
семиріччя добитися того, щоб кожний 
оволодів двома—трьома суміжними 
професіями. І вже досягли своєї мети. 
Володимир Бубелло — слюсар, шліфу
вальник і фрезерувальник, його брат 
Іван — слюсар, токар, зварювальний, 
Володимир Осадчий — токар і шліфу
вальник.

— У нас на зміні всього один фре
зерувальник,—розповідає Володимир. —< 
Іноді він буває завантажений до краю, 
Доводилось довго чекати, поки підійде 
наша черга. Тепер все значно простіше, 
Треба щось відфрезувати—будь ласка. 
Я це зроблю (верстатів у цеху три). Або 
інший приклад. В нашій бригаді є тіль
ки, один, так би мовити, «штатний» то
кар — Володимир Осадчий. Виникав 
необхідність — йому на допомогу при
ходить Іван Бубелло. Користь від цього 
величезна, час економимо.

Ще одна риса, яка характеризує 
Бригадира і членів його колективу. Я 
маю на увазі творчий, хазяйський під
хід до справи. В конструкторському бю
ро заводу вони бажані гості. Приносять 
свої пропозиції, висловлюють думки з 
приводу того чи іншого верстата. І 
конструктори часто-густо дякують їм 
за корисні зауваженні і вносять сут
тєві зміни в свої винаходи.

...Володимир Бубелло протягує мені 
руку:

— Пробачте, побіжу до дочки. Та й 
до занять в технікумі ще не підготу
вався.

Ми прощаємось. Я довго дивлюсь 
йому услід. Він йде швидко, впевнено. 
Справді; яка все-таки прекрасна наша 
звичайна робоча людина!

М. БАРСЬКИЙ.
м. Кіровоград.

Сіл ь с ь к а 
hOBHHft

не розуміємо своєї роботи. 
Зараз, коли кожен живе 
за моральним кодексом бу
дівника комунізму, коли на
ше підприємство бореться 

почесне звання колекти
ву комуністичної праці, ми 

можемо стояти осторонь, 
кодекс став 

життя

не
І моральний 
нормою нашого 
усьому: житті, роботі, на 
вчанні. відпочинку.

Л. СИТНИК, 
робітниця Кіровоград
ської швейної фаб
рики.
Фото Л. Шаповаловой

а" і.

Ліди 
Балабас, Галини Шліпової та інших доярок з колгоспу 
імені Чапаєва Онуфріївського району. В артілі зараз 
гиряча пора — в розпалі другі жнива. Роботи, хоч від
бавляй. Могли б доярки сказати так: «Нас не стосується 
кукурудза. Наше діло — ферма, корови». Але цього 
ніхто з них не говорить і, мабуть, в думці не має. В 
нічний час дівчата трудяться на току, очищають кача
ни, навантажують їх на автомашини.

Я бачу людину майбутнього освіченою, висококвалі
фікованою. Вона багато читає художніх творів, добре 
розбирається в мистецтві, володіє кількома професіями. 
Кожен з нас багато робить для того, щоб вже сьогодні 
стати таким, бо для цього маємо всі умови. До наших 
послуг бібліотеки, в яких зберігаються надбання люд
ської думки, технікуми, вузи. Робітники оволодівають 
суміжними професіями безпосередньо на виробництві. 1 
колгоспники тикож.

... У пітьмі ночі на повороті схрестилися два пучки 
світла. Автомашини сповільнили швидкість, вступаючи 
одна одній дорогу.

— Привіт, Миколо. Котрий це вже рейс?
— Вітаю. Четверта ходка. А у тебе?
— П’яту «газую».
Зустрілися на шляху два водії, привітали один одно

го, на ходу поцікавилися успіхами і поїхали далі. У цій 
розмові немає нічого особливого, як і в тому, що ці 
двоє — електрозварювальний і комбайнер — оволоділи 
недавно ще однією професією.

Як тільки на землю опускаються сутінки, на току .. 
артілі відбувається перезміна шоферів. За баранку сі
дають комбайнер /. І. Шліпдв, його помічник М. І.Ва- 
сюнін, секретар партійної організації артілі С. М. Сам- 
ченко, електрозварювальная П. Б. Агафонов та інші.

В. ГАВРИЛЕЦЬ, 
с. Онуфріївна. наш позаштатний кореспондент,

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 12 жовтня 1962 р., З стор.

А



пе-

U ДРІБНЕ люстерко, 
можна побачити все.

і навпаки, 
можливість 
випромінювання 

передачі на су- 
прн прийомі ВІД

Кращий розповсюджувач преси

в яке 
___________ :_____ що діє

ться навколо всієї Землі, бу- 
-о мрією людей багатьох по- 

тлінь.
І ось зараз воно переді мною. 

Знаходячись дома, я дивлюся 
телевізійну передачу міжнарод
ного футбольного матчу із да
лекої Австралії. Наші співвіт
чизники тільки шо забили чер
говий гол у ворота господарів 
поля, і напружена тиша відра
зу змінилася гулом схвильова
них голосів десятків тисяч гля
дачів.

Легкий дотик до перемикача, 
і на голубому екрані телевізора 
з'являється майже казковий 
пейзаж шостого континенту. Се
ред сніжно-льодової пустелі — 
невелике містечко дослідників, 
які ведуть наполегливу бороть
бу з природою. Потім я перено
шусь в жарку Африку. Ще кіль
ка рухів перемикача, і одпи 
за одним змінюються кадри, які 
передаються з інших континен
тів нашої землі.

Скажете, фантазія? НіІ Де ж 
може знаходитись такни незви
чайний телевізійний передавач? 
Відповідаємо: в космосі... Так, 
так. в навколоземному косміч
ному просторі.

Уявіть, що навколо Землі на 
висоті 35.800 кілометрів обер
таються в площині екватора в 
напрямку обертання нашої пла
нети три штучних супутники, 
обладнані необхідною прий
мальною і передавальною теле
візійною апаратурою. Виходить 
ніби рівнобічний трикутник. 
Оскільки швидкість руху супут
ників. рівна приблизно 3076 мет
рів на секунду; відповідає для 
даних умов кутовій швидкості 
обертання Землі навколо своєї 
осі. тому супутники ніби неру
хомо протягом певного часу ви
сять над тими чи іншими ра
йонами земної кулі

А тепер уявіть собі, що з Зем
лі на один із супутників, який 
видно майже зі всієї півкулі 
нашої планети, перелається те
левізійна програма. При допо
мозі радіоприймальної телеві
зійної апаратури, встановленої 
на супутнику, ця програма мо
же бути прийнята і після під
силення знову передана на Зем
лю Всі телеглядачі, які знахо
дяться на протилежній до су
путника півкулі нашої плане
ти. можуть приймати цю про
граму.

Це добре. скажете ви. що 
можна подивитися будь-яку те
лепередачу в Західній півкулі. 
А як же прийняти телепередачу 
якої-небудь телестудії, що зна
ходиться у Східній півкулі? 
Для цього досить здійснити те
левізійний обмін між супутни
ками. Із супутники, шо видний.

наприклад, з території СРСР, 
передати телевізійну передачу 
на супутник, який видний з те
риторії СІРА,

Враховуючи 
решкод від 
Сонця як при 
путини. так і 
них телевізійних зображень, те
леглядачі Землі можуть тільки 
в певний час приймати передачі 
з інших континентів. Можна 
скласти приблизний розклад та
кої системи всесвітнього телеві
зійного мовлення, 
наприклад, штучні 
будуть знаходитися 
тами, відповідними 
таю і США, то

Так. якщо 
супутники 

над довго- 
СРСР, Ки- 
телеглядачі 

СРСР зможуть з трьох годин 
ночі до семи годин ранку і з 
п’ятнадцяти до дев'ятнадцяти 
годин вечора, крім своїх теле
передач, дивитись телепередачі 
з американського континенту, а 
з семи до одинадцяти годин 
ранку і з семи до одинадцяти 
годин вечора приймати телеві
зійні програми, які бачать в 
цей час телеглядачі з Китаю.

Супутники-ретранслятори, які 
обладнані необхідною радіоапа
ратурою. крім вирішення проб
леми всесвітнього телевізійного 
мовлення, дозволять замінити 
багато радіо- і телефонно-теле
графних засобів, що використо
вуються зараз для наддально- 
го, міжконтинентального радіо- 
і телефонно-телеграфного зв’яз
ку.

Безперечно, що створення та
ких супутників є 
шнм інженерним 
Досить вказати 
проблеми, як необхідність 
ворої орієнтації і автоматично
го розгортання в космосі всіх 
антенних пристроїв, щоб за-

■:

У Львові відкрито пам'ят
них легендарному партнза- 
нові-розвідннкові Герою Ра-' 
дянського Союзу Миколі 
Івановичу Кузнецову.

На знімку: пам’ят
ник М. І. Кузнецову.

Фото В. СИЛІНА. 
(Фотохроніка РАТАУ).

надскладні- 
завданням, 

ще на такі 
су-

безпечити стійкий, взаємний ра
діо- і телевізійний зв’язок су
путників між собою і з назем
ними передавальними теле
центрами, вибір необхідного 
діапазону радіохвиль для зв'яз
ку супутників між собою із 
Землі і створення відповідної 
радіоапаратури.

У вирішенні цих і інших зав
дань великі можливості мають 
також і квантово-механічні ге
нератори і підсилювачі елек
тромагнітного випромінювання, 
які працюють в дециметровому 
і сантиметровому діапазонах ра
діохвиль. а також в оптичному 
діапазоні.

Вони мають чудові якості.
Освоєння їх відкриє перспекти
ви розвитку наддальніх радіо- 
і телевізійних передач. Вважа
ють. шо за допомогою однієї 
лише радіостанції світлового 
діапазону можна буде однора
зово передавати десятки тисяч 
телевізійних програм. А це ду
же важливо для супутників ре
трансляторів, апаратура яких 
повинна одноразово приймати і 
передавати на Землю багато те
левізійних програм.

Досягнення в галузі ракетної 
техніки, радіоелектроніки, ядер
ної фізики і інших галузей 
знання дозволяють сподіватися, 
що розглянута нами проблема 
уже сьогодні стає реальною.

Важко переоцінити значення 
всесвітнього телебачення для 
розвитку культурного співробіт
ництва і взаєморозуміння між 
народами. Але цілком ясно, що. 
зблизивши ше більше людей, 
які живуть на різних континен
тах нашої планети, воно стане 
могутнім стимулом дальшого 
прогресу суспільства.

Н. АЛЕКСАНДРОВ.

КОЖНОЇ гі*ятиденки, по- 
■* ряд з іншими діловими 
кореспонденціями, в Усти
нівський райком комсомолу 
надходять листи від секре
тарів первинних комсомоль
ських організацій колгоспів 
і радгоспів, організацій і ус
танов. Це своєрідні звіти 
про роботу громадських 
уповноважених по передпла
ті молодіжних періодичних 
видань.

Ось і цього разу надійшов 
лист від комсомольського 
вожака артілі імені Куйби
шева Якова Трутня. Пер
винна організація цього кол-

госпу ще задовго до почат
ку передплатної кампанії, 
затвердила громадських 
уповноважених. Кожному 
довели завдання. Було ви
рішено, що громадські упов
новажені повинні забезпе
чити газетами і журналами 
кожного другого юнака і 
дівчину. 1 не тільки прово
дити передплату, а й попу
ляризувати молодіжні ви
дання, розповідати про най
більш цікаві матеріали, вмі
щені в газетах і журналах.

Хороша організаторська 
робота комітету комсомолу 
дала свої наслідки. Вже на 
З жовтня передплатниками 
обласної молодіжної газети 
стали 45 комсомольців. В 
наступному році близько 
20-ти юнаків і дівчат одер
жуватимуть республіканську 
газету «Молодь України».

Успішно йде передплата 
на періодичні видання у

другому відділку радгос
пу «Устинівський», в комсо
мольських організаціях ар
тілей імені Карла Маркса, 
«12-річчя Жовтня», четвер
тому відділку радгоспу 
імені Димитрова. Республі
канську і обласну молодіж
ні газети тут передплатив 
майже кожний комсомо
лець.

Устинівські ентузіасти да
ли слово до річниці Вели
кого Жовтня повністю за
кінчити передплату на моло
діжні газети і журнали.

А. ПАЛИВОДА, 
інструктор Устннівсько- 
го райкому комсомолу.

На знімку: один із 
кращих громадських роз
повсюджувачів в Устинів- 
ському районі, секретар ком
сомольської організації ар
тілі імені Куйбишева Яків 
ТРУТЕНЬ.

Молодого Комунара^
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О ЕДАКЦІЯ газети разом з обласним відділом 
1 «Союздруку» вирішили продовжити конкурс на 
кращого громадського уповноваженого по розпов
сюдженню «Молодого комунара» на 1963 рік.

Для переможців конкурсу встановлено три інди
відуальних премії.

Перша премія — ФОТОАПАРАТ «ЗОРК14И» — бу
де вручена кращому громадському уповноважено
му, який розповсюдить якнайбільше примірників га
зети, але не менше 200.

Друга премія — ГОДИННИК «САТУРН» АБО 
«ЗВЄЗДА» — буде вручена тому громадському 
уповноваженому, який охопить передплатою якнай
більше читачів, але не менше 150 чоловік.

Третя премія (дві) — ОСОБИСТІ БІБЛІОТЕЧКИ. Во- « 
ни будуть вручені тим активістам передплати, які.” 
розповсюдять якнайбільше, але не менше 100 ПРИ
МІРНИКІВ ГАЗЕТИ.

Передплата повинна бути обов’язково на весь рік.
Встановлено також премії для первинних комсо

мольських організацій, підприємств, будов, установ, 
колгоспів, радгоспів, шкіл та технікумів. Одна з та
ких комсомольських організацій, в якій буде роз
повсюджено якнайбільше примірників газети, але 
НЕ МЕНШЕ 260, нагороджується РАДІОЛОЮ 
«ЮНІСТЬ».

Кращі громадські уповноважені, кожен з яких 
розповсюдить БІЛЬШЕ ЯК 60 ПРИМІРНИКІВ обласної 
молодіжної газети, будуть відзначені ГРАМОТАМИ 
редакції газети «Молодий комунар».

Матеріали на переможців конкурсу подаються 
райкомами (міськкомами) комсомолу та районними 
(міськими) відділами «Союздруку» до редакції га

зети «Молодий комунар» 
не пізніше 5 січня 1963 
року.

В. КУДРЯ.
Заполяр’я.
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АМЕРИКАНСЬКІ
ДИПЛОМАТИ СТВОРЮЮТЬ

ЗАГОСТРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ

Редакція газети «Мо
лодий комунар». 

Обласний відділ 
«Союздруку».

рішньою і зовнішньою політи
кою французького уряду.

п
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СПРАВИ ЙДУТЬ
ДОБРЕ 8

I в Заполярні трудяться 
кіровоградці

Ц А ДАЛЕКІЙ півночі, в 
тундрі, довго тягнеться 

травня 
хурто- 

повіє 
вкривається 

хмаринками, і 
приходить 
яка вона

зима. Наприкінці 
ше лютують -снігові 
вини. Та з півдня 
теплом, небо 
пухнастими 
весна гостинно 
в Заполяр’я. А 
чудова, ця пора року. Отак 
стоїть сонце на 
і вночі.

Тепер не глуха наша 
тундра. Там, де колись пас
лись стада диких оленів, 
виросли нові будиночки гос
подарів цієї землі. Тут, в 
Заполяр’ї, люди під зем
лею добувають чорне зо
лото. Височать терикони, а 
на копрах горять червоні 
зірки — маяки «заполярної 
кочегарки».

Три роки тому приїхало 
у Воркуту з міста Ново- 
українки Кіровоградської 
області молоде подружжя

небі вдень

Мнкола Васильович 
иія Федорівна Бат. 
вали невеличкий будинок на 
три кімнати. Микола Ва
сильович працює в шахті 
№ 7 прохідником. Живе 
сім’я молодого гірника в 
достатках: є телевізор, ра
діоприймач, мотоцикл. В 
гостях у Миколи Васильо
вича нерідко можна бачи
ти гостей — його земляків.
І на 
мої 
живуть 
сім’єю.

і Євге- 
Збуду-

далекому Заполяр’ї 
земляки - кіровоградці 

єдиною дружною

ОБСТАНОВКИ у франції

X":- ї/’і $
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м. Кіровоград, вуя. Луначарського, 36,

V* — орга" Кировоградского областного комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.

V КОЛГОСПІ «Росія» 
добре відзиваються про 

------------- комсомольської 
Василя Ісака. 

хороший, і

секретаря 
організації 
Він і товариш 
вправний громадський упов
новажений. Організація, 
якою він керує, налічує 
близько 70 комсомольців. 
Всі вони передплатили рес
публіканські молодіжні ви
дання та обласну газету 
«Молодий комунар».

Зуміла організувати пе
редплату на періодичні ви
дання касир артілі «Жовт
нева перемога» Галина Кра
мар. Тут до кінця 
кожний ---------- •“
ник буде охоплений перед
платою.

МІСЯЦЯ

молодий колгосп-

М. ДЯЧЕНКО, 
інструктор Петрівсько- 
го райкому комсомолу.

§
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5 жовтня 280 з 480 депутатів 
Національних зборів Франції 
проголосували за резолюцію 
недовір'я урядові Помпіду. В 
країні вперше за 4 роки відто
ді, як президентом Франції став 
де Голль, сталась урядова 
криза.

6 жовтня прем’єр-міністр Пом
піду в зв’язку з виявленим йо
го урядові вотумом недовір'я 
прибув у Єлісейський палац і 
вручив де Голлю заяву 
відставку уряду. Президент, по
силаючись на конституцію, під
правлену після його приходу до 
влади, не прийняв відставку. 
Він розпустив Національні збо
ри і запропонував урядові Пом
піду продовжувати виконувати 
свої функції до початку роботи 
нового парламенту. Нові вибо
ри відповідно до конституції 
мають бути проведені не раніш 
як через 20 і не пізніш як че
рез 40 днів.

У чому ж причина загострен
ня політичної обстановки у 
Франції? вересня в промові 
по радіо.(^Телебаченню де Голль 
зажадав шляхом референдуму 
змінити конституцію з тим, щоб 
віднині президент республіки 
обирався загальним голосуван
ням. Це означало б по суті, що 
президент, виступаючи «під Іме
ні народу», міг би зосередити 
в своїх руках всю повноту за
конодавчої і виконавчої влади.

Проти наміру де Голля вста
новити режим особистої влади 
виступили всі демократичні си
ли Франції. В бурхливих деба-

тах, що розгорнулися у фран
цузькому парламенті, найстарі
ший політичний діяч Франції 
Поль Рейно заявив: «Пане пре
м'єр-міністр, ідіть в Єнісейський 
палац і скажіть, що наші На
ціональні збори ще не настіль
ки виродилися, щоб зректися 
республіки». Його слова пото
нули в громі оплесків. Пред
ставники найбільших партій — 
комуністи, соціалісти, радикали, 
католики, «незалежні», тобто 
фактично всі представлені в 
парламенті партії і угрупован
ня, за винятком деголлівської 
партії ЮНР, засудили дії 

про де Голля і виявили недовір’я 
урядові, який підтримав вимогу 
де Голля провести референдум 
23 жовтня.

Виступаючи на пленумі Цен
трального Комітету Французь
кої Комуністичної партії, сек
ретар ЦК ФКП Ролан Леруа 
підкреслив, що тепер у Фран
ції, коли в парламенті і в краї
ні в цілому проти деголлів- 
ськнх планів посилення особис
тої влади виступають різні по
літичні партії і угруповання, 
найбільші профспілкові об’єд
нання, громадські організації, 
виникає реальна можливість 
об'єднання всіх демократичних, 
всіх республіканських сил про
ти режиму особистої влади, яку 
уособлює де Голль.

В той же час вотум недовір’я, 
виявлений урядові, виходить 
далеко за межі питання про ре
форму конституції. Як відзна
чає газета «Юманіте-діманш», 
280 депутатів Національних збо
рів, які заявили «ні» конститу
ційній реформі, відобразили та
кож незадоволення широкої 
французької громадськості внут

реакційний блок
ПРОТИ КУБИ

ЦИМИ днями у Вашінгтоні 
закінчилась дводенна на

рада міністрів закордонних 
справ країн—членів Організа
ції американських держав. Во
на була скликана держдепарта
ментом США для того, щоб ор
ганізувати нові колективні дії 
американських держав проти 
Кубинської Республіки. Проте 
через опір представників ря
ду латиноамериканських країн 
(Бразілії, Мсксіки, Чілі) США 
не вдалось досягти всіх цілей, 
які вони ставили перед собою. 
Держдепартаментові не вдалось, 
наприклад, добитися згоди на 
розрив дипломатичних відносин 
з Кубою тих латнноамерикан. 
ськнх країн, які їх підтримують. 
Водночас під тиском США ла
тиноамериканські країни пого
дились розглянути питання про 
заборону їх суднам перевозити 
товари на Кубу.

Президент Куби 
Дортікос, виступаючи 
данні Генеральної 
0ОН, вказав, що держдепар
тамент США організував кон
ференцію міністрів закордонних 
справ країн Латинської Амери
ки у Вашінгтоні з мстою ство
рити блок з реакційних латино
американських режимів для за
душення кубинського народу. 
Але Куба не сама, заявив Дор
тікос. У неї є вірні друзі. Куба 
спирається на міжнародну со
лідарність усіх миролюбних на
родів. Кубинський народ з впев
неністю дивиться в майбутнє.

(ТАРС).

Освальдо 
на засі- 

Асамблеї

Редактор П. МАРЧЕНКО.

■ МІСТА
Кінотеатр «Мир». «ОСТРІВ 

СКАРБІВ». Початок о 10-й го
дині ранку. 12 та 2 год. дня. 
«ДЖАМІЛЯ». Початок о 4 
год. дня, 6 та 8 годині вечора.

Кінотеатр імені Дзержпнсько- 
го. Для дітей «ІВАНОВЕ ДИ
ТИНСТВО». Початок о 9 год. 
ЗО хв. ранку. «БУДАПЕШТСЬКІ 
ДАХИ». Початок об 11 год. ЗО 
хв., 1 год. ЗО хв., З год. ЗО хв. 
дня, 5 год. ЗО хв., 7 год. ЗО хв. 
та о 9 год. ЗО хв: вечора. На 
літньому майданчику— «СПРА
ВА № 306», Початок о 7 год. 30ВА № 306». 
хв. вечора.

Кінотеатр 
НЯНЬОК», 
ранку, і І год. 40 хп., І год. 20 
хв., З год., та о 4 год. 45 __
дня, 6 год. 30 хп., 8 год. 20 хв. 
та о 10 годині вечора. На літ
ньому майданчику — 
НЯНЬОК». Початок о 7 
хп. вечора.

Кінотеатр «Хроніка», 
кально-документальні 
«ДЕРЖАВА—ЦЕ МИ», «АТОМ
НИЙ КРИГОЛАМ ШТУРМУЄ». 
Демонструється без перерви з 
10 години ранку до 9 голини ве
чора. Художній фільм «НА СЕ
МИ ВІТРАХ». Початок о 9 год. 
ЗО хв. вечора.

«Сивашець». «СІМ
Початок о 10 годині

XD.

«СІМ 
год. .30

Хропі- 
фІльМи:

і--'-:.--:-
.•»X Я і й

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

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