
Сьогодні—День будівельника
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЗУПИНИСЬ, друже, на 
мить, поглянь довнола 

себе. Корпуси новобудов, 
заводів-велетнів, потуж
них фабрик, гігантських 
електростанцій оточують те
бе. І все, що ти бачиш і що 
буде зроблено за семиріч
чя, — це для тебе, для 
твоїх дітей, для всіх нас, 
для радянського суспіль
ства. І всі ці новобудови 
створені невтомними рука
ми будівельника, людиною 
найвеличнішої професії.

В руїнах і згари
щах залишились наші 
міста 1 села після ганебно
го вигнання гітлерівських 
полчищ з нашої території, 
І народ-багатир сказав: 
«Бути рідному краєві ще 
красивішим». Почав будів
ничий славні справи твори
ти. Країна вкрилась риш
туваннями новобудов.

А поглянь сьогодні: де с 
залишки руїн? Гарнішими, 
ніж до війни, стали наші 
міста, села. На карті Віт
чизни виникло багато но
вих населених пунктів.

І, як завжди, всюди по
переду йшов комсомол. Так 
уже повелось, що він на 
протязі всієї своєї історії 
був будівничим.

О ’ЯТЬ років тому за 
и 0 велінням серця по 

комсомольських путівках 
з’їхалксь на береги Дніп
ра юнаки І дівчата. Моло
дечий запал, невгасимий 
комсомольський вогник єд
нав, гартував новий но- 
лентив ударної будови. А 
сьогодні вже звершений 
героїчний будівельний по
двиг. В основному руками 
молодих створені потужний 
енергетичний гігант на 
Дніпрі, Кременчуцьке мо
ре, Нове місто.

ГЕС дає тепер країні де
шевий промисловий струм, 
а славний нолектив впев
нено наближається до но
вого рубежу — він прагне 
до Жовтневих свят здати 
станцію в експлуатацію на 
повну потужність.

І/РЕМЕНЧУЦЬНА ГЕС — 
це ще одна жива сто

рінка славного літопису 
ленінського комсомолу.

Більше половини колективу 
гідробудівників складає мо
лодь. По-бойовому трудять
ся члени комплексної брига
ди Григорія Отенна. Мно
жать славу кагорти бу
дівників ГЕС дівчата з 
бригади Євдокії Шкрум, 
старший машиніст п’яти-

СЛАВНОГО
соттонного крана Георгій 
Марчик, бригади, які очо
люють Алевтина Шабано- 
ва, Володимир Сизоненко, 
Григорій Вірич, Анатолій 
Колодієв та інші.

Є про що рапортувати 
сьогодні комсомольцям і 
молоді обласного будівель
ного тресту. Місяць тому 
бригаді дівчат, яку очолює 
Ніна Кривих із Знам’ян- 
ського будівельного управ
ління № 2, присвоєно зван
ня колентиву комуністич
ної праці. Це ж звання но
сінь бригада Василя Дра
ча з кіровоградського 
трестмайданчика № 6.

Ударними комсомоль
ськими будовами оголошено 
олександрійський, долин- 
ський, ново-український 
цукрові заводи. З різних 
кінців області з’їхались сю
ди юнаки і дівчата. Тут 
вони здобувають спеціаль
ність. Звичайно, важко ро
бити перші самостійні кро
ки. На допомогу приходять 
старші товариші. Так, на 
будівництві олександрій

/

ського цукрозаводу, під ке
рівництвом досвідченого 
бригадира мулярів Василя 
Чуприни стали майстрами 
своєї справи тт. Ковален
ко, Пузенко, Дудник, Пота- 
пова та інші. Колективу 
уже присвоєно звання ко
муністичного.

Та не всюди тан ідуть 
справи. На будівництві 
Ново-Унраїнського цукро
заводу, наприклад, відчу
вається гостра нестача бу
дівельних матеріалів і ме
ханізмів. З-за цього тут 
низька продуктивність пра
ці. Часті порушення трудо
вої дисципліни.

СЕМИРІЧЧЯ
Не все гаразд і на будів

ництві долинського цукро
вого комбінату.

Долинський і Ново-Укра
їнський райкоми комсомолу 
мало ще приділяють уваги 
новоствореним організа
ціям.

Будувати швидше, нра- 
ще, красивіше і дешев
ше — під таким лозунгом 
повинна вестися вся робо
та комсомольських орга
нізацій будов і підприємств, 
що виготовляють будма
теріали. Нема сумніву в 
тому, що номсомол і далі 
буде гідним помічником 
партії і уряду в розв’язан
ні цього загальнонародного 
завдання.
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Р1 ВНЯТИСЯ 
на передовиків заготівлі кормів

ЩОБ ХУДОБА БУЛА СИТОЮ
У відповідь на рішення 

липневого Пленуму ЦК пар
тії про створення в кож
ному колгоспі півтора-двох- 
річного запасу кормів, мо
лодь Вільшанського райо
ну зобов’язалася заготови
ти в цьому році 200 тисяч 
тонн силосу і 5 тисяч тонн 
консервованих качанів ку
курудзи в молочно-восковій 
стиглості.

Ініціаторами змагання 
виступили, як і торік, ком
сомольці колгоспу імені Ка- 
лініна. Вони створили спе
ціальну бригаду з 33 чоло
вік.

Почин калініїшів підхопи
ли комсомольці дорожин- 
ського колгоспу імені Лені
на. Вони перевірили стан 
кукурудзо- і силосозбираль
них 
шин і 
рейду 
ської 
Зубко 
правління колгоспу. 
Лені хиби і упущення були 
ліквідовані.

комбайнів, автома- 
споруд. Про наслідки 
секретар комсомоль- 
організаиії Валентин 
доповів на засіданні 

Вияв-

Зі святом вас!
Як радісно пройтися по кварталу, 

Коли старих будинків довгий ряд 
ііа розі вулиць витісня помалу 
Новий красунь квартир на п’ятдесят. 
У ньому все: прості і скромні риси, 
Численних вікон плетиво скляне, 
1 ці з любов’ю зроблені карнизи, — 
Чомусь постійно радує мене.
1 зрозумілим стане серця стукіт 
(Прислухайся — здається, чути б міг), 
Коли будівників умілі руки 
Мою привітно тиснуть у своїх.
А як кипить у цих руках робота! 
У вільний час побачити прийдіть, 
їм заздрячи, скажу: й мені охота 
Майстерністю такою володіть, 
Щоб дім ростити під покровом миру, 
Щоб кладка міцно, на віки лягла, 
Щоб радість весняна у всіх квартирах 
Супутницею вірною була.
Ростуть жилі будинки і заводи, 
Дивують світ спортзали Нужників, 
Грудьми спиняє гребля бистрі води... 
Все це — ваіи славний труд, будівники! 
Від всіх — у кого ордер на квартиру, 
Кому ви збудували новий клас, 
Від серця молодого тепло й щиро 
Зі святом я вітаю, друзі, вас!

с. леонтієнко.

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Неділя, 14 серпня 1960 р. Ціна 20 коп«

Добрий почин зробили- 
комсомольці і молодь кол
госпу імені XXI з’їзду 
КПРС. По ярах і вздовж 
шляхів вони _____
скиртували бур’яни і таким 
чином заготовили 100 тонн 
сіна для овець. Зараз ком
сомольці артілі розпочали 
силосування кукурудзи.

Райком ЛКСМУ оголосив 
ударний місячник по заго
тівлі кормів для громад-

ського тваринництва. За
тверджено умови соціаліс
тичного змагання серед 

___ первинних організацій. Під- 
скосили й за- сумки змагання підбивати

муться кожної п’ятиденки. 
Переможцю вручатиметься 
Червоний прапор районної 
комсомольської організації 
і Почесна грамота райкому 
ЛКСМУ.

П. ГУДЗЕНКО, 
секретар Вільшанського 
РК ЛКСМУ.

ШЕФИ—КО Л ГОС ПУ
Комсомольці колгоспу 

імені Чапаєва, Кіровоград
ського району, — люди 
конкретних справ. Дали 
слово заготовити по ЗО 
тонн силосу па корову.

Уже з перших днів зби
рання кукурудзи молодь по
казує зразки 
дуктивної праці, 
мольсько-молодіжний 
гат у складі 
Ф. Кітраря,

високопро- 
Комсо- 

і агре- 
комбайнера 
тракториста

На знімку: панорама селпп-.а 
Хрущов.

Текст читай на 4-й сторінці.

Ф. Нікітіна і причіплювача 
В. Бондаренка день-у-день 
перевиконує норми.

На допомогу колгоспни
кам прийшли шефи. Кіро
воградський автопарк на
правив колону автомашин, 
які беруть участь у пере
везенні силосної маси. Мі
ські комсомольці-водії не 
уступають в своїй завзятос
ті нашій молоді. Шофери 
тт. Кушнір, Шаповалов, 
Сайченко і інші роблять по 
18—20 рейсів за день.

Початок зроблено доб
рий — у траншеї закладено 
перші 1.300 тонн силосу.

М. ТОПОР, 
секретар комсомольської 
організації колгоспу.

До наступного 
відвідання КНДР 
М. С. Хрущовим

Центральний Комітет Тру
дової партії Кореї і Уряд 
Корейської Народно-Демо
кратичної Республіки звер
нулись до ИК КПРС і Ра
дянського уряду з запро
шенням Першого секретаря 
ЦК КПРС, Голови Ради 
Міністрів СРСР товариша 
М. С. Хрущова відвідати 
КНДР.

ЦК КПРС і Радянський 
уряд з великим задоволен
ням прийняли це запрошен
ня.

Тов. М. С. Хрущов відві
дає Корейську Народно-Де
мократичну Республіку па 
початку жовтня и р

С. V. •ЛГЛ’



СНІ РАДЯНСЬКИМ БУДІВЕЛЬНИКАМ!

Риси нашого росту
Т] О БОБУ ДОВ11 — наше 

майбутнє, наше багат
ство. З ними кожний з нас 
зв'язує свої світлі мрії і на
дії. Ось чому професія бу
дівельника є найбільш ма
совою і почесною у народі, 
бо й сам народ наш радян
ський гордо іменує себе бу
дівником.

Будівельників ви зустрі
нете всюди, у кожному ку
точку Кіровоградщини. Ко
лектив обласного будівель
ного тресту споруджує у 
1960 році об’єкти в 37 на
селених пунктах. Серед но
вобудов цього року буде 
здано 8 шкіл і 5 іикіл-ін- 
теряатів, 10 лікувальних 
закладів, 50 житлових бу
динків, три мости, чотири 
кінотеатри.

Закінчуються основні ро
боти по переселенню з зони

затоплення Кременчуцького 
моря; нові об’єкти здають 
шахтобудівники Олек
сандрії, залізничні бу
дівельники Знам’янки.

А як невпізнанно змінює 
своє обличчя наш Кірово
граді У місті виросли нові 
школи, лікарні, кінотеатри 
й житлові будинки. Вдвоє 
збільшилась потужність Кі
ровоградської електростан
ції і у стільки ж —> пода
ча води.

У важливий промисловий 
район перетворюється пе
редмістя обласного центра—< 
Балашівка. Тут вже вима
льовуються корпуси м'ясо
комбінату, газороздавальної 
станції, молокозаводу, за
воду залізобетонних виро
бів.

Місто будується, 
перелічити всі ті 
на яких ведуться роботи.

Важко 
об’єкти,

РОЗГІН взято
ДВА з лишком роки тому 

була створена міжкол
госпна будівельна органі
зація Рівнянського району. 
Тоді в її розпорядженні бу
ло зовсім мало транспорт
них засобів, виробнича база 
теж залишала бажати кра
щого.

Зараз наш міжколгосп
буд — потужне багатогалу
зеве підприємство, основний 
контингент робітників і ін
женерно-технічних працівни
ків якого становить молодь. 
У нас є цегельний завод, 
створено автопарк, механі
зована столярна майстерня, 
пилорама, шлакоблочний 
цех.

Дружний колектив моло
дих будівельників з року в 
рік набирає темпів. Уже 
торік ми зуміли виконати в 
колгоспах району будівель
них робіт на 4,8 мільйона 
карбованців, а в нинішньо
му році ми, безумовно, на
багато перекриємо цей по
казник. Ми споруджуємо 
два колгоспних 
культури, 
ясел, п’ять 
тринадцять

Будинки 
двоє дитячих 

свинарників та 
корівників на

4,5 тисячі голів худоби.
Гордістю колективу є 

бригада штукатурів, до 
складу якої входять Міля 
Гавриленко, Діда Дзеркаль, 
Ольга Калюжна, Ніна Клюй 
та інші. Тільки за липень 
кожний член бригади вико
нав штукатурних робіт в 
обсязі 1.600 квадратних мет
рів.

Бригади цегельників, яки
ми керують Василь Пили- 
пенко і Василь Єфименко, 
значно перекрили планову 
продуктивність преса і ви
робляють за зміну по 14 — 
15 тисяч штук цегли. На за
воді здобули професію і 
стали майстрами цегельної 
справи сипщиці Надія Лит- 
виненко і Ніна Артеменко, 
садчиці цегли Люба Лось і 
Ольга Павленко, різальниця 
сирцю Євгенія Пнлипенко. 
Заслужену шану здобули 
мулярі бригади Івана Ци- 
бульового, шофери Володи
мир Щек, Григорій Рома- 
ненко, Анатолій Луценко.

Л. ТОКОВИЙ,
головний інженер Рів- 
нянської організації 
«Міжколгоспбуд».

Та найбільш значимі все ж 
варто назвати. Це 80-квар- 
тирний жилий будинок по 
вулиці Карла Маркса, го
тель на 200 місць на площі 
Кірова, кінотеатр на 800 
глядачів, магазин «Дитячий 
світ», новий міст через 
р. Інгул і т. д. Ростуть вони, 
мов у казці, не по днях, а 
по годинах. Та й не дивно, 
бо в руках будівельників 
досконала техніка, на риш
тованнях працює багато 
юних, завзятих у праці і 
навчанні.

Наведу один з багатьох 
прикладів. З 700 чоловік, 
які трудяться в будівель
ному управлінні № 1, 120 
прийшли після закінчення 
десятирічки. З них 50 юна
ків і дівчат навчаються у 
вечірній школі, 25 — у ву
зах і технікумах на заочних 
відділеннях. У Знам'ян- 
ському будівельному управ
лінні № 2 працює бригада 
мулярів, яку очолює Ніна 
Кривих. Колектив складає
ться з 11 чоловік. Це моло
ді дівчата, ' комсомолки, які 
прийшли на будову зде
більшого після закінчення 
десятирічки. Місяць тому 
за високі успіхи бригаді 
присвоєно звання кому
ністичної. Ми від душі ра
діємо і досягненням брига
ди Василя Драча з кірово
градського трестмайданчи- 
ка № 6, яка теж носить це 
високе звання.

Будувати швидше, кра
ще і красивіше, більше зда
вати жител і промислових 
об’єктів — під таким деві
зом трудиться весь наш 
колектив.

А. РИБАЛЬЧЕНКО, 
керуючий Кіровоград
ським облбудтрестом.

цьому році одружились.

ОНОВЛЕНІ СЕЛА
«Село на нашій Україні, 

неначе писанка, село». Зна
йомі кожному з нас рядки 
великого Кобзаря сповнені 
сьогодні нового змісту. Це 
нове ви побачите всюди. По
бувайте хоча б у селах До
линівської сільради. Четве
ро їх: Долинівка, Полтав
ка, Вербове, Раслове. 1 
скрізь нові просторі будни
ки колгоспників під шифе
ром, черепицею і залізом.

На очах змінюється внг- 
ляп сіл. В багатьох дворах 
стоїть по дві будівлі. Во
ни — наочна ілюстрація 
сучасного і минулого. При
земкувата хатина з малень-

ними віконцями — спадщи
на діда-прадіда і великий 
будинок з широкими вікна
ми, під залізним дахом. За 
два — три роки близько 70 
сімей перебудували свої 
житла.

Долинівські комсомольці 
комбайнер Павло і доярка 
Галя минулого року побра
лись. А днями подружжя 
Маштаків увійде у свій 
п’ятикімнатний будинок. 
П’ять кімнаті Чи ж мог
ли мріяти про них діди-пра- 
діди Маштаків?

І темпи нині не ті. Вер- 
бівські комсомольці скотар 
Павло і ланкова Галя в

А 
оце днями вже й у власно
му чотирикімнатному бу
динку ІЇІармари новосілля 
справили. Колгосп допоміг 
їм лісом, та й люди підсо
били.

А хіба тільки вони так 
швидко побудувалися?! Ча
сом і не зоглядишся, як на 

голому місці красень-дім 
виростає. Тільки в Полтавці 

минулого року 12 
сімей в нові будинки 
вселились. А ось на
стане осінь — знову 
почнеться пора ново- 
сільна. В Долинівці 
буде закінчено будів
ництво шести нових 

будинків, у Полтавці—де
сяти, у Вербівці — чоти
рьох.

Збільшується турбот у 
торговельних працівників. 
Для новобудов потрібна 
гарна мебель, тюль, скатер
ті... Та це приємні турбо
ти — для людей же, для їх 
блага.

М. САНДУЛ, 
голова Долинівської сіль
ради, Компаніївського ра
йону.

Так виглядить одна з ву
лиць сьогоднішньої Покров- 
ки, Компаніївського району.

Фото В. КОВПАКА.

Слово 
молодих
ПИШАЮСЯ 
своєю роботою
З дитинства мріяв я про 

те, щоб зводити будови. 
Тому й оволодів професією 
муляра у Миколаївській 
школі ФЗН. І ось уже третій 
рік працюю в колгоспній бу
дівельній бригаді. Багато 
зробив для колгоспу наш 
дружний колектив. Недавно 
здали корівник, а оце будує
мо другий. Спорудили ми і 
хороший клуб для своїх 
односельчан.

Є. БЕРЕЗНЮК, 
муляр колгоспу імені 
Леніна, Голованів- 
ського району.

Подвійна радість
І/ НАСТУПНОМУ році | 
•У кіровоградці одержать ♦ 
ще один чудовий подару- і 
нок: широкоекранний 
реофонічний кінотеатр 
800 місць. Для мене 
буде подвійною радістю, бо і 
в цю будову я вкладаю і ♦ 
свою скромну частку праці. ♦ 

Після школи я прийшла * 
на будівництво без будь- 
якої спеціальності. А те- 
'пер — муляр четвертого 
розряду. Працюю добре, 
даю за зміну майже півто
ри норми виробітку, 
працювати велить моя 
сомольська совість, 
щенний клич ударників ко
муністичної праці.

Свято будівельників ми 
з Олександром, моїм чоло
віком, теж будівельником, 
зустрічаємо особливо радіс
но: днями ми одержали 
нову квартиру. А сьогодні 
справляємо новосілля.

О. ковицька, 
муляр Облуправління 
№ 1 Кіровоградського 
облбудтресту.

сте
на 
це

Так 
ком- 
свя-

Золоті у
ДцО-ПИ під’їжджаєш до 

Олександрії, то ще зда
лека можна побачити довгі 
стріли баштових кранів. Міс
то будується, і важко сьо
годні знайти вулицю, до б 
не виростали красиві бага
топоверхові будинни.

Площа імені Жовтневої 
Революції. Стрункий архі
тектурний ансамбль її у 
цьому році доповнять ще 
три великих будинки. Зве
ли і готують до здачі ці 
об’єкти будівельники другої 
дільниці будупра в л і н н я 
№ 3.

Начальника діль ниці 
Пантелея Ілліча Кочержен- 
ка вдалося розшукати на 
«музикальці». Це так з 

легкого слова будівельників 
зветься будинок музичної 
школи, яка незабаром прий
ме в свої класи понад 400 
майбутніх піаністів, 
палів.

Зараз на будівництві 
школи залишилося всього 
дві бригади: ліпників та ма
лярів — йдуть опоряджу
вальні роботи.

— За нами діло не ста
не,—говорить ліпник Олек
сандр Хрипаков, який за
кінчує оздоблення концерт
ного залу.

На вулицях міста можна 
годинами милуватися кра
сою багатьох будинків, до 
яких доклали свої вмілі ру
ки будівельники цих двох 
бригад: кінотеатр, хлібоза
вод, жилі будинки...

скри-

Після закінчення десятирічки Раїса Приходько прибу
ла на будівництво Кременчуцької ГЕС. Тут дівчина про- 

' йшла хорошу трудову школу. Тепер Рая — одна з пере
дових бетонщиць. Без відриву від виробництва вона 
вчиться на другому курсі Київського політехнічного інсти- 
ТУТУйа знімку: Раїса ПРИХОДЬКО.^ р ЧОБ!ТКА.

Бригада штукатурів день 
у день не виконувала своїх 
планів, дехто з робітників 
запізнювався на роботу, 
працював «з холодком».

У цю справу 
комсомольський 
відвертій розмові 
запропонували
бригадира і рекомендували 
на цю посаду Аню Хлівну. 
Відтоді не було жодного 
випадку, щоб штукатури 
виконували місячне завдан
ня нижче як на 120 про
центів.

втрутився 
штаб. У 
робітники 

змінити

них руки
У бригаду ліпників Олек

сандр Хрипаков прийшов на 
початку цього року, після 
демобілізації з армії. А сьо
годні — це вже досвідчений 
майстер своєї справи. Різ
номанітні деталі ліплення 
аж до найскладніших крон
штейнів Олександр формує 
і встановлює сам. За мину
лий місяць своє завдання 
він виконав на 170 процен
тів.

Добре трудяться на 
ві молоді малярі, які 
чилися у змагання за 
називатися бригадою 
ністичної праці.

— Щоб домогтися 
ГО, —- говорить бригадир 
малярів Григорій Руса- 
ков, — доводиться кожно
му члену бригади стежити 
і за якістю будівельних ма
теріалів, що надходять на 
будову, І зі знанням справи 
готувати розчин. Члени 
бригади Марія Красуцька, 
Діда Максименко, Люба 
Януш та інші вміло скла
дають «рецепти» розчинів 
Фарб і цим значно підви
щують якість робіт.

Є ще одна хороша тра
диція у будівельників цих 
колективів: все, чого на
вчився робити один, повин
ні вміти всі. Серед малярів 
майже половина таких, що 
прибули в бригаду не біль
ше року тому. Та за якіс
тю роботи вони не поступа
ються перед досвідченими 
малярами Дмитром Абрамен-

будо- 
вклю- 
право 
кому*

ЦЬО-

Великого поширення у 
нас дістав почин Ленінград- 
ців. які трудяться під деві
зом: «За красиву будову». 
Ця ініціатива полягає в бо» 
ротьбі за високу культуру 1 
зниження собівартості бу
дівельних робіт, у вихован
ні високих моральних якос
тей робітників, в комуніс
тичному ставленні до праці, 
Бригади мулярів В. Бавикі- 
на і П. Скрипника, які зма
гаються між собою, вико» 
нують змінні завдання на 
140 — 150 процентів. В чис» 
лі кращих ідуть також 
бригада бетонярів, яку 
очолює 3. Лобунько, Т8 
бригада мулярів Д. Гусака,

Вузьким місцем у нас є 
постачання 
матеріалів, 
менту, 
штаб, партійна група і пра
цівники міськкому партії цю 
ділянку тримають під по
стійним контролем.

Та слід прямо сказати, що 
начальник відділу постачан
ня трест-майданчика № 6 
Л. Ю. Сахаров байдуже 
ставиться до вимог буді
вельників, і тому мулярі, 
штукатури, теслярі не в 
повній мірі Забезпечені не
обхідним інструментом. На 
думку Сахарова, це — дріб
ниці. Але такі «дрібниці» 
частенько нагадують про 
себе, гальмують швидке І 
якісне виконання будівель
них робіт.

Все ж, незважаючи на пе
ребої в постачанні, молодь 
ударної будови працює з 
ентузіазмом, прагне в 
строк виконати урядове 
завдання: в третьому квар
талі здати в експлуатацію 
другу чергу кіровоград
ського м’ясокомбінату.

Б. СМОЛЯНЦЕВ, 
начальник комсомоль
ського штабу будівни
цтва.

будівельних 
особливо це* 

Комсомольський

ком та Мотроною Чисни« 
цькою.

і не випадково, що якість 
роботи у ліпників та маля* 
Рів — на першому плані. 
Адже це вони омолоджують 
своє місто, одягаючи на но
ві будинки красиві, ніквлн 
не старіючі вінки молодості.

О. ЄРКОВСЬКИЯ.
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ВОГНИЩЕ
ДРУЖБИ

| ГОЛОВНЕ, ПРО ЩО ПОВИНЕН ДБАТИ КОМСОМОЛ, — ТАК ОРГАНІ-
! БУВАТИ ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ, ЩОБ ДОПОМОГТИ їй У ВИРІШЕННІ ОС- 
| МОВНОГО ЗАВДАННЯ: ВЧИТИСЯ ЖИТИ І ПРАЦЮВАТИ ПО-КОМУНІС-1 
| ТИЧНОМУ. 3 :

«Товарнші! Запрошуємо 
вас на вогнище дружби! У 
програмі вечора: спогади 
старого більшовика К. Р. 
Лантуха і Героя Радянсько
го Союзу льотчиці Н. Ф. 
Худякової. Танці, ігри.» 
Такі оголошення побачили 
одного дня робітники бу
дівельного управління № 5 
тресту «Димитроввугле- 
буд».

...Ще тільки 8 година, а 
до річки, де намічено про
вести вечір зустрічі двох 
поколінь, групами і поодин
ці підходять юнаки і дів
чата. Почесне право розпа
лити вогнище надається 
передовикам будови: арма-

МАЙЖЕ два роки тому 
визріла у мене думка 

стати загоновою вожатою. 
А було це так.

Колектив цегельного за
воду № 3, де я працювала, 
шефствував над Кірово
градською середньою шко
лою № 1. Прийшла я туди 

громадська професія
ї зустрілася з Валентиною 
Абрамівною Німченко, ко
лишньою моєю вихователь
кою.

— Ходімо, Ніно, у мій 
клас, — звернулася вона до 
мене. — Хороші у мене піо
нери, сподобаються тобі.

І усміхнувшись додала:
— Правду кажучи, хочу 

загітувати тебе стати во- 
матою.

Відтоді я і почала пра
цювати загоновою вожатою. 
Не так-то легко все дава
лося. Досвіду не було ні
якого, а піонери лише на 
рік-два молодші від мене.

— Ось вам, І
Галю, призна
чення. Поїде- '
те працювати 
в село Лозоватку.

Взявши з рук завідуючо
го районним відділом куль
тури призначення, Галина 
Жовна пішла до машини. В 
кузові «ГАЗ-51» було чима
ло людей. Жінки, біля яких 
примостилася Галя, заси
пали біляву дівчину без
ліччю запитань: до кого і 

'Звідки вона їде? В гості чи 
в яких справах?

За розмовою дівчина й не 
вчулась, як зупинилась ма
шина.

— Оце наша сільська Ра
да. Тут же І бібліотека, — 
подаючи чемодан, сказала 
Галі одна з супутниць.

Після знайомства голоза 
сільради зразу ж повів но
вого працівника до бібліо
теки. В маленькій комірчи
ні панувало безладдя.

— Чим багаті, тим I ра
ді. — розводячи руками, 
промовив голова.

Так два роки тому почала 
свою діяльність в селі Ло- 
зоватці, Кіровоградського 
району, випускниця Олек
сандрійського культосвіт
нього технікуму Галина 
Жовна.

-< 3 комсомольським вогни
ком взялася нова бібліоте
карка за роботу, скрізь на
вела порядок. А згодом 
бібліотека перейшла у світ
ле. просторе приміщення.

Однак, головні труднощі 
були попереду. Не звикли 
Фе всі жителі Лозоватки до 
бібліотеки, бо ніхто не при
щеплював їм смаку до кни
ги. На абонементі нарахо- 

турникові Володимиру Го- 
рюнову, штукатурниці Вар
варі Гриценко, монтажни
ку Володимиру Красіну. І 
ось у пітьмі спалахнуло 
яскраве полум’я, бризнули 
навкруги ісКри.

Уважно слухала юнь роз
повіді Кузьми Романовича 
і Ніни Федорівни, 
бесіда закінчилась* * 
Ткаченко і Галина 
від імені молоді 
комсомольської 

ПІОДНО було в один з 
у 1 вечорів у Ново-Архан
гельському Будинку куль
тури. Понад 400 юнаків І 
дівчат прийшли на читацьку 
конференцію на тему «Про 
честь і гідність радянської 
дівчини».

Активну участь в обгово
ренні взяли інструктор рай
кому комсомолу т. Солонар, 
учителька середньої школи 
т. Тиха, студентка т. Пота- 
пова та інші.

О. СОРОКОВИЙ, 
секретар Ново-Архан
гельського 
комсомолу.

$ *
Як приємно 

чого трудового 
тись хороший 
виставу. Але в наш 
госп імені Петровського,на 
жаль, артисти ніколи не 
приїздять, тому що немає 
хорошого клубу. Агітбрига
ди районного Будинку 
культури та сусідніх кол
госпів коли-не-коли за
вітають.

Вирішили комсомольці 
взяти цю справу в свої ру
ки. Ініціаторами створення 
агітбригади виступили Ліда 
Цибульська, Ліда Полісько, 
Галя Каплун, Баня Кузь- 
менко. Немало енергії до
клала член комітету комсо
молу Валя Попович. І спра
ви у клубі пішли на краще.

Учасники художньої са
модіяльності підготували 
хороший концерт і виступи- ' 
ли з ним у кожній бригаді 
колгоспу.

Г. ЗАКОТ!Н, 
секретар колгоспної ком
сомольської організації.

тепло подякували гостям 1 
пообіцяли трудитися так, 
щоб у листопаді здати цук
ровий завод в експлуатацію.

О. ЖЕМЕННИК, 
вихователька гуртожитку.

м. Олександрія,

А коли 
Василь
Тронь 

ударної 
будови

Але тепер з повним задо
воленням можу сказати: 
не помилилася у виборі та
кої громадської професії.

Нинішнього літа біль
шість піонерів мого загону 
залишилася в місті. Проте 
скучати не доводиться. Ми 
спланували роботу так, що 

майже завжди весь загін 
разом. Часто ходимо в кі
но. Під час гастролей 
Псковського драматичного 
театру колективно відві
дали виставу «Заводские 
ребята». Організовуємо 
спортивні змагання, вилаз
ки на околиці міста, прогу
лянки на велосипедах до 
лісу..

Не забувають піонери 1 
про рідну школу. Старанно 
доглядають вони овочі, 
фруктові дерева на дослід
ній ділянці, наводять по
рядок у квітниках, допома
гають у будівництві шкіль- 

Бібліотекар
вувалось всього до 100 чо
ловік читачів, і то здебіль
шого учні.

Тоді бібліотекарка вирі-

Іде до
шила піти до людей. Галя 
заходила в хати, на ферми, 
на поле — туди, де вони 
працювали, зав’язувала з 
ними бесіди, розповідала 
про новини, запрошувала 
відвідати бібліотеку.

Першим прийшов 57-річ- 
ннй сторож артілі ім. Кіро
ва Леонід Андрійович Ми- 
шаков. Старий колгоспник 
попросив дати почитати 
щось про подвиги наших 
воїнів у роки Великої Віт
чизняної війни. Галя задо
вольнила його прохання. 
Так Леонід Андрійович по
чав свою дружбу з книгою.

Регулярно відвідує біб
ліотеку передова доярка ар
тілі Галина Бондар. У цьо
му році вона вже прочита
ла 19 книг.

Активними книголюбами 
стали також бригадир го
родньої бригади І. Дишло
вий, трактористи тт. Воло
шин і Бахма.

Тепер у бібліотеці 344 чи
тачі. Велику і важливу 
справу робить бібліотечна 
рада.

За три—чотири кіломет
ри від с. Лозоватки знахо
дяться села Кандаурове і 
Ново-Василівка. Довгий 
час колгоспники цих насе-

НАВЕСТИ
ПОРЯДОК

Є у Малій Висці парк. 
Затишний, чистий. Любить 
молодь відвідувати його. 
Тут можна подивитися кі
нокартину, потанцювати. 
Однак, не завжди у нашо
му парку можливо спо сінно 
відпочити. По алеях по
трібно ходити, весь час ог
лядаючись, інакше потра
пиш під велосипед або в 
якусь бійку. А дружинники- 
комсомольці Віктор Чабан, 
Анатолій Козловський і 
Віктор Позняк замість то
го, ‘щоб навести порядок, 
самі його порушують.

В. РОМАНЮК.
м. Мала Виска.

ної майстерні. Ініціаторами 
всіх хороших справ завжди 
виступають Люба Тригу- 
бенко, Микола Духобароз, 
Алла Кацмарик, Люда Ор
лова.

Зараз я працюю на іншо
му підприємстві. І все-таки 
не думаю припиняти друж

бу з моїм загоном восьми
класників.

Деякі скептики подума
ють: часу невистачить. Я, 
до речі, одночасно піонер- 
вожата, студентка вечір
нього політехнічного інсти
туту і секретар заводської 
комсомольської організації. 
І, як бачите, встигаю скрізь.

Всім молодим виробнич
никам, які вирішили і хо
чуть у новому навчальному 
році стати вожатими у піо
нерських загонах, хочеться 
сказати: не вагайтеся, до
рогі друзі! Я певна, ця ро
бота принесе вам багато 
радості, бо відчуєте, що й 
ви дещо зробили для зміц
нення зв’язків школи з на
шим робітничим життям.

Ніна ЩУР, 
робітниця молокозаводу.

м. Кіровоград.

людей

Пересувна 
функціонує і 
стані трактор-

не обмежує-

лених пунктів майже не ко
ристувались послугами біб
ліотеки. Галина завітала до 
них і відкрила там пере
сувку. Тепер колгоспники 
Кандаурового і Ново-Васи- 
лівки мають можливість ре
гулярно читати книги, жур
нали, газети, 
бібліотечка 
в польовому 
ної бригади.

Дівчина
ться бібліотечною роботою. 
Вона агітатор на фермі 
першої бригади, член ред
колегії колгоспної стіннів
ки, допомагає в роботі 
сільського клубу.

У великій пригоді стали 
читачам книжкові виставки 
і бібліотечні плакати, які 
любовно, своїми руками ро
бить Галя. На стінах біб
ліотеки їх зараз висить 
шість, серед яких: «Великий 
геній людства», «Наш кол
госп у семирічці», «Мис
тецтво належить народові», 
«За високу продуктивність 
тваринництва» і т. д.

Так комсомолка Галина 
Жовна викликала у сотень 
людей села потяг до книги, 
до найціннішого творіння 
людського розуму.

А. СКВОРЦОВ.

Постанови VIII Пленуму ЦК ВЛКСМ

'вил"г,а’\та

Обминайте„храми 
святі44!

що і як 
Мовчки

умовлянь

Коли я влаштувався на 
роботу в Малій Висці, сест 
ра порадила мені жити на 
квартирі у однієї баби. На 
той час ні сестра, ні я не 
знали, що стара є заядлою 
баптисткою. А це виявилось 
у перший же день. Моя 
хазяйка почала розповідати 
про бога, говорила, що тре
ба молитися за спасіння 
своєї душі. З кожним днем 
ці проповіді ставали все 
настирливішими.

Признаюся, характер у 
мене м’який. Може інший 
на моєму місці сердито по
просив би стару замовкну
ти або почав би відстоюва
ти свої погляди на світ. А 
я не міг, не знав, 
треба доводити, 
слухав.

Від словесних 
хазяйка перейшла до діла. 
Вона запросила мене на не
ділю у «божий храм». Я ж 
узяв і поїхав у вихідний 
день до матері в Розсохо- 
ватку.

І все ж довелось побува
ти у «храмі». Хіба відче
пишся? Пригадую, невелика 
кімната, релігійні лозунги 
на стінах, лави. І люди в 
ній — засмучені, похнюпле
ні. Почав пресвітер читати 
молитви. Як дійде до пев
ного місця, всі стають нав
колішки, схиляються до 
лав і... плачуть. А чому — 
ніяк не збагну, тому і не 
став навколішки, не плакав.

Коли закінчилися молін
ня, пресвітер наказав вий
ти тим, хто ще не прийня
тий у секту. Разом зі мною 
вийшло кілька хлопців і 
дівчат.

— Ходімо у кіно? — за
пропонував я.

— Ні, ні, нам не можна. 
Та й тобі не радимо.

Я тільки плечима здвиг
нув.

А хазяйка весь час нама
галася відучити мене від 
читання книг, пропонувала

МОЛОДОМУ 
КОМУНАРУ
Під таким заголовком 

газеті «Молодий комунар» 
(номер за 20 липня ц. р.) 
була надрукована кореспон
денція. В ній йшлося про 
поширення на ринках м. Кі
ровограда і окремих район
них центрів антихудожніх 
кустарних виробів, про по
гану виховну роботу в де
яких культурно-освітніх за
кладах.

Обласне управління куль
тури повідомило, що наве
дені факти повністю під
твердилися. Відділам куль
тури Ново-Георгіївського, 

не ходити в кіно, на танці. 
Незабаром я виїхав з 

Малої Виски у рідне село. 
А вдома якось розповів 
брату Віктору про баптис
тів. Брат у мене моряк, 
комсомолець. Він серйозно 
поговорив зі мною на цю 
тему, передав нашу розмо
ву секретарю колгоспної 
комсомольської організації. 
Друзі боролися за те, щоб 
у мене не залишилося й ті
ні якихось сумнівів. Щиро 
вдячний їм за це.

Товариші порадили напи
сати про діяння секти в ра
йонну, газету. Я спочатку 
побоювався, бо неодноразо
во доводилося чути, що бап-„ 
тисти мстиві. Але все-таки 
написав. До речі, з того ча
су став активним сількором 
«Червоного прапора». Після 
того виступив на вечорі 
віруючих і невіруючих.

Зараз твердо ^перекона
ний, що будь-яка релігія — 
це вигадки, обман трудя
щих. Мене особливо обу
рює, що подекуди секти 
відвідують хлопці й дівчата. 
Невже так важко зрозумі
ти, що вони марнують свою 
молодість, віддають прима
рі потойбічного «блажен
ства» своє майбутнє?

Треба обминати «святі 
храми», бо «брати» І «сест
ри» своїми солодкими сло
вами затягують людей у 
темряву, обіцяючи «щастя» 
на тому світі.

Я вступив до комсомолу. 
Зараз працюю доярем у 
колгоспі імені 
нас на фермі переважно мо
лодь. У липні я завоював 
перше місце по надоях. 
Справжнє щастя знайшов у 
кипучій праці, в громад
ській роботі.

Леонід ГУРА, 
дояр колгоспу імені 
Леніна.

Маловисківський район.

Леніна. У

Про смаки треба сперечатися
Бобринецького, Петрів- 
ського, Ново-Миргородсько
го та Ново-Українського ра
йонів подано відповідну ме
тодичну допомогу.

В методкабінеті 
ського Буднику 
обладнано стенд, 
подані примірці 
концертів та репертуар для 
хорових, танцювальних, му
зичних і драматичних ко
лективів.

» » *
Кіровоградський облфін-

Петрів- 
культурн 
в якому 

програми

КИЇВ. Художники УкраТ- 
діяльно готуються до 

Декади української літера
тури і мистецтва в Москві.

Харківський художник 
Револьд Володимирович Ба- 
ришніков пише картину 
«В. І. Ленін на суботннку в 
Кремлі».

На фото: Р. В. БАРИШ- 
НІКОВ за роботою над 
картиною <В. І. Ленін на 
суботннку в Кремлі».

Фото В. СИЧОВЛ.

ЧИТА ЧІ
повідомляють

райкому

*
після гаря- 

дпя подиви- 
концерт чи 

кол-

Петрівськнй район.

відділ повідомив редакцію, 
що міськфінвідділ видав 
реєстраційне посвідчення 
кустарю-фотографу Сігальо- 
ву без дозволу комісії при 
обласному управлінні куль
тури.

Після виступу газети мі
ськфінвідділ заборонив 
Ф. Н. Сігальову випуск ан
тихудожньої продукції.

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
14 серпня 1960 р. З стор.



НТРОВОГРЛЛ.

1/ ЦЬОМУ населеному 
“ пункті, який ще не на
несений на географічні кар
ти, все радує зір: струнка 
перспектива широких ас
фальтованих вулиць і об
рамлені чагарником затиш
ні сквери, мальовничі лісо
парки і замкнуті квартали 
багатоповерхових жилих бу
динків.

Народження моря потіс
нило багато сіл і 
Там, де колись був 
Ново-Георгіївс ь к, 
тепер морське дно, 
а жителі міста 
стали поморами — 
вони оселилися 
вздовж схилів Та- 
бурищанського ми
су, з якого від
кривається неозо
ра синь водного 
простору.

Кожного дня 
сюди на автома
шинах і поїздах приїжджа
ють 
щоб оглянути чудове тво
ріння 
залізобетонні споруди Кре
менчуцької ГЕС і юне міс
то при ній. І всюди, де б не 
побували екскурсанти, в їх 
уяві перш за все постає 
образ простого будівельни- 
ка-трудівника, який свої
ми руками створив цей ан
самбль великого жилого 
масиву.
їй А КРЕМЕНЧУКГЕС- 

* * БУД1 є немало робіт
ників, які трудяться тут з 
самого початку заснування 
селища. Навряд чи знайдеш 
людину, яка б не знала 
муляра Пилипа Ульянова. 
Це його бригада влітку 
1954 року на пустинному 
схилі Табурищанського ми
су заклала перший цегля
ний будинок селища. Відто
ді минуло майже шість ро
ків. За цей час бригада зве
ла понад сорок багатопо
верхових будівель. п

Молодий муляр Віктор 
Васильєв працював у колек
тиві з моменту його ство
рення, а восени п'ятдесят 
шостого пішов в армію. То
рік демобілізувався, знову 
повернувся у бригаду і 
довго не міг звикнутись з 
географією тутешніх місць— 
настільки все змінилося 
довкола..

— Пилипу Петровичу, — 
звернувся він якось 
бригадира, — розкажіть, як 
створювалося це місто.

— Пам’ ятаєш, коли

хуторів.

закладали перший буди
нок, — почав свою розпо
відь бригадир, — на цьому 
місці, крім піщаних кучугур, 
нічого не було. А тепер сам 
бачиш — перед тобою міс- 
то-сад сучасного типу. Піс
ля остаточної забудови його 
площа досягне 1.700 гекта
рів...

Багато характерних 
рівнянь і зіставлень 
тоді бригадир. ІЦе

по- 
навів 
років

[МІСТО]0

над морем

сотні екскурсантів,

людського генія

п'ять на пустинному дні
провському узбережжі не 
було жодного магазину, 
їдальні, дитсадка. Про кі
нотеатр, газ і водопровід 
тільки мріяли. А тепер все 
це є, бо в основу забудови 
міста покладена, перш за 
все, турбота про трудову 
людину, її життєві зруч
ності. Капітальні будинки 
мають водопровід, каналіза
цію, електроосвітлення, цен
тральне опалення. В кожній 
квартирі — ванна кімната.

7ЕПЕР тут десятки ву
лиць. Спочатку вони 

були безіменними і поділя
лися на квартали — пер
ший, другий, третій... А те
пер дістали характерні наз
ви: Приморська, Дніпров
ська, Шлюзова. Централь
ною магістраллю міста є 
проспект імені В. І. Леніна. 
Він тягнеться на кілька 
кілометрів вздовж Табури
щанського мису через усе 
місто. Праворуч на узбе
режжі моря височить біло
кам'яний Палац культури

імені В. І. Леніна—справж
ня прикраса міста і гор
дість будівельників. Палац 
має два просторих зали 
для глядачів.

По вулиці Дніпровській 
у двоповерховому котеджі 
щодня звучать чарівні ме
лодії Чайковського, Баха, 
Ліста. Тут знаходиться ди
тяча семирічна музична 
школа. Десятки обдарова
них дітей гідробудівників 
оволодівають мистецтвом 
гри на фортепіано, баяні, 
скрипці.

Населений пункт вже те
пер називають містом-са- 
дом, містом-кі/рортом. Це 
справді так. Майже з усіх 
боків його зеленою каймою 
обрамляють мальовничі лі
сопарки, які у поєднанні з 
морем створюють чарівний 
краєвид.

Безпосередня близькість 
міста до потужно
го джерела деше
вої електро е не р- 
гії — Кременчуць
кої ГЕС — обумо
вила створення тут 
цілого промислово
го району з розви
неною промисло
вістю.
ПІСЛЯ перекрит- 

* ■* тя Дніпра і 
з'єднання обох бе
регів ріки греблею 

по ній прокладається шосей
ний шлях, на березі во
досховища споруджується 
пристань з річковим вокза
лом, віддалені райони міс
та незабаром будуть зв'я
зані кільцевою тролейбус
ною лінією. Та хіба перелі
чиш все те, що створено і 
що запроектовано збудува
ти тут у найближчі роки 
семирічки!

Величний ансамбль гідро
технічних споруд, неозорий 
простір Кременчуцького мо
ря, сотні кварталів жилих 
будинків — все це є живим 
втіленням планів Кому
ністичної партії, наочним 
проявом сили і величі праці 
радянських будівників.

І найбільш знаменним є 
те, що в усіх цих перетво
реннях, які сталися на 
оновлених берегах Подні
прянщини, немає 
надзвичайного. Така 
радянська епоха, епоха не
бувалих звершень, нестрим
ного руху вперед!

В. КРАМАРЕНКО.

нічого 
наша

до

ми

ОДРАСТУЙТЕ, люди доб- 
рі! Я — Наталка Грицен- 

чиха, по-вуличному Галага- 
нихою прозивають. А оце їз
дила у сусідній район на 
ярмарок. Назад додому ма
шини попутної не трапило
ся, то й заночувати тут до
велося.

Ох і ярмарок же добря
чий був! їй-богу, не завжди 
можна побачити щось по
дібне. І гуси, і кури, і сви
ні, корови! А краму скільки 
вивезли в той день! Вірте 
мені. Хто-хто, а я вже за 
свої п’ять десятків років 
передивилася цих ярмарків 
видимо-невидимо. І слухай
те, чому.

€ у мене донька, Софій- 
ка. Славна дівчина! Не по
думайте, боронь боже, що 
хвалю, бо своя. Зовсім ні. 
Спитайте кожного в селі, і 
всі скажуть: і весела, і ро
ботяща, жартівниця неабия
ка. Вродою теж доля не 
зобидила. Русокоса, каро
ока, рум’яна, мов 
Наймолодшенька 
мене.

Я, здається, про 
хотіла розповісти?

їздила оце дещо

яблучко, 
вона у

ярмарок

в шафу

для доньки купити. Здавна 
їй придане готую, - 
ки народилася моя 
ка. Всього вже в 
своє, дівоцьке, їй 
поклала — три 
корсетки, одинадцять 
ток вовняних 
бережком і шість 
но-білою каймою, сім спід
ниць широких до стрічок 
внизу. Припасла три сувої 
полотна. Сама колись пря
ла і ткала. Що було не куп
лю, все обдивлюсь, та й 
жалкую для себе: нехай по
лежить, донечка росте. Все 
берегла, не носила, для неї, 
любої, складала. А хутрян
ка яка! Колись, бувало, як 
підемо з покійним Степаном 
на різдв'яні свята до роди
чів у сусіднє село — всі 
очей з одежини моєї не зво
дять, так і хоче кожний ру
кою помацати. Я ж прийду 
з гостей і знову до наступ
ної зими на гвіздочок у ко
мірчині повішу.

Рушників чималенько на- 
вишивала з голубками, ма
ками, трояндами і ластівчи
ними гніздами, і «Петра з 
Наталкою біля перелазу».

Не думайте, що тільки 
старовинне складаю. Ку
пила шафу з дзеркальними 
дверцями, ліжко блискуче 
нікельоване, мережані фі- 
ранни на вікна.

І послухайте, люди доб-

як тіль- 
Софіеч- 
неї є. І 
у шафу 

плюшевих 
хус- 

з квітчаним 
з чор-

рі, яка за все дяка. Я ж 
не сказала вам, що поїха
ла моя Софійка рік то
му на цілину в Казахстан. 
Що вже просила, що вже 
благала її не кидати мене, 
залишитися в колгоспі. А 
вона — ні в яку. «Хіба, — 
каже,—я гірша від Тстянки 
Федорик?» Це подруга її, 
разом курси трактористів 
кінчали, разом і на цілину 
подались.

Ще б нічого, та послухай
те, якого листа прислала. Я 
його з собою ношу.

«Люба мамочко!
У мене все добре. 

Роботи тільки бігато. 
Урожаєм земля гнеть
ся. Детальніше опишу 
в наступному листі. 
До пас велике про
хання. Перешліть мені 
всі корсетки, вишива
ні сорочки і спідниці. 
Не завадило б і хусто
чок трохи...»

Бачите, зрозуміла нареш
ті ціну приданому, а то 
сварилася: навіщо воно 

сама справлю.
«Не лякайтеся, 

відразу 
прошу, 

потрібні

ні,

все 
ме-

ма-
мочко, що 
так багато 
Дуже-дуже 
мені ці речі.

Вирішили 
ставити у 
п’єсу «Назар Стодо- 
ля», а костюмів, на

ми
радгоспі

по-

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

ТЕЛЕВІЗОР

„ВЕРХОВИНА”
З конвейєра Львівського 

телевізійного заводу почали 
сходити телевізори «Верхо
вина».

Новий телевізор дає змо
гу приймати передачі 12 
телевізійних каналів, а ви
сока чутливість приймача 
забезпечує 4 добру якість 
звуку і зображення. В те
левізорі є автоматично дію
чий регулятор підсилення 
і яскравості, що гарантує 
сталу роботу приймача не 
тільки в сприятливих • умо
вах, але й при впливі пере
шкод. Приймач «Верхови
на» має гарний зовнішній 
вигляд, простий в повод
женні, устаткований неве
ликим числом органів уп
равління, які на відміну від 
його попередника — теле
візора «Львів-2» перенесе
но на передню панель, 
зроблену з пластмаси.

ПЕРШІ КРОНИ
ТІЛЬКИ півроку працює 

секція настільного теїЦ- 
са при заводі «Червона зір
ка», а вже досягнуто пев
них успіхів. За цей час під
готовлено 18 розрядників. 
Крім цього, червонозорівці 
зайняли перші місця серед 
колективів фізкультури ДСІ 
«Авангард». Але, відверто 
кажучи, ми ще далеко від
стаємо від рівня технічної 
майстерності кращих тені-

СПОРТ

систів України. Зараз лама* 
гаємося усунути і цей недо
лік.

Настільний теніс включе
но до програми республі
канської спартакіади ко
лективів фізкультури проф
спілок. Ми мріємо про при
зове місце на цих змаган
нях.

Б. СЛІПАК, 
тренер ДСТ «Авангард» 
з настільного теніса.

З історії легкої атлетики
До Великої Жовтневої 

соціалістичної революції 
легка атлетика, як і інші 
види спорту, на території 
Кіровоградщини майже не 
розвивалась.

Єдиним «спортивним» 
змаганням були кулачні бої

на масляницю між жителя
ми сусідніх сіл. Так, на
приклад, у місті Єлисавет- 
граді в цей день жителі 
Кущівки, Чечори, Бакової і 
Катранівки збиралися на 
Раковій дачі і квасили 
один одному носи по «від
повідних правилах».

Кмітливий РАДІОАМАТОР
ТІ А ЗАХОДІ ще гриміли 
П бої, а місто Ново-Ук- 
раїнка вже піднімалося з 
руїн. Дев’ятилітній Сашко 
з ранку до вечора гасав по 
запилених вулицях, купав
ся в річці. А одного разу 
забіг до напівзруйнованого 
будинку і від зацікавленос
ті розкрив рота. Біля мета
левих ящиків поралося 
кілька чоловіків.

— Що тобі потрібно, бі- 
лочубий? — ласкаво запи
тав хлопчину один з них.

— А я знаю, що ви ро
бите.

— Та ну..,
— Радіо...
— Он як!
Відтоді Олександр цілими 

днями просиджував біля 
ентузіастів, які своїми си
лами вирішили відбудувати 
міський радіовузол. Ного 
полонила складна сітка дро
тиків і лампочок на мета
левих щитках. «От якби са
мому зробити таке 4 чу
до», — не раз думав Сашко.

І ось, навчаючись у шко
лі, він змонтував детек
торний приймач. В 1950 
році на республіканській 
радіовиставці серед кра

щих конструкцій демонстру
валася і плаваюча модель 
крейсера, керованого по 
радіо. Автором конструкції 
дистанційного управління 
крейсера був Олександр 
Пасічниченко і його друзі.

Нещодавно на обласній 
радіовиставці була пред
ставлена його нова робо
та — мініатюрний радіо
приймач «Супутник». Ного 
вага 250 грамів, працює 
приймач на напівпровід
никах і живиться від ртут
ної батареї. Кишеньковий 
приймач приймає три ра
діостанції — Москву, Київ 
і Бухарест.

— Це ще не все, — го
ворить Олександр. — В на
ступному році мрію скон
струювати радіоприймач 
завбільшки з сірникову ко
робочку, схема його вже 
народжується.

Олександр Пасічниченко 
часто заходить до Ново- 
Українського Будинку піо
нерів. Діти радо зустріча
ють тут юнака. Адже він 
допомагає юним радіолю
бителям розібратися у 
складних схемах приймачів 
та виготовленні тих чи ін
ших деталей.

Регулярні заняття з фіз
культури, спрямовані на 
досягнення красивих форм 
тіла і манери проводилися 
у жіночій та чоловічій 
гімназіях Єлисаветграда. 
Тут культивувалися соколь:~* 
ська гімнастика, фехтуван
ня, ковзанярський спорт та 
біг в запуски.

Як окремий вид спорти, 
легка атлетика почала роз
виватися на території на
шої області з 1911 року. 
Ініціатором цієї справи став 
викладач комерційного учи
лища грек ЕсілідЕ

Помічаючи величезну тя
гу учнів училища до спор
ту, Есіліді вирішив органі
зувати добровільний гурток 
любителів легкої атлетики 
на зразок гуртків любите
лів спорту у Петербурзі та 
Москві.

В програму занять вклю
чилося метання списа, біг 
на 1.000, 3.000 та 5.000 мет
рів.

В. ЮРЧЕНКО.

ГУМОРЕСКА
М. ГАЛИЧЕНКО, 

позаштатний кореспон
дент «Молодого кому
нара».

нашу біду, немає. Ви
ручіть нас, мамусю. 
Ми й гроші вам, як 
реквизитору, переш
лемо...»

Чуєте, людоньки, вже й 
реквизителькою мене взи
ває!

«Мені більше нічо
гісінько не купуйте. 
Те, що є, носіть самі, 
не шкодуйте. Шафу 
й ліжко можете про
дати. На ті гроші 
поїдьте в санаторій, 
підлікуйтеся. У мене 
тепер все є. Тут бага
то різних хороших 
речей. Купила я собі 
тахту — це таке ліж
ко з диваном разом. 
Дуже зручно...»

А далі все про радгосп 
пише...

Любі мої, а я все’дно 
їжджу та купую нишком 
від неї. Скажу вам по сек
рету: не довіряю теперішнім 
речам. Он радіо говорило, 
що матерію із скла і вугілля 
роблять. Яке ж ото воно 
може із скла бути? І ніко
ли я не проміняю своє до
моткане полотно із справж
нісіньких конопель на різні 
капронти. Хоч і сміється з 
мене Софійка, а я все їжд
жу по ярмарках, до всього 
прицінююсь. Така вже звич
ка у мене.

Не хоче дочка за прида
ним приїжджати, ще й рек- 
визителькою взиває. Бачите, 
які тепер невдячні діти 
пішли!

О. МИКОЛЕНКО.

На знімку: мініатюрний
приймач «Супутник», сконструйо
ваний О. Ласічниченком.

Фото В. ЮР’ЄВА.

СТРАЙК В АНГЛІЇ
ЛОНДОН, 13 серпня. 

(ТАРС). Страйк англій
ських моряків, які вима
гають підвищення заробіт
ної плати, набирає дедалі 
більшого розмаху. Він уже 
охопив 14 портів, в яких 
простоює велике число су
ден, у тому числі великі 
океанські лайнери «Куін 
Мері» і «Емпресс оф 
Брітн».

В Ейвонтумі (пригород 
Брістоля) застрайкувала 
тисяча портових робітників, 
в результаті чого припини
лися вантажно-розвантажу
вальні роботи на 19 суд
нах.

Коли люди почали 
вживати хліб?

Вживати хліб люди поА 
чали з давніх-давен, оче
видно ще тоді, коли на зем
лі тільки-но скінчився льо
довиковий період і почала
ся епоха .кам’яного віку

■ (мезоліт). Тоді люди впер
ше знайшли дикоростучі 
хлібні злаки і вживали їх у

! вигляді цілих зерен, які 
, пом’якшували, розмочуючи 

у воді.
І Пізніше люди почали по- 
I дрібнювати зерно, а потім і 
І підсмажувати та розтирати 
, його. Хлібна їжа людей в 
цей час складалася з юшки 
та каші.

В період нового кам’яно
го віку (неоліт) люди ви
найшли кам'яну зерно роз
тирачку і почали випікати 
хліб у вигляді прісних кор
жів.

Прісні коржі залишались 
основним хлібним продук
том аж до середніх віків. 
Лише в IX—XI віках в краї-

•’ нах Європи почали застосо- 
: бувати для виготовлення
• хліба квашення тіста. Від-
• тоді печений хліб став ос- 
□ повним продуктом харчу- 
; вання людей усіх країн
■ світу.

Проголошення незалежної 
республіки Чад

ПАРИЖ. (ТАРС). Корес
пондент агентства Франс 
Пресе передає з Форт- 
Ламі:

В ніч на 11 серпня пре
м'єр-міністр Республіки 
Чад Томбалбайє урочисто 
проголосив незалежність
молодої. африканської рес» * 
публіки.

Нова республіка залишає
ться членом Французького 
співтовариства. <
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