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Пролетр! всіх країн, єднайтесяї

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

ЩЕ РАНО ТІШИТИСЯ 
УСПІХАМИ

ПРО ТЕ, що три групи 
■ ■ вистулилц ініціаторами 
змагання в педагогічному 
інституті швидко стало ві
домо всім. Треба 
належне членам 
комсомолу.

Рік видання VI 
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Перевиконала своє річ
не зобов' язання доярка 
колгоспу імені Суворова 
Бобринецького району 
Люба Бойко. При зобо
в'язанні 2100 літрів від 
кожної із 17 корів вона 
надоїла по 2200 літрів.

На знімку: Любов
БОЙКО.

Фото В. КОВПАКА.

НА ЧЕСТЬ ДНЯ 
АРТИЛЕРІЇ

<? ІС комітет комсо-
X молу заводу «Чер- 
А вона зірка» підбив під- 
0 сумки цьогорічного кон- 
0 курсу молодих раціона- 
0 лізаторів, то список пе- 
0 реможців відкрився прі- 
0 звищем Георгія Алейні- 
(9 ченка.
у Цього невтомного ви- 
V нахідника знають на за- 
<2 воді, як людину безпе- 
у рервних шукань. Біогра- 
\ фія у юнака проста, як 
У у багатьох його ровесни- 
л ків. Навчався у Кірово- 
л градському машинобу- 
0 дівному технікумі, ви- 
0 вчав ливарне виробни- 
0 цтво. Після чотирьох ро- 
0 ків одержав диплом з 

відзнакою і призначення 
в інструментальний цех 
«Червоної зірки». Та з 
навчанням не покінче- 
но — Георгій поступив 
на вечірнє відділення 
політехнічного інституту. 

Невтомно працює 
Алейніченко над удоско
наленням виробничих 
процесів, вишукує прос-

ті і ефективні рішення. 
Тільки у нинішньому ро
ці він подав 46 раціона
лізаторських пропозицій. 
Дев’ять з них вже впро
ваджено у виробництво. 
Це дало до п’яти тисяч 
карбованців економії. 
Його пропозиції по роз
міщенню деталей 
модельній плиті, 
зміні конструкції і 
легшенню деталей
інші приносять величез
ну користь виробництву.

Зараз інженер-кон- 
структор відділу голов
ного технолога закінчує 
вечірній інститут і, ма
буть, знову одержить 
диплом з відзнакою. А 
у вільні години, 
нього не так-то 
багато, Георгій 
ться вивченню 
ської мови.

Вщерть заповнене по
шуками і перемогами 
життя двадцятитрьохріч- 
ного інженера.

А. ЗАМКОВИЙ.

на 
по 
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та

яких у 
вже й 
віддас- 
англій-

З ОСТАННЬОЇ ПОШТИ

ЗАКВІТЧАЄМО ЗЕМЛЮ САДАМИ
ВСІ ми любимо свій рід- 
® ний Кіровоград. Приєм

но в літній час відпочити 
в його тінистих парках, при
міських лісових масивах, 
сосновому бору, на пляжах.

Але в місті ще мало зе
лених насаджень, особливо 
фруктових дерев. На вули
цях і парках рідко де зу
стрінеш яблуню, грушу, 
вишню.

— Що ми можемо зроби- 
р ти для того, щоб перетво

рити Кіровоград в місто- 
сад? — звернулася голова 
піонерської дружини Ніла 
Федорова до піонерського 
активу Кіровоградської се
редньої школи № 24.

Голови піонерських заго
нів Наташа Чурбанова, 
Люба Цілуйко, Іван Розу- 
мов, Едік Домов, Віктор 
Ащенко, ланкові Люба Ор
лова, Наташа Ярова, Люда 
}Кур<>вльова вносили свої 
пропозиції, побажання.

— Кожен піонер, учень 
школи збере насіння яблук, 
груш, вишень, абрикос та 
інших фруктових порід.

РАДЯНСЬКИЙ народ і 
* його Збройні Сили уро
чисто відзначають 18 лис
топада День артилерії. На 
підприємствах, в установах 
і учбових закладах Москви 
на честь традиційного свята 
проводяться доповіді і лек
ції про славну історію віт
чизняної артилерії, про ге
роїчні подвиги захисників 
Батьківщини в роки грома
дянської і Великої Вітчиз
няної воєн.

Фонд центрального музею 
Радянської Армії поповнив
ся новим експонатом — 
76-міліметровою гарматою 
№ 135. Ця грізна зброя бу
ла в складі батареї, якою в 
роки минулої війни коман
дувала артилерист гвардії 
лейтенант Т. А. Сичова. За 
видатні героїчні подвиги во
на нагороджена багатьма 
орденами і медалями Ра
дянського Союзу.

Міністр оборони СРСР 
Р. Малиновський у своєму 
наказі палко поздоровив ра
кетників і артилеристів, пра
цівників ракетної і артиле
рійської промисловості з 
Днем артилерії.

віддати 
комітету 

Вони зробили 
немало, щоб заклик груп III 
«А» факультету початкових 
класів, IV «В» фізмату і IV 
«Б» факультету фізичного 
виховання був підхоплений 
на всіх курсах. І це змаган
ня до деякої міри активізу
вало комсомольську роботу 
у вузі, поліпшило успіш
ність і дисципліну. Але тіль
ки до деякої міри. На цьому 
першим наголосив у відпові
ді на звітно-виборній кон
ференції секретар інститут
ського комітету комсомолу 
Анатолій Ніцой.

У свій час майже кожна 
група розробила свої зо
бов’язання. Я пригадую ці 
листочки — акуратно і аби- 
як заповнені, художньо 
оформлені або просто поді
лені на графи. Крім роз
пливчастих формулювань, 
в них стояли й хороші, кон
кретні зобов’язання. І, тим 
більше, прикро було почути 
делегатам конференції, що 
багато комсомольських груп 
свого слова не дотримали.

Третьо- і четвертокурсни
ки фізмату обіцяли довести 
успішність до ста процентів. 
Добились вони цього? Ні. 
Деякі студенти досі не лік
відували академзаборгова- 
ності. Комсомольська орга
нізація факультету бралася 
виготовити наочні посібни
ки по математиці для під
шефної Обознівської шко-_ 
ли, взяти шефство над ве- □ 
чірньою школою № 3, доби- ° 
тися зразкового санітарного □ 
стану в аудиторіях. Та ие° 
знають фізматівці ціни сво-□ 
їм словам, довелося їм£ 
вислухувати на конференції □ 
гіркі докори. §

Ще більш неприємна 2 
прикрість трапилася з одним □ 
із ініціаторів — IV «В» о 
групою фізико-математично-° 
го факультету. Колектив □ 
претендував на перше місце, о О

— Не можна бути хоро
шим вчителем, ие оволодів
ши майстерністю лектора, 
пропагандиста, керівника 
художньої самодіяльності,— 
говорила Неля Черняхова.— 
І доказом тому — лис ги 
наших недавніх випускни
ків.

Як же студенти відвіду
ють заняття факультету 
громадських професій? Не- 
задовільно. На відділ про
пагандистів - агітаторів за
писались 130, а закінчило 
його тільки 75 юнаків і дів
чат. Старшокурсники, ц:. 
так би мовити, завтрашні 
вчителі, особливо сторо
няться цих справ. Мовляв, 
нас краще не турбуйте.

Педагогічна практика ще 
н ще раз переконує в то
му, що майбутній вчитело, 
який не бере участі в нау
кових і технічних гуртках, 
художній самодіяльності, 
громадській роботі, стає 
безпорадним в школі, по
стійно відчуває невдоволен
ня своєю роботою. А якщо 
студент активно виступає 
на заняттях гуртка політ
освіти і диспутах, практич
но вчиться володіти СВОДКА 
мовою, йому набагато легше 
буде проводити виховну ро
боту з учнями в позауроч- 
ний час, організувати бесі
ди і лекції серед населення.

Пробою сил виявилась 
для студентів тривала по
їздка в Устинівський район. 
Юнаки і дівчата не тільки 
подавали серйозну допомо
гу колгоспникам у збиранні 
кукурудзи, але й виступали 
перед трудівниками полів і 
ферм з лекціями, бесідами, 
концертами. Як підкреслила 
в своєму виступі Люба Га- 

о лалюк, ще жодного року не
□ організовувалось так вміло 

« д змагання між групами. Пер-
□ ше місце заслужено прису- 

| □ дили факультету початкових
йкласів. Роботою студентів
□ були задоволені в кожно- 
оМу КОлГОСпі району.

Г) І 7Т V* р □ Промовиі піднімали та-
§кож побутові питання, кри- КНИГАРНЮ □тикували прогалини в спор-
□ тивній роботі, говорили про

В МІСТІ Знам’янці від-□ низький рівень художньої 
крито нову книгарню, □самодіяльності. Виступило 

Вона мас три великих за-§14 ЧОЛовік, в тому числі 
ла: для продажу лперату- °секретар партбюро інстнту-

особливо по успішності. 
Після зимової сесії в групі 
були хороші показники. За
те після літньої все було 
зіпсоване — три незадовіль
них оцінки. Ще нижче CKO- 
тилась група III «А» фа
культету початкових класів. 
Ці приклади з обуренням 
навів делегат конференції 
Валерій Крамаренко.

ЗВІТИ И ВИБОРИ j
В КОМСОМОЛІ}

Літня сесія дала по ін
ституту в цілому меншу 
кількість невстигаючих в 
порівнянні з попередніми 
сесіями, зате зменшилась і і 
кількість відмінників, особ- , 
ливо на фізматі і факуль- і 
теті фізичного виховання. 
Так що досягнення комсо- і 
мольських бюро і групком- І 
соргів якщо і є, то не такі і 
вже й великі, щоб можна 
було спочивати на лаврах, і

До речі, про факультет 1 
фізвнховання. В доповіді 1 
прямо було вказано, що він 
продовжує тримати пер
шість по кількості персо
нальних справ. Тут і пове
дінка хибує, і пропусків за
нять багато, і успішність 
залишає бажати кращого.

Делегати конференції де
тально зупинялись на гро
мадській роботі студентів, 
аналізували діяльність фа
культету громадських про
фесій.

'/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□О 
□ г

^ри, школярсько-письмових |ту в. М. Чикни, проректор

/А

—Давайте створимо шкіл
ку фруктових дерев. Окулі
руємо їх і в приміській зо
ні посадимо піонерський 
сад.

— Своїми силами вирос
тимо 40 тисяч фруктових 
дерев.

— Організуємо «зелений 
патруль» по догляду за 
фруктовими і декоративни
ми деревами.

— В кожному подвір’ї 
міста свого мікрорайону по
садимо фруктові дерева, 
квіти.

Про свої плани і розпо
віла по Кіровоградському 
обласному радіо голова піо
нерської дружини Кірово
градської середньої школи 
№ 24 Ніла Федорова. Вона 
звернулася по радіо до всіх 
піонерів області:

— Юні друзі! Створимо 
в кожному місті, в селах 
піонерські сади.

Цінний почин юних 
перів Кіровоградської
редньої школи Ке 24 повин
ні підхопити всі школи КІ- 
ровоградщини.

піо- 
сс-

0 70 екскаваторів і 50 
комплектів навісного устат
кування понад 
кий трудовий 
Батьківщині на 
вого Пленуму 
від колективу 
заводу «Червоний екскава 
тор».

0 На Єнакіївському ме
талургійному заводі брига 
да прокатників, очолювана 
А. А. Сусаковим, вирішила 
до дня відкриття Пленуму 
ЦК КПРС дати додатково 
до раніше випущених трьох 
ешелонів надпланового про 
кату ще 200 тонн продукції 
для сільського господарства.

0 Тваринники колгоспу 
імені Мічуріна Києво-Свч- 
тошинського району тепеп 
щодня надоюють по 2 цент
нери молока на кожні 100 
гектарів угідь. З початку 
року тут одержано по 675 
центнерів молока на сто 
гектарів угідь.
0 На фермах колгоспів 

і радгоспів Білорусії діє 
близько 2.500 доїльних аг
регатів. Установки, в основ 
ному «ялинка», є на кож
ній четвертій молочній фер
мі. Монтуються на фермах 
перші доїльні агрегати «ка
русель».

0 Колектив Алтайського 
заводу тракторного електро 
устаткування видав понад 
план більш як 15 тисяч кар 
бюраторів і 7 тисяч генера
торів.

0 Стала до ладу перша 
черга Рубцовського заводу 
тракторних запасних частин. 
Підприємство щороку ви
пускатиме до 8 мільйонів ла
нок гусениць трактора.

0 В Дагестані вже елек
трифіковано 330 колгоспів^

план — та- 
подарунск 

честь черго- 
ЦК КПРС 
Київського

('товарів і зал передплатних опо учбовій частині А. П. 
рвидань. В магазині вільний аБончук, секретар обкому 
рдоступ до книжкових по-о комсомолу О. Ф. Мальова- 
І лиць. Зал продажу літера- |ннй. В роботі конференції 
Ітури мас багато відділів. § також взяли участь секре- 

Покупці мають можливість |тарі обкому комсомолу О. С. 
придбати книги з питань по- |ткаченко, Т. П. Лащевська. 
літики, техніки, сільського § Конференція обрала но-

На кінець року електроенер
гію одержать ще 40 колгос
пів республіки.
0 В Ленінграді щодня _ ___ т_і____....

споруджується понад 100 !господарства, твори худож- овий склад комітету. 
КвЛПТІІП ПП О \ _квартир. Половину з них; 
будівельники споруджують 
з конвейєрів домобудівних} 
комбінатів. З початку року ( 
здано під заселення понад ( 
мільйон квадратних метрів ( 
житлової площі. (

0 За роки семирічки ви
нахідники і раціоналізатори 
країни внесли близько 14 
мільйонів пропозицій. З них 
понад 9 мільйонів впровад
жено в народне господарст
во.

0 Студія «Мосфільм» ви
пустила іиирокоекр ан ний 
фільм «Молоде—зелене». Він 
розповідає про душевну 
красу радянської людини. 
Кінокартину поставив режи
сер К. Воїнов за одноймен
ною повістю О. Рекемчу- ± 
ка. і

(РАТАУ). |

ньої літератури.
А. ЩЕРБА, 

персональний пенсіо
нер, позаштатний ін
спектор книжкової тор
гівлі.

□о * * -•«□
□ Відбулось організаційне 
^засідання новообраного ко-
□ мітету комсомолу. Секрета- 
° рем обрано Анатолія Ніцоя.

♦

і
* ♦ і і

♦ t♦ 
і І
і

І

Багато кілометрів прохо
дять щодня по сопках і за- 
рослях прикордонники 
Н-ської молодіжної застави 
на Сахаліні Іван Куракін і 
Олександр Колесников.

В недалекому минулому 
О. Колесников 
трактористом в 
області, а І. І 
слюсарем в місті 
ннч Кіровської області, 
кордоні вони 
ннзнли своєї 
ли вмілими 
відмінниками 
ЛІТІІЧНОЇ підготовки.

На знімку: Іван КУРА
КІН і Олександр КОЛЕС
НИКОВ в дозорі на березі 
Охотського моря.

♦ото Ю. МУРАВІ НА. 
Фотохроніка ТАРС.

працював 
Читинській 
Куракін — 

і Котель
на 

обоє не при- 
гідності і ста- 

слідопитамн, 
бойопої і по-



4

Подивіться на фото. Яке 
збуджене, радісне обличчя в 
цієї дівчини!

— Славно попрацювали 
нинішнього року мої подру
ги, — говорить ланкова кол
госпу Імені XXI з’їзду 
КПРС ВІльшанського району 
Раїса Єнева.

Дійсно, ланка, яку шостий 
рік очолює Рая, добивається 
чудових успіхів. На плоті 
46 гектарів вирощено по 450 
центнерів цукрових буряків 
на круг. Понад 20 тисяч 
центнерів цукрової сирови
ни відвантажила ланка Раї- 
си на Яосипіпський прий
мальний пункт.

— Це І е наш трудовий 
молодіжний дар рідній Віт
чизні, — заявляють усі двад
цять членів ланки.

На знімку: ланкова 
Раїса ЄНЄВА.

Фото І. ГРИВИ.

— Давайте укладемо до-\ 
говір на змагання, — запро-< 
почували учні 10 «б» класу? 
членам комсомольсько-моло-) 
діжної бригади механічного^ 
цеху ремонтного заводу^ 
об’єднання «Сільгосптехні
ка». Молоді робітники охо-? 
че погодились.

Виз на чили 
пункти ДОГОВО
РУ- 
них 
не навчання, висока дисцип
ліна, комуністичне ставлен
ня до праці, турбота про то
варишів, взаємодопомога.

Два колективи — робіт- 
. ничин і учнівський — поча

ли частіше збиратися разом.

Основні з
— відмін-

УЧНІ

• • • І

І ДОБРЕ СТАРТУВАЛИ
загон и тімурівців

А оце якось домовились 
влаштувати спільний неділь
ник на заводі. Зібралися на 
вісім годин ранку, прийшли 
всі, як один. Кілька годин 
дві комсомольські групи на
водили порядок в механіч- 

Зустрічі тепер відбуваються йому цеху: чистили верста
не тільки під час урочистих 
заходів та у виробничій об
становці (наші учні прохо
дять практику на цьому 
підприємстві). Вільний час 
друзі теж нерідко проводять 
гуртом.

тн, витирали пил. підмітали. 
Учні залишились задоволені. 
Ще б пак, вони відчули се
бе господарями на заводі, 
старались зробити все як
найкраще.

Комсомольці намітили со-

бі плани на майбутнє: ра
зом обговорювати кінофіль
ми, проводити читацькі кон
ференції, вечори, екскурсії, 
недільники. Спільні заходи 
ще більше зблизять наших 
старшокласників з молоддю 
заводу, 
роботу 
вішою.

зроблять виховну 
цікавою і дохідли-

Т. ГОНЧАРОВА, 
секретар парторганізації 
середньої школи № 8.
м. Кіровоград.

ОСЕ ПОЧАЛОСЬ ран- 
нього весною. Якось 

Павло Карауш ненароком 
почув у конторі колгоспу 
розмову голови правління 
з агрономом.

_  Час не чекає. Деревця 
треба саджати, а то пропа
дуть. Вісім тисяч — це не 
Ж1ЕТ’р0зумію, Митрофано
вичу, _ пого'дився голова. 
_ Та що я можу вдіяти? 
Не вистачає людей. Пора
дитись треба з бригадира- 
ми. Може, щось викроїмо...

Про цю розмову стало 
відомо піонерам. «Давайте 
ми візьмемось. Хіба ж такни 
колгоспний сад виросте!», 
запропонувала піонервожа
та. *

Через два дні більше ста 
школярів прийшли на ділян- 
ку, відведену для саду. Од
ні копали ямки, інші носили 
саджанці, треті в бочках 
підвозили воду. Раз по раз 
чулися то тут, то там жар
ти. Веселий сміх дзвенів у 
теплому весняному повітрі. 
Загони змагалися 
більше. Чотири дні трудили
ся юні ленінці. І ось на 12 
гектарах зазеленіли фрукто
ві деревця.

Так само запально 
лнея діти заготовляти 
лолом. Між ланками 
гонами організували 
гання. Назвали контрольні 
цифри зобов’язань. Потяг
нулись до школи візки з 
іржавими ліжками, пом’яти
ми відрами, каструлями. Го
ра заліза зростала. Через

хто

взя- 
мета- 
і за- 
зма-

Ж ЯВО lAA

року, 
ще вико- 
на будів- 
четверту

на неста-

ГТІ ОНАД два роки триває будівництво Долинського
■ цукрового заводу. Сьогодні вже колгоспи й рад

госпи довколишніх районів планують посівні площі з та
ким розрахунком, щоб у наступному сезоні цукроварін
ня забезпечити цей гігант, що перероблятиме за добу 
до 50 тисяч центнерів буряків, потрібною кількістю 
сировини.

Отже, до пуску заводу залишається менше 
Щоб уявити той розмах робіт, який належить 
нати, досить сказати, що з коштів, відпущених 
ництво заводу, на сьогодні використано лише 
частину.

Був час, коли керівники будови скаржилися
чу будівельних матеріалів, обладнання, на брак робо
чих рук. Тепер все це є. Постачальники, наприклад, 
останнім часом настільки щедрі, що буквально завали
ли будівельний майданчик необхідним устаткуванням, 
матеріалами. І все ж темпи робіт залишаються низьки
ми, тут все ще вважається досягненням, якщо вико
нання місячного виробничого завдання сягне • за по
ловину.

Основна причина таких кволих темпів в тому, що ро
боти ведуться за методом: будуємо, руйнуємо і потім 
знову будуємо.

Тиждень трудилася на другій промисловій дільниці 
бригада монтажників О. Іваненка. Вона встановлювала 
сім двадцятитонних колон. Навчені гірким досвідом, 
робітники не раз зверталися до прораба, майстра, на
чальника дільниці з проханням перевірити, чи правиль
но виконуються роботи.

— Так, добре, продовжуйте,
Коли ж все було закінчено, коли почали вмощувати 

перекладини, виявили, що колони завищені на триста 
міліметрів. Отже, все треба заново переробляти.

На цій же дільниці бригада Петра Хмілевського вста
новлює обладнання. Ось двоє робітників закріплюють 
на фундаменті насосну установку. А поруч один з та
ких насосів знімають, розбивають фундамент. Чому? 
Фундамент виявився зміщений майже на півметра.

— Он і там все доведеться ламати, переробляти, — 
говорить Петро Хмілевський, показуючи на один з пе
рекошених фундаментів, на якому вже закріплено 
насос.!. •

Цей фундамент осів після дощу. Кричуща технічна 
безграмотність. Коли рівняли площу під будову, тут 
поклали чималий пласт свіжого грунту. Але цього не 
врахували і встановили фундамент на проектну глиби
ну. Підходить майстер дільниці Г. Демченко, під нача
лом якого трудилися бетонники.

—- Ну, буває, що не доглянеш, — виправдовується 
він і тут же радить монтажникам: — А ви не поспішай
те закріплювати насоси, спершу робіть підводку труб.

Дивно, наче від цього щось зміниться, вирівняються, 
перестануть осідати, перекошуватися фундаменти.

Ламають часто тільки тому, що багато робиться будь- 
як, на око, без виконавчих схем.

З-за того, що не розібралися як слід в кресленнях, 
а робітникам не була подана відповідна технічна допо
мога, бригада Василя Кривошеї тричі збирала і розби
рала жомовий конвейєр. На це було затрачено півтора 
тижні. Бригадир захворів, конвейєр до кінця так і не 
зібраний, бо частину деталей не знайшли, розгубили.

На безгосподарність натикаєшся всюди. Ось на скла
ді готової продукції забетонували підлогу. Треба було 
витримати сім-вісім діб, щоб бетон застиг. Але вже че
рез два дні тут курсував гусеничний трактор, тягнучи 

«МОЛОДИЙ КОМУНАР* 18 листопада 1962 р., 2 стор.

чули у відповідь.

зростають
5—6 тонн. Бетон частково зруй-

промислової дільниці т. Саркісов,

деякий час дружина імені 
м -- і відрапорту-

«Для будівництва 
«Дружба» 

1*7 тонн металевого

Валі Котика 
вала: 
нафтопроводу 
здано 1“ 
брухту». . . . „

Інші піонери-тімурівці ви
користовували вільний час, 
щоб попрацювати в шкіль
ній майстерні. Там щось зо
середжено стругали, пиляли, 
клеїли. А через деякий час 
«з конвейєра» зійшли гото
ві іграшки для колгоспних 
ясел та учнівські столи для 
лабораторій. Близько ста 
різних іграшок, двадцять 
столів — такий результат 
праці юних умільців.

Настало літо. В школі 
припинились заняття. Зда
валося б, не зможуть тепер 
часто збиратись піонерські 
загони. Але ж ні, не припи
нилась їх діяльність. Штаб 
юних тімурівців віддавав 
розпорядження, і загони 
сумлінно виконували нака
зи.

Одного разу, повертаю
чись від річки, Галя Севе- 
рин звернула увагу на посі
ви коріандра. Зупинила свій 
велосипед, присіла до ря
дочків. Сходи були чудови
ми, але серед тендітних ро'с- 
линою- тягнулися вгору мо
лоді падалішні соняшники. 
«Ач, як пнуться, вологу з 
землі тягнуть. Скільки шко
ди вїд них. Треба доповісти 
в штаб».

Штаб терміново оголосив 
всім: «Збір на березі Інгу
лу, біля старого млина». 
Менше як через годину пі
онери були в призначеному 
місці. Мовчки вислухали по
відомлення начальника шта
бу. Невдовзі на посівах 
коріандра замиготіли сині 
і рожеві майки хлопчиків, 
а то й просто загорілі спи
ни. Врожай цінної культури 
було врятовано.

Багато, дуже багато доб-

Є---------------------------------

рих справ роблять юні тіму, 
рівці с. Лозоватки. Недавно 
дізналися, що у вчительки- 
пенсіонерки Марії Василів, 
ни '
ка.
ся
ся
на 
лю
ку приносять воду, рубають 
дрова.

— Дякую, дякую, мої лю- 
не раз говорила Ма- 

Дітям, і ті

Андоньєвої виїхала доч. 
Стара жінка залишила- 
сама, їй важко порати- 
вдома. І ось прийшли 
поміч: викопали картоц. 
на городі, кожного ран-

бі, 
рія Василівна 
бачили, як в її очах блиска
ли росинки сліз.

...Осінь. День врожаю. 
Звітують піонери-тімурівці. 
Вони виростили непоганий 
врожай кукурудзи на 15- 
гектарній ділянці, відведе
ній колгоспом імені 40-річ- 
чя КПУ. 50 — 60 центне
рів зерна з гектара — хіба 
це мало? Правління артілі 
щиро подякувало юним за 
допомогу.

В один 
дзвінка 
залунала на фермі № 1. В 
гості до ИГ * 
«артисти»

із днів листопада 
піонерська пісня

доярок прийшла 
в піонерських 

галстуках. Концерт вдався 
на славу. Були й пісні, і 
танці, навіть сатиричні вір
ші. Ну як не аплодувати?

— Частіше приходьте до 
нас. Бажаними гостями зав
жди будете! — напучували 
на прощання жінки.

Майже кожного дня піо
нерські загони вирушають 
в розвідку. В зонах їх дії — 
безліч цікавих справ, треба 
тільки вміти бачити, не бу
ти білоручками. Який із за
гонів вийде переможцем у 
змаганні на честь 60-річчя 
КПРС? Хто завоює пер; 
шість? На старті взяли всі 
хороший розгін. Так і три
мати його до фінішу.

І. СТАРОДУБЦЕВ.
Компаніївський район.

*

В ЗОНІ ДІЇ
Т 1АШ 7 «а» успішно бо-
П реться за звання кращо-

1 го піонерського загону іико- 
ф ли. Учні на «відмінно» вча-

колію по акту. . ться. Цьому допомагає міц- 
Саркісов. а на дружба, яка панує в
ставите нам па- а класі. Добре працюють піо

нери загону в зоні піонер
ської дії. Пенсіонери Н. Д. 
Сухацький, С. Г. Удовичен
ко, О. Г. Почкаленко, А. П. 
Тимченко, Є. С. Шаповало
ва, які проживають по ву
лиці Кременчуцькій, нахва
литися не можуть юними 
помічниками. Семикласники 
Т. Кулішова, Н. Комар і 
Т. Цюня допомогли їм ско
пати присадибні ділянка, 
обкопали дерева.

за собою вантаж в 
новано.

Начальник другої 
як представник генпідрядника — Долинського будівель- 
ного управління, дав вказівку розібрати колію козло
вого крану «К-183», яким користувався супідрядник — 
Київське будівельно-монтажне управління № 25. З цьо
го приводу між Саркісовим і майстром будівельно-мон
тажного управління комсомольцем Віталієм Кулінчен- 
ком відбулася словесна перепалка.

— Кінець кінцем ми не здали вам 
Отже, претензії безпідставні, — заявив

— І тільки тому, що немає акта, ви 
лиці в колеса? — запитує Кулінченко.

— А ви не ставите? Чому досі не звільнили від об
ладнання майданчик на складі цукру, де нам треба 
проводити бетонні роботи?

Нарешті розгніваний Саркісов говорить:
— І далі будемо вам пакостити.
Кому, за що пакостити? Адже йдеться не про приват

ну справу, а державну.
Подібні витівки, безгосподарність, відсутність контро

лю, належної організації праці дорого обходяться бу
дівництву. Тільки за дев'ять місяців цього року Долин- 
ське БУ завдало державі збитків на суму 123 тисячі 
карбованців. Знають про це начальник управління 
т. Зайцев, та всі ті, хто відповідає за стан справ на бу
дові. А як реагують? л

«Помилок, ЯК ВИСЛОВИВСЯ ГОЛОВНИЙ Інженер Г. Т. Єфи- * ^ПОООООООООООООООО<^^ 
менко, — не зменшується, а збільшується».

На деяких житлових об'єктах перевитрачено до 12 
тисяч карбованців. Місяць тому начальника житлової 
дільниці т. Кузьменка звільнили з роботи, бо далі, як 
кажуть, нікуди. Спорудження дитсадка припинилося на 
стропилах. Ні підлоги, ні вікон, ні дверей, а перевитра
ти вже становлять 10.450 карбованців. І так скрізь, ку
ди не ткнешся. Кузьменка звільнили, як технічного 
неука і керівника. І все. А хто ж відповідатиме за без
чинства, за тих, наприклад, 13 кубометрів деревини, що 
невідомо куди зникли з житлової дільниці? Будова спи
ше? Або яким чином «замокли» шість тонн цементу, 
відпущених на спорудження греблі для водосховища?..

Один за одним «звільняються», розраховуються ті, 
хто не справився з роботою, нашкодив.

— *3а останні два тижні змінилося чотири начальника 
дільниці, — констатує головний інженер Г. Т. Єфимен- 
ко, який сам працює тут всього місяць.

Плинність кадрів — хронічна хвороба будови, 
спорудженні адміністративного корпусу змінилося 
майстрів. А толку з цього? Навіть розмірів будинку 
дотримано. Спробуй знайди винного!

У всьому цьому давно б пора розібратися керівникам 
Кіровоградського тресту «Цукробуд» і слідчим орга-Кіровоградського 
нам прокуратури.

На
17
не

с. вознюк,
спецкор «Молодого комунара». ♦І
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ГТ'ЯТЬ років тому після закінчення 10 класу прийш- 
* •* ла на Кіровоградську мебльову фабрику комсо
молка Ніна Гарбузова. Тут вона здобула професію 
свердлувальника, тут прийшли до неї виробничі ус
піхи.

Ставши на трудову вахту на честь наступного Пле
нуму ЦК КПРС,' Ніна виконує свої виробничі завдан
ня на 104 процента.

Па знімку: Ніна ГАРБУЗОВА.
Фото М. САВКУНОВА.

КРАЩОГО 
ЗАГОНУ
В нашій зоні не повинно 

бути бруду — так вирішили 
піонери. Розмовляли з ба
гатьма жителями. Наслідки 
дуже хороші. Подвір'я ста
ли набагато чистішими, в 
порядку тротуари, палісад
ники, проїжджа частина ву
лиці. Поляка від людей — 
найбільша винагорода за 
працю.

В. ТУРБАЇВСЬКА, 
старша піонервожата 
восьмирічної школи 
№ 8.

м. Олександрія.

§
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Сього дні —
День артилерії УДАРНА СИЛА НАШОЇ АРМІЇ
БАГАТО славних сторінок вписано в 

історію нашої Батьківщини. І серед 
них — яскрава і незабутня, що розпо
відає про доблесть радянських артиле
ристів.

20 років тому, 19 листопада 1942 р., 
на безкраїх просторах біля Волгограда 
почався переможний контрнаступ ра
дянських військ Південно-Західного і 
Донського фронтів, його почали могут
німи, нищівними ударами наші артиле
ристи, які обрушилн на голови гітлерів
ців суцільний шквал вогню, що кришив 
і знищував укріплення, техніку і живу 
силу ворога. В цьому наступі була 
вщент розбита 300-тисячна гітлерівська 
армія. Битва на Волзі стала перелам- 
ннм моментом у Великій Вітчизняній 
війні — вона означала кінець найтяж
чого і наннебезпечнішого для народів 
Радянського Союзу періоду. Наші ге
роїчні війська пішли на захід, визво
ляючи рідну землю від німецько-фа
шистських загарбників.

В ті грізні дні вся країна відмічала вели
ке значення артилерії, як головної удар
ної сили Радянської Армії. Пам’ятний 
день 19 листопада — день початку без
прикладної битви Радянський уряд в 
1944 р. і вирішив назвати Днем артиле
рії. Він став святом радянських арти
леристів, вчених, конструкторів, техніків 
і робітників артилерійської і ракетної 
промисловості, які створюють могутнє 
вітчизняне озброєння, святом всього 
радянського народу.

Радянська артилерія народилась, міц
ніла і мужніла в роки громадянської 
війни. Почавши свій славетний бойовий 
шлях з батарей, які стали на бік рево
люції в жовтневі дні 1917 р., вона як 
складова частина Збройних сил соціа
лістичної держави розвивалась разом з 
усією Радянською Армією.

Великі Вітчизняна війна була суво
рим випробуванням для радянського 
народу, перевіркою бойової могутності

соціалістичної держави і її Збройних 
сил. На всіх етапах битв Великої Віт
чизняної війни радянська артилерія бу
ла грозою для ворогів. У боях під 
Шяуляєм і Ригою, Луцьком і Новоград- 
Волинськнм уже в перші тижні війни 
було знищено понад 400 танків ворога. 
В битві за Москву загальне число спа
лених танків досягало півтори тисячі.

Видатну роль відіграла радянська 
артилерія під час оборони міст-героїв— 
Ленінграда, Севастополя і Одеси, в бит
вах на Середньому Дону і Нижній Вол
зі, в Будапешті і Берліні. Можна без 
перебільшення сказати, що в успіху 
Берлінської операції вирішальну роль 
відіграла артилерія. Тільки з нашого 
боку в цін найбільшій в історії воєн 
битві брали участь понад 41 тисяча гар
мат. На кожному кілометрі фронту 
стояло 250—300 гармат. Особливо від
значилась у Великій Вітчизняній війні 
реактивна артилерія.

Давно відлунали бої. Але в серці на
роду живуть імена героїв-артилернстів, 
які виявили безприкладну мужність, 
відвагу, високу бойову майстерність. У 
вестибюлі Сумського Червонопрапорно- 
го артилерійського технічного училища 
висить дошка, на якій золотими літера
ми викарбовані імена героїв-вихованців. 
І серед них — «Петров Василь Степа
нович».

...йшли запеклі бої за Дніпро. Диві
зіон капітана Петрова першим форсу
вав річку Сула, забезпечивши перепра
ву головних сил. Відбиваючи одну з 
контратак, воїни дивізіону підбили 7 
танків і знищили до двох рот піхоти 
ворога. Захопившись боєм, вони не по
мітили, як рота автоматників против
ника скритно підійшла до їх вогневих 
позицій. За командою Петрова частина 
гармат відкрила вогонь по гітлерівцях, 
а сам командир повів в атаку артиле
ристів, не зайнятих біля гармат. Лише

жалюгідним решткам автоматників вда
лося сховатись в лісі.

Переслідуючи ворога, наші частини 
підійшли до Дніпра. Петров замінив 
командира полку, який вибув із строю, 
першим переправив підрозділ на другий 
берег і зайняв бойову позицію, зустрів 
ворога нищівним вогнем. Під час контр
атаки він став біля гармати, обслуга 
якої вийшла з строю, і підбив самохід
ну гармату. За цей подвиг він удостоє
ний звання Героя Радянського Союзу. 
Осколками снаряда відважного артнле-<> 
риста було тяжко поранено. В госпіталі 
йому ампутували обидві руки. Боєць 
без рук залишився в строю. Безстрашно 
бився він на Одері, де із своїми бійця
ми знищив 9 танків і більше 300 гітле
рівців. Друга Зірка Героя прикрасила 
його груди. Двічі Герой Радянського 
Союзу В. С. Петров і нині в строю, він 
вчить молодих бійців, передає їм свій 
бойовий досвід.

Не перелічити героїчних . подвигів, 
вписаних у літопис Великої Вітчизня
ної війни. Батьківщина високо оцінила 
масовий героїзм, бойові заслуги радян
ських артилеристів — понад 1.800 чоло
вік удостоєні звання Героя Радянського 
Союзу, 600 тисяч нагороджено орденами 
і медалями, понад 800 
артилерійських частин 
нами.

Нинішнє покоління 
спадкоємці безприкладних 
фронтовиків. Вони вчаться у них муж
ності, відваги, майстерності, в ратному 
труді примножують бойові традиції 
своїх старших товаришів, прагнуть бути 
такими ж стійкими, безстрашними за
хисниками Батьківщини. )

Артилерія — це колиска наймогутні- 
шого роду військ — ракетного, це на
самперед ракетна техніка, створена ра
дянськими вченими і конструкторами. 
Наші міжконтинентальні ракети здатні

донести ядерний заряд нищівної сили в 
будь-яку точку земної кулі. Яскраве » 
свідчення цього — безприкладний бага
тодобовий груповий політ небесних бра
тів — А. гііколаєва і П. Поповича, 
недавні успішні запуски нового варіан
ту багатоступінчастої ракети-носія для 
космічних об’єктів у район центральної 
частини Тихого океану на відстань по
над 12 тисяч кілометрів. Нас радують і 
польоти ракетоносців — цієї потужної 
небесної артилерії.

Наші воїни відчувають законну гор
дість і відповідальність за могутню тех
ніку, яку їм вручив народ. Вона в на
дійних руках і знищить будь-якого 
агресора, якщо він спробує зазіхнути на 
священну радянську землю, на мирну 
працю будівників комунізму.

І. КРЕСТОВСЬКИЙ, 
підполковник запасу.

дівчина заходить до палати і в 
.. ~Z......... і хворих ясніють —

_Молоденька миловидна ....___
ній одразу наче світлішає. Обличчя __ ..... ______
Оля прийшла. її зустрічають посмішками, добрими по- \ 
глядамн. Кожному хочеться, щоб дівчина підійшла до (7 
його ліжка. І вона нікого не обмине, для всіх у неї ви- Л
стачае ніжності, теплоти. А

В будь-який час, навіть у вільні від чергування години, л 
Олю викликають до лікарні. Вона допомагає хірургові У 
проводити операцію. 0

На знімку: операційна сестра Олександрійської райок- ()
ної лікарні комсомолка Ольга КРЮГЕР. А

Фото В. ЗАИКІНА. а

бойових знамен 
увінчані орде-

бійців — гідні 
подвигів
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„ВИ ПОСТУПИЛИ, ЯК СПРАВЖНІ КОМСОМОЛЬЦІ!“
відповідають читачі газети
Таїсі КРАШТАН ДЗЕРКАЛО ДУШІ

«По радіо ми почули схвильований голос голови 
артілі М. М. Губанова. В літньому таборі села Зава- 
дівки знаходились під проливним дощем телята. Во- 

■’ ни могли загинути. Голова колгоспу звертався до всіх 
г комуністів, до всіх жителів села з проханням допо- 
1 могти врятувати телят...».

Цей заклик почули студенти педінституту, які до
помагали колгоспникам збирати кукурудзу. Восьмеро 

. з них не могли залишатись далі в теплій хаті і пішли 
\ рятувати телят. А. наступного дня ті, що залишились 
. байдужими до тривожного повідомлення, почали об- 
\ ражати своїх подруг, які пішли рятувати колгоспний 
' молодняк, обзиваючи їх єхидно «патріотами».

Про це писала у своєму листі до редакції студент- 
‘ ка Таїса Краштан. Лист надруковано в нашій газеті 
/ ЗІ жовтня 1962 року. На нього редакція одержала ба- 
<’ гато відгуків. Частину з них ми публікуємо в сьогод- 
\ нішньому номері газети.

ДОРОЖІТЬ
VОЧУ-звернутись до май- 

бутніх педагогів Таїси 
Краштан та її товаришів.

Ви, Таїсо, семеро ваших 
подруг, Іван Кононенко зро
били правильно, відгукнув
шись на заклик іти рятува
ти телят. Ви не побоялись 
проливного дощу, темряви 
ночі. Та, власне, про це ви- 
й не думали.

Так роблять лише комсо
мольці і молодь, які вмі
ють цінувати працю кол
госпників. Не сумуйте, що 
ви запізнились, а молодняк 
врятували без вас. Зате у 
вас ніколи не запізнюється 
совість, ваш обов’язок ком
сомольця, і ви зможете 
завжди зробити щось хоро
ше людям.

А на тих, хто підсміює- 
І^ться над вами, не звертай- 
* те уваги. Вони з часом зро

зуміють вас.
Я ніколи не думала про 

те, що люди, яким з часом 
довірять вчити і виховува
ти дітей, з таким холодком 
ставляться до праці трудів
ників колгоспу. Я б ради
ла їм (шкода, не знаю їх 
прізвищ) прочитати лист 
знатної ланкової з Жито
мирщини Надії Григорівни 
Заглади «Дорожіть честю 
хлібороба». Сподіваюся, що 
тоді іншими очима глянуть 
вони на працю колгоспни
ків.

СОВІСТЮ
Вам, Таїсо, і вашим под

ругам бажаю відмінних ус
піхів у навчанні і всього 
найкращого в житті.

Світлана ПЕТРЕНКО, 
бібліотекар.

с. Пролетарка 
Олександрійського 
району.

Шановна Таїсо, твої под
руги і комсомолець з Но- 
вокиївки Іван Кононенко! 
Ви навіть і не уявляєте со
бі як правильно і хороше 
ви зробили, що пішли в 
нічну темінь, під проливним 
дощем рятувати колгоспний 
молодняк від загибелі. 
Знаю, не заради слави ви 
бігли у Завадівку. Так під
казали ваші серця, ваша 
совість. Я ніби наяву бачу 
вас, дорогі дівчата, поспі
шаючих на допомогу, мок
рих до останньої нитки, за
ліплених грязюкою, зморе
них,. але з єдиною думкою: 
«Скоріше... Скоріше... Там 
потрібна наша допомога...».

Нехай ви не встигли при
бути вчасно, але те, що ви 
не залишились байдужими 
в тяжку хвилину, ставить 
вас нарівні з Галею Крав
чук і Володею Сахно з кол
госпу ім. XIX з'їзду КПРС 
Олександрійського району, 
героїчний вчинок яких Бать
ківщина високо оцінила.

А якими жалюгідними 
людьми показали себе ті, 
що насміхалися з вашого

вчинку, ображали вас. їх 
байдужість до звернення 
голови колгоспу, до малень
ких беззахисних тварин, ци
нічне ставлення до вашого 
хорошого вчинку — це 
дзеркало їх душі. І нерідко 
буває, що подібні люди зали
шаються байдужими в го
дину тяжких життєвих ви
пробувань не тільки свого 
товариша, але і Батьківщи
ни. Так-так, саме Батьків
щини. Адже з маленького 
починається велике.

І не зрозуміло мені, Таїсо, 
чому ви не захотіли назва
ти їх прізвищ у своєму лис
ті? Невже пожаліли їх?І 
Не потрібно! Таких нічого 
жаліти! їх треба виводити 
на чисту воду, щоб ніколи 
більше їм не заводилось 
ображати хороших чесних 
людей. А я впевнений, що 
на вашій стороні більшість- 

Олександр ГУДИМ, 
секретар комсомоль
ської організації цеху 
металоконструкцій ре
монтно - механічного 
заводу.

м. Кремгес.

НАС-МІЛЬИОНИ
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РЯ ки з ли
по- 
як 
Ви 

члена 
— йти туди. де 
Ваш вчинок гідний

Т АЇСО! Ти зі своїми
• другами поступила, 

справжня комсомолка, 
виконали обов’язок 
ВЛКСМ 
важче, 
наслідування.

Сором і ганьба тим, хто 
вас образив.

Віра САВЧЕНКО, 
учениця 10 класу Висо- 
кобайрацької середньої 
школи Кіровоградського 
району.

□
О ОНИ поступили правиль- 
*-* но.

А ті, хто єхидно кидав 
слова «патріоти», певно, 
турбуються лише про себе. 
В своєму житті вони ще 
не бачили труднощів і не 
розуміють самого життя. Як 
же вони виховуватимуть ді
тей? Раджу їм ще й ще раз 
вчитатися в рядки морально
го кодексу будівника кому-

М. ПОПРУГА.
м. Кремгес.

п
ПРОЧИТАВШИ листа Таї

си Краштан. мені стало 
образливо. Образливо за те.

що Таїса і ті 
пішли з нею в ..... 
вати колгоспний молодняк, 
помилилися у своїх товари
шах. у їх совісті.

Ви, дівчата, дуже пра
вильно зробили. Так посту
пив би кожен справжній 
комсомолець. А ті, хто 
сміявся з вас і ображав, по
винен обдумати свої невірні 
дії І вибачитися перед вісь- 
міркою подруг.

В подібному випадку я 
зробила б так само, як 
восьмеро студенток з педа
гогічного інституту.

Ольга СВАРИЧ, 
доярка колгоспу імені 
Димитрова Бобрииець- 
кого району, член КПРС.

□

ДО ГЛИБИНИ душі мене 
вразив випадок, що 

стався з студентами педін
ституту під час роботи в 
колгоспі. Хочеться від усієї 
душі щиро подякувати дів
чатам молодій комуніст
ці Тамарі Коропенко. ком
сомолкам Жані Тарановій. 
Люді Кучеренко. Лені Та- 
таровій. Натаиіі Вибрик. 
Жені Сьомнній. Олі Шерині 
і Таїсі Краштан — за їх 
щедрість душевну, за чуй-

семеро, що 
негоду ряту-

gj ^□□□□□□□□□□□ooaaoaoaaaoaaoaaj
□ □ 
□ 
□ 
□ 
о 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ □ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
О 
□ 
□ 
□ 
□ 
о 
□ 
□ 
□ a о □ □ 
□ □ 
□ 
□ 
□ 
□ □ 
□ и 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ □ 
□ 
□ 
□ 
□ □ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ g

ТІ в
иість. їх благородний вчи
нок свідчить про те, як до
рога їм честь радянського 
студента, комсомольця.

Обурюють мене ті людці, 
які, почувши про небезпеку, 
спокійно залишились у теп
лій хаті. Не дорожать вони 
добром народним, не тур
буються про його збережен
ня. І я вважаю, що таким 
не місце у комсомолі. Во
ни — міщани.

Григорій ЧЕХ, 
ветфельдшер артілі іме
ні Жданова Новогеоргі- 
ївського району, народ
ний дружинник.

п
и Е РОЗУМНО, чому 
’ * чат, які бажали в[ 
вати колгоспних телят, 
звали «патріотами»?

Добре, що молодняк було 
врятовано до їх приходу. 
Ллє могло б трапитись й 
інакше. Тоді кому, як не 
нашій молоді, була б гань
ба за те, що на її очах за
гинуло наше спільне.

Наша молодь повинна бу
ти такою, як ці восьмеро.

Добре зробили ви. дівчата. 
Лариса ГУБСЬКА.

м. Кіровоград, 
автоколона №2200.

“ —...... " у Дів
чат, які бажали вряту- 

иа-

О УВАЖНО прочитав у нашій молодіжній газеті 
** лист Таїси Краштан, де вона пише про те, як 
студенти однієї групи по-різному сприйняли заклик 
голови колгоспу допомогти врятувати телят. І нена
роком згадалися мені часи, коли я працював на будів
ництві в Краснодарському краї.

... Глуха травнева ніч 1960 року. Тиша. І раптом, як 
грім серед ясного неба, повідомлення: котлован гідро
вузла в небезпеці! В ньому ще не були завершені ро
боти. Від води він був відгороджений земляним наси
пом. Навесні вода почала підійматись все вище й вище 
і ось-ось затопить котлован.

За півгодини ми всі були на місці небезпеки. Кожен 
хапав, що під руку потрапляло — відро, ящик, мішок. 
Носили землю, каміння, нарощували насип. Тут же 
прибули механізатори. Бій зі стихією тривав до ранку. 
Повертались додому стомлені. Але радісно і тепло на 
душі від усвідомлення виконаного обов’язку.

Пам’ятається весна 1961 року. Серед ночі нам пові
домили, що річка Кан розлилась і затоплює село Ільїн- 
ку. Ми, не роздумуючи, кинулись рятувати майно, лю
дей. Обійшлося без жертв. Особливо відзначились у 
цьому двобої зі стихією наші земляки тт. Горзенко, 
Миценко з Маловисківського району.

Дивує, що деякі однокурсники Таїси, залишившись 
байдужими до заклику йти рятувати телят, набрались 
нахабства насміхатись з людей, які поступили, як подо- 
бає справжнім комсомольцям.

М. КОНСТАНТИНОВ, 
ударник комуністичної праці, учень коопера
тивного технікуму.

м. Кіровоград.

КОЛИ ВЕРСТАВСЯ НОМЕР...
Вчора, коли верстався номер газети, в редакції про

лунав телефонний дзвінок.
Секретар комітету «ПКСМУ Кіровоградського педаго

гічного інституту А. Ніцой повідомив, що в студент
ській групі, де навчається Таїса Краштан і її товариші, 
відбулися бурхливі комсомольські збори. На них обго
ворювався лист, надрукований у нашій газеті. На збо
рах виступили майже всі присутні студенти групи. Ма
рія Алмосова, Галина Солодка, Світлана Міклашев- 
ська, Анатолій Татаренко, Віталій Демченко схвалили 
вчинок вісьмірки подруг. Всі вони визнали, що не пра
ві, поступили необдумано, не по-товариському, не по- 
комсомольському. Свою ганебну поведінку вони суворо 
засудили і запевнили, що скрізь і завжди високо нести
муть звання члена ВЛКСМ, дорожитимуть честю ра
дянського студента.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 18 листопада 1962 р.,3стор.



Т7РИЄМНЕ враження справляє 
* * художників, яка відкрилась 
в приміщенні кінотеатру «Мир».

Виставлені твори належать 
мірі безпосередньо не зв'язані з

виставка самодіяльних
З листопада 1962 року

людям, ЯКІ в більшій 
мистецтвом, або не ма

ють спеціальної художньої освіти. Цього року вистав
ка за кількістю експонатів дещо бідніша, ніж у мину
лі роки. Проте це компенсується більшою кількістю ро
біт Л. Бондаря, М. Патокіна. І. Зубцова, А. Бондаренка 
та інших.

Вражає й те, що серед експонатів з'явились нові ви
ди мистецтва. Йдеться про художню різьбу по дереву. 
Тонко, ажурно, з видумкою виконані шкатулки М. Та
нінам (обласна станція юних техніків).

Поруч з плакатами Р. Кучурака, підготовлених до 
XXII з'їзду партії та до виборів 18 березня 1962 року, 
теплими етюдами Криму А. Бондаренка чільне місце 
зайняв зі смаком оздоблений фарфоровий посуд Г. IIлі
сової та цікаві орнаменти І. Марталоги, виконані в 
стилі закарпатських різьбярів.

Характерна риса цьогорічної виставки — пошуки 
художниками нових форм, оригінальності. Правда, не 
всім це поки що вдається. Так, В. Білоус з Кіровогра
да захопився в деякій мірі невиправданою технікою 
пастозного, навіть нагромадженого мазка. Нижче своїх 
можливостей виглядить на виставці експозиція, безу
мовно, здібного В. Констанді.

З любов'ю і майстерністю написані акварелі М. Па
токіна з Н овогеоргіївського району. Довго не хочеться 
відривати погляд від чудової патокінської весни і золо
тої, усипаної листям, осені. Прекрасні олійні етюди 
І. Зубцова з Новогеоргіївського району. Здебільшого 
витримані в приємній сірій гамі, вони ніжно переда
ють чарівність і спокій принишклої природи.

Дивує інше — безлюдність виставки. Немає тих по
жвавлених купок людей, які обговорюють роботи ху
дожників, діляться своїми враженнями, бо тепер на 
виставку без квитка в кінотеатр не потрапиш. А шкода!

А. МИХЛІК.

у. Яв
П]

•1V-»

у «МОЛОДОМУ КОМУНАРІ» за 7 жовтня було на- 
друковано критичну кореспонденцію «А ви читали 

накази, т. Курзов?». В ній йшлося про незадовільну по
становку виробничої гімнастики на заводі «Червона 
зірка». Секретар партійного комітету заводу В. Тюрен
ков повідомив редакції, що кореспонденцію обговоре
но, критику визнано правильною. Головного інженера 
т. Курзова, начальників цехів та голову спортивного 
клубу «Зірка» В. Твердоступа зобов’язано на протязі 
кількох днів налагодити проведення фізкультурних 
пауз в цехах.

Як бачимо, статтю обговорено на заводі майже че
рез три тижні з дня її виходу в світ.Це— ще одне під
твердження того, що керівництво підприємства дивить
ся на виробничу гімнастику крізь пальці. Пора б вже 
від розмов перейти до діла. Адже про байдуже став
лення начальників цехів до дорогоцінних «п’ятихвили
нок» йшлося і на недавній комсомольській конференції 
заводу.

Коли ж все-таки робітники матимуть можливість по- 
елравткньому займатися виробничою гімнастикою?

Т^ГУТІ гвинтові сходи йдуть 
все вище і вище під купол 

білокам’яної дзвіниці над вхо
дом до Софійського заповідни
ка. На одній з дверей у тісно
му проході — білий аркушик з 
написом: «Лабораторія рестав
рації настінного живопису Со
фійського собору». Коли б моя 
воля, то я замінив би цей на
пис іншим, лаконічнішим: «Тут 
лікують фрески». Він більше 
відповідав би дійсності.

Фрески — древній розпис стін 
Софійського собору в Києві 
«хворіють» на багато хвороб, 
викликаних старістю. їм же по
над 900 років! 1 лише завдяки 

і реставраторам тисячі відвіду- 
, вачів собору можуть милувати
ся надзвичайно цінним старо
давнім розписом. Розкрито 

(і (очищено від пізніших записів) 
а і реставровано понад дві тися- 

чі квадратних метрів древніх 
т фресок, близько 600 різних зо-
4 вражень. Реставровано також 
Л 156 квадратних метрів мозаїки, 
л Виконаний чудовими, невідоми- 
\ ми майстрами, живопис дістав
V друге життя. В древніх мо- 
0 заїках і фресках крізь каноніч- 
А ні формп яскраво проглядає
5 любов до краси, видно риси
V далекого реального життя.
’ «Лікарі»—реставратори одяг-

путі не в білі, а в сині халати. 
(І Але їхня термінологія нагадує 
в медичну: аналіз, компрес, зонд, 
і ін’єкція. Та й приміщення ла- 
і бораторії схоже на маленьку 
з операційну з яскравим пучком 
\ світла над столами, з безліччю
V пробірок, з мікроскопами, блис

кучими скальпелями та іншими 
інструментами.

Ольга Федорівна Плющ те
пер виконує обов’язки завідую
чого лабораторією. Вона канди
дат технічних наук, прекрасний 

" )-реставратор. її кабінет, 
__ ___ колись чернечою келією, 
заставлений шафами з десят
ками акуратних томів 
бомів.

І

а боратори с 
а операційну 
\ світла пал

(І майстер 
(І що бувІ

І
і»іс
::

і

ІМЕНИННИКОВІ 
162 РОКИ 

ТЦОХАММЕД бен 
житель Танжера 

рокко), відсвяткував 
162-річчя в тісному 
сім'ї, що складається 
Дітей.

— Тут копії звітів про нашу 
роботу, — говорить Ольга Фе
дорівна. — Лабораторія створе
на понад 10 років тому. Перед 
нами було поставлено завдан
ня — реставрувати надзвичай
но цінний настінний живопис 
Софійського собору — видатно
го твору древиьоруського зод
чества. Перш ніж приступити до 
цього, ми розробили свою мето
дику, техніку і технологію ре
ставрації. Керував цим найста
ріший реставратор Л. П. Кали
ниченко.

Тут же дізнаємося про те, як 
старанно реставратори обсліду
ють об’єкт: встановлюють ушко
дження штукатурної основи, 
роблять аналіз штукатурки, з 
допомогою зондування (роз
криття маленьких ділянок стін
ки) знаходять місця древньої 
фрески, приховані під шарами 
дальшого запису. Потім робля
ться численні фотозйомки. На
решті, всі види ушкодження 
наносяться на спеціальну кар
тограму. Коли я дізнався про 
все це, мені знову захотілося 
порівняти реставраторів з ліка
рями, які перш, ніж лікувати, 
повинні встановити точний діаг
ноз.

Хочеться згадати про те, як 
проводилися реставраційні ро
боти до революції. У першій по
ловині XIX століття було вирі
шено реставрувати древні фрес
ки Софії. Цар Микола 1 розпо
рядився провести ці роботи в 
найкоротшнй строк. I ось ма- 
лодосвідчені майстри за кілька 
місяців «реставрували» цен
тральну частину собору. Гляну
ли отці церкви на відкриті 
фрески, і здалося їм. що суво
рий і простий древній живопис 
не досить величний, що він не 
відповідає помпезності богослу
жіння в соборі. Церковні неуки 
розпорядилися «обновити» фрес
ки. І чудові твори древньору- 
ського мистецтва були грубо 
замальовані яскравими олійни
ми фарбами.

Ольга Федорівна докладно 
розповіла, як розчищають те
пер фрески від пізніших олій
них записів. Після зондування 
на ділянку, де передбачається 
наявність фрески, накладається 
компрес, просочений спеціаль-

Героїзм радянських
людей

'24 КІЛОМЕТРИ З ВБРОЗКРЙТИМ ПАРАШУТОМ к

ним розчином, створеним у ла
бораторії. До речі, для розкрит
тя древнього живопису з-під 
олійного запису українські ре
ставратори вперше стали за
стосовувати органічні суміші 
розчинників, а не аміачні роз
чини і розчини каустичної соди, 
від яких фрески втрачають свою 
соковитість. Після того, як 
компрес знято. реставратори 
обережно, скальпелем та інши
ми інструментами знімають на
шарування, обробляють фреску 
різними розчинами, щоб звіль
нити її від поверхового забруд
нення і від солей.

Дуже важливо визначити, чи 
нема в штукатурці водорозчин
них солей, які можуть вияви
тися на поверхні фрески і зі
псувати її. Всього за час ре
ставрації було зроблено більше 
п’яти тисяч хімічних аналізів. 
Скріплюючий розчин, створений 
на основі смол, нагнітався через 
невеликий отвір у ті місця, де 
штукатурка відшарувалась. Це 
і називається ін’єкцією. Потім 
до аварійної ділянки підводив
ся спеціальний прес.

Фреска «консервується» в то
му вигляді, в яцому вона роз
крита. Там, де вона втрачена, 
залишають рисунки XVII і 
XVIII століть, якщо вони мають 
значення для історії, відокрем
люючи їх від древнього живо
пису тоненькою білою смуж
кою. Те, що не має художньої 
га історичної цінності і не від
повідає первісному декорові со
бору, зафарбовують нейтраль
ним тоном.

Ольга Федорівна показує най
цікавіші фрески. Величезну 
художню цінність являють мо
заїки олтаря і купола, численні 
композиції, що вкривають стіни 
і склепіння собору. їх відроди
ли київські 
линнченко, 
Єрко, В. 1. 
кий. П. Я.
Незабаром , , .

шать собор. Але багато 
люди з вдячністю згадуватимуть 
майстрів, які відкрили для них 
прекрасне древнє мистецтво 
його первісному вигляді.

1 листопада серійний віт
чизняний аеростат «Волга» 
піднявся в стратосферу на 
висоту понад 25 кілометрів, 

і На його борту були два пі- 
лоти-парашутисти, полков
ник Петро Долгов і майор 
Євген Андреев, які дістали 
завдання зробити стрибок 
з глибокої стратосфери на 
землю.

Але тільки один з них —• Євген Андреев зміг розпо-• вісти про подробиці героїч- •ного польоту. Непередбаче- ][ний випадок на початку 
\ стрибка був для Петра Дол- 
\гова фатальним. Він не по- і вернувся на землю живим.< і Ось розповідь про цей 
рподвиг Євгенія Андреева: р ...7 г. 44 хв. Старт. Повіль
но пливе вгору наша «Вол
ога». Через дві з лишком го- 
(ідини набір висоти припи
нився. Приймаємо наказ: 
й«Виконуйте завдання». Ви- 
^сота — 25.458 метрів. р Через кілька секунд з моїх і очей уже зник наш кора
лі бель. Лечу з швидкістю 
('близько 900 кілометрів на 
('годину. Лечу на спині. Не
їду же зручно, не видно пе- 
і^ред собою землі, але зате гне обмерзає скло в гермо- 
ї шоломі. Температура зу
стрічного потоку повітря мі- 
^нус 60 градусів. Та ось дов
гожданний сигнал — спри
нцювала автоматика і поїіе- 
\редила про те, що висота — 
'л1500 метрів. Парашут роз
орився на висоті 958 метрів

майстри Л. П. Ка- 
Е. С. Мамольт, А. Ф.
Бабюк, Л. Г. Тоць- 

Редько та інші, 
реставратори зали- 

років

В

В. МИХАЛЬЧЕНКО, 
кореспондент РАТАУ. 

м. Київ.

13 ЗАЛИ СУДУ

Вбивцю понарано

від землі...
Вільний політ Євгена Анд- 

рєєва — 24.500 метрів три- 
і вав 270 секунд. Цього ще не 
\знає наша планета.і (ТАРС/
) ------ ©-------

Iran

-------------ДЖЯ

Є,
Воно

МАКЛЮРА — 
ЗГУБНИК РАКА

НЕВЕЛИКЕ дерево з тем- 
нозеленим листям по

ширене в Туркменії,
називається маклюра-оран- 
жова. На кінець літа на де
реві з’являються апельси- 
ноподібні плоди. Досліджен
ня показали, що- плоди 
маклюри містять у собі ре
човини, які згубно вплива
ють на ракові клітини.

Лагі^ібка ПОЦМНТАРЮ

БЮРОКРАТОВІ
Тепер спокійно можна 

спочивати,
Ніхто його не потурбує 

вже ---
Від клопотів щоденних 

бюрократа
Смерть-секретарка 

пильно береже.
Робить їм, правда) нічого 

обом —
Ніхто до них не рветься 

на прийом.

І домовина довша
на вершок?..

ЛЮБИТЕЛЮ ВКАЗІВОК

ХОЛУЄВІ
Він тут снує

«Хіба такі за

свої тупі 
думки: 

морем 
хробаки? 

гризуть?Хіба там так
Хіба так просто точать?
На наших хробаків
Там і дивитись 

не захочуть!».
ЗАТИСКУВАЧЕВІ КРИТИКИ

У цього пика од досади 
кисла: 

Нема в могилі телефону 
й крісла.

А хочеться ж, їй-богу, 
хоч разок

Ще надавать підлеглим 
вказівок...

БРЕХУНОВІ
1 □ 
Тут

Чи
Чи

спеку, і в мороз 
всяк сказать 

вагається: 
він умер всерйоз, 
тільки прикидається?

Він не виносив сміття
з хати, 

Щоб хтось комусь
не мовив щось.

І ось тепер йому лежати 
У купі сміття довелось.

КЛЯУЗНИКОВІ
Отрути й жовчі 

в нім
Що черв’яки в

стільки 
засохло, 

його труні 
подохли.

ПІДОЗРІЛИВОМУ
Він хмуро тут лежить 
І, знай, підозріває, 
Що тут усі живі,
А мертвих тут немає...

ПЛАЗУНОВІ
ЗАЗДРІСНИКОВІ

А цей ночами все сичить 
і свище.

Хоч вже перетворивсь 
на порошок:

— Чого могила у сусіда 
вища

Цей плазував на череві 
І догоджати звик, 
Начальникові килимом 
Під ноги слав язик.
Тепер з могили темної 
Благання шле у світ: 
«Переверніть, о людоньки, 
Зі спини на живіт!».

ЗАПИС У КНИЗІ ВРАЖЕНЬ
Я не знайшов тут тих, 
кому імення — люди, 
хто хлюпав у життя 
із серця чистоту, 
хто з світу обскрібав, 
немов луску, огуду, 
прожектором думок 
розгонив темноту.
Я зустрічаю їх 
щодня у праці й поті — 
вони ідуть ламать 
віджиле і старе, 
вони живуть в простій, 
земній своїй роботі, 
і смерть минає їх — 
вона їх не бере.
Ніякі хробаки 
не можуть розточити 
ні мислі, ні діла, 
ні мрії щирий злет — 
краса їх душ 
стає красою світу, 
обличчям міст, 
материків, 
планет.

В. СИМОНЕНКО.

12 серпня жителів Кіро
вограда облетіла трагічна 
звістка. В центрі міста о 9 
годині вечора сталося вбив
ство. Від варварського уда
ру ножем загинув робітник 
ливарного цеху заводу 
«Сільгоспдеталь» Володи-’ 
мир Ерро. Вбивцею виявив
ся робітник заводу «Черво
на зірка» сімнадцятирічний 
Дмитро Коломієць.

Майже три місяці велося 
слідство. 1 ось 15 листопада 
відбувся суд. Приміщення 
Палацу культури імені 
Жовтня переповнене. На ла
ві підсудних — молодий 
хлопець. Перед ним від
кривався широкий і світлий 
шлях у життя. Працюй, 
вчись! Але Д. Коломієць 
цього не захотів. Рано по
чав випивати, завів зна
йомства з сумнівними людь
ми. Пізніше став бешкету
вати на вулицях. Дістав 15

діб за дрібне хуліганство. 
Здавалося б. суворе попе
редження. Врахуй, вгамуй
ся... Не врахував. 1 ось — 
вбивство. Хтось з «дружків» 
поскаржився Коломійцю на 
Ерро.

— Добре, порахуємось,
В той день він у себе до

ма добре випив, взяв ножа, 
який сам виготовив на за
воді і пішов 
Леніна. Біля 
зустрів Ерро.

Зайшли в 
дів по вулиці 
го. Звідти Ерро не вийшов.

Суд засудив Д. Коломій- 
ця до 15 років позбавлення 
волі. Вирок був зустріну
тий присутніми з величез
ним задоволенням.

€. ПОЛЯКОВ, 
робітник заводу «Чер
вона зірка», громад
ський обвинувач.

ГНАШД АДРЕСА

на вулицю 
«Вареничної»

ОДИН З ГІІд’ЇЗ-

Луначарсько-

СТАРОДАВНІЙ РАЙОН 
ВИДОБУВАННЯ РУД
ЛІДИ діяльності старо- 
давніх рудокопів і мі

деплавильників виявлено на 
території піщаних пустинь, 
що прилягають до півден
ного узбережжя озера Бал
хаш у ------
знахідок 
шлаків, 
посудин 
уламки 
яких провадилась виплавка 
міді. Гадають, що під су
цільними пісками цих пус
тинь поховано стародавній 
район видобування руд.

(РАТАУ).

Казахстані. Серед 
— розсипи мідних 

залишки глиняних 
ручного ліплення, 
окислених руд, з

о о 
о о 
о 
о о о 
о о о 
І 
о 
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о о о 
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Кінотеатр «Мир». «ОСТАН
НІЙ РАУНД». Початок о Угод. 
50 хп. ранку, об 11 год. ЗО хв.. 4 
І год. 10 хв., 2 год. 50 хв. дня, 4 
4 год. 50 хв., 6 год. 10 хв., 7 год, 
50 хв. та о 9 год. ЗО хв. вечора.
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