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Вперед, до перемоги комунізму- 
світлого майбутнього людства!
Овіяний великими звер

шеннями в ім’я миру і про
гресу прийшов на радян
ську землю нинішній Пер- 
чиотравень. Скільки приго
товано чудових подарунків! 
Рапорти про трудові пере
моги на фабриках і заво
дах, у колгоспах і радгос
пах — свідчення палкого 
прагнення кожної радян
ської людини внести свій 
вклад у дострокове вико
нання семирічного плану. 
Справжнім тріумфом на
шого народу, вітчизняної 
науки і техніки був перший 
у світі політ радянської 
людини в космос.

Нарядна і барвиста 
Аіосква. Всюди кумачеві по
лотнища, червоні прапори. 
Красна площа. Тут — сер
це свята, биття якого чує 
вся країна.

На гранітних трибунах— 
передовики заводів і фаб
рик, знатні люди колгоспів 
і радгоспів Підмосков’я, ві
домі діячі науки і культу
ри, численні зарубіжні го
сті.

Лунають бурхливі оплес
ки, коли на центральну три
буну Мавзолею піднімають- 
аг товариші Л. І. Брежнєв, 
М. Г. Ігнатов, О. М. Коси- 
гін, А. І. Мікоян, Н. А. Му- 
хітдінов, Д. С. Полянськнй, 
М. А. Суслов, К. О. Фур
цева, М. С. Хрущов, М. М. 
Шверник, П. М. Поспелов, 
Г. І. Воронов. В. В. Гри
шин. Разом з ними — член 
Президії Верховної Ради 
СРСР К. Є. Ворошилов, 
Голова ЦК Комуністичної 
партії Індонезії тов. Айдіт, 
перший льотчик-космонавт 
СРСР, Герой Радянського 
Союзу, майор ІО. О. Гага- 
рін. На трибуні перебува
ють також маршали Радян
ського Союзу, маршали ро
дів військ.

Починається військовий 
парад. Об’їжджаючи ви- 
шпкувані, війська, міністр 
оборони СРСР, Маршал 
Радянського Союзу Р. Я. 
МалиновсГжнй вітається з 
ними, поздоровляє З СВЯТОМ. 
Гримить розкотисте «ура!». 
«Міністр оборони підні

мається на трибуну Мавзо
лею і виголошує промову.

Величаво ллється мелодія 
Державного гімну Радян
ського Союзу. Салютують 
кремлівські батареї.

По плоті одна за 
проходять стрункі 
слухачів військових
мій. карбують крок курсан- 
тн-морякн. вихованці Ви
того загальновійськового 
командного училища імені 
Верховної Ради РРФСР. 
Проходять прикордонники, 
суворовіїі, нахімовці...

Воїни гвардійської Та- 
мапської мотострілецької 
дивізії- десантники, артиле
ристи і ракетники проде
монстрували на параді ве
личезну могутність своєї 
країни. такі бойові засоби, 
які перевершують все. ЩО 
коли-небудь було в розпо
рядженні армій. Яскраве 
свідчення ТОМУ підрозділи 
ракетних військ.

Грандіозним було вило-

і На першотравневій дсмон- 
> страції трудящих м. Кірово- 
5 гряда.
5 фотомонтаж В. КОВПАКА.

одною 
колони 
акаде- .
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вищс, коли рухались веле
тенські ракети — представ
ники нового виду збройних 
сил. Довжина кожної такої 
«сигари» — кілька десятків 
метрів. Маючи величезну 
дальність, швидкість і висо: 
ту польоту, ці ракети здат
ні при будь-яких метеороло
гічних умовах, залишаю
чись практично невразливи
ми, з надзвичайною точні
стю досягати, заданої цілі. 
Але все, що має наша армія, 
всі її бойові засоби призна
чені аж ніяк не для напа
ду, а для захисту безпеки 
Радянської держави.

Усіма барвами весни за
грала Красна площа, коли 
вступили на неї святкові ко
лони демонстрантів.

На всю широчінь 
йдуть автомашини з 
чезними літерами, з 
складаються слова, що ви
ражають почуття мільйонів 
радянських людей: Партія— 
наша сила! Партія — наша 
слава! Партія—наша честь!

Чіткими квадратами — 
білими і синіми, червоними 
і голубими — проходять пе
ред Аіавзолеєм фізкультур
ники.

Загальну увагу привертає 
величезний шовковий стяг 
з зображенням корабля-су- 
путннка. На ньому слова: 
«Шлях у космос відкрито!» 
Поряд — портрет першого 
в світі льотчнка-космопав- 
та, громадянина країни Рал 
Юрія Гагаріна.

Спортсмени ДТСААФ не
суть величезну модель кос
мічного корабля. Досягти 
центру площі, ракета швид
ко злітає вгору і зникає в 
хмарах.

ПЛОЩІ 
вели- 
ЯКИХ

Ціна 2 коп

Оплески вибухають з но
вою силою, коли з'являєть
ся ше одна модель ракети 
з добре знайомими усім 
словами: «СРСР. «Вос
ток». Ось вона «прпземлю- 

трапу 
в кос-

Діти 
і вру-

ється». З люка по 
спускаються малюки 
тюмах космонавтів, 
біжать до Мавзолею 
чають квіги керівникам Ко
муністичної партії і Радян
ського уряду. Розкочується 
могутнє, дружне «ура».

Високо над колонами 
трудової Москви підняті 
панно і транспаранти Моск
вичі рапортують: в ході пе- 
редтравневого змагання во
ни 27 квітня виконали чоти
римісячний план. Текстиль
ники комбінату «Трехгор- 
ная мануфактура» успішно 
змагаються за звання під
приємства комуністичної 
праці, до 1 травня вони 
здали понад план 120 тисяч 
метрів сурових і 530 тисяч 
метрів готових тканин. 
Елекгромашинобуді вник и 
заводу імені Володимира 
Ілліча повідомляють: До 25 
квітня для сільського гос
подарства достроково виго
товлено 100 електродвигу
нів. Металурги заводу 
«Серп н Молот» з початку 
року видали понад шість 
тисяч тонн сталі і прокату 
понад план.

В рядах демонстрантів 
трудівники сільського гос
подарства. Вони несуть 
транспаранти, в яких вира
жено впевненість в успішно
му виконанні рішень січне
вого Пленуму ЦК КПРС.

У світлий день Першо
травня трудящі столиці, як 
і весь радянський народ,
—-----------З

Першотравень! Світле, ра
дісне святої Воно прийшло 
на нашу квітучу землю, не
сучи з собою теплий подих 
весни, великі перемоги мир
ної праці радянського наро
ду, яскравим світлом осяя
ло прекрасні горизонти ко
муністичного завтра.

З першими променями 
сонця піднялася в день Пер
шого травня разом з усією 
країною квітуча Україна, 
вільна серед вільних, рівна 
серед рівних у братній сім’ї 
народів Союзу PCP. Радіс
ні і схвильовані вийшли тру
дівники міст і сіл на свят
ково прикрашені вулиці й 
площі, щоб ше й ще раз 
продемонструвати свою лю
бов і відданість Комуніс
тичній партії і її ленінсько
му Центральному Комітето- 

народа-

парад і
Красній 

мільйони 
п’ятнадцяти

знову показали свою ріши
мість достроково виконати 
завдання семирічного пла
ну, ше більше зміцнювати 
єдність соціалістичного та
бору, невтомно боротися за 
мир і дружбу між 
ми.

Першотравневі!!! 
демонстрацію на 
площі дивились і 
телеглядачів 
країн Європи.

* а
Радісно і весело прой

шло першотравневе свято 
по всій країні. Багатолюдні 
демонстрації відбулися в 
столицях союзних респуб
лік, містах і селах нашої 
неосяжної Батьківщини.

З рапортами трудових 
перемог, здобутих на честь 
XXII з’їзду КПРС, з пал
кими закликами до миру і 
дружби між народами 
йшли в цей день трудящі 
Хабаровська, Ленінграда, 
Києва, Мінська, Ташкента, 
Сталінграда, Алма-Ати, Тбі
лісі, Риги та інших міст.

Радянські люди ще раз 
виявили в день Першотрав
ня свою палку відданість 
великій Комуністичній пар
тії і Радянському урядові, 
готовність віддати всю свою 
енергію справі побудови 
комуністичного суспільства.

Увечері І Травня в Моск
ві, в столицях союзних рес
публік і містах-героях — 
Ленінграді, Сталінграді. Се
вастополі й Одесі було 
проведено святковий арти
лерійський салют.

(ТАРС).

космічної ери
ві на чолі з товаришем 
М. С. Хрущовим, які пере
можно ведуть радянський 
народ по шляху до заповіт
ної мети — комунізму.

І наче глашатай цієї вес
ни, злетів до зірок наш кос
мічний корабель «Восток» 
з людиною на борту, від
кривши нову еру у всесвіт
ній історії. Ми горді з того, 
що перший космонавт ма
йор Юрій Олексійович Га- 
гарін — громадянин нашої 
великої Батьківщини.

Радіє древній і вічно 
юний Київ. Чіткими квадра
тами вишиковуються на 
Хрещатику війська. Мело
дійно відраховує годинник 
десять ударів. На оповиту 
кумачем трибуну піднімаю
ться керівники партії і уря
ду Радянської України 
М. В. Підгорний, Д. С. Ко- 
ротченко, В. В. Щербицький 
та інші.

Командуючий військами 
Київського військового ок
ругу генерал-полковник 
П. К. Кошовий об’їжджає 
війська, поздоровляє їх з 
святом, а потім піднімаєть
ся на трибуну і виголошує 
промову, закінчуючи її 
здравицею на честь Кому
ністичної партії.

Урочистим маршем ідуть 
льотчики, танкісти, артиле
ристи, моряки, слухачі вій
ськових училищ, суворовці, 
проходить бойова техніка, 
демонструючи нездоланну 
силу і міць армії миру, ар
мії трудового народу.

Парад закінчився, 
кілька хвилин настає тиша. 
П порушують, розливаю
чись по всій магістралі, ве
селі звуки мелодії. На Хре
щатик виходять юнаки й 
дівчата в національному 
вбранні, уособлюючи непо
рушну єдність і братерство 
всіх народів СРСР. Попе
реду — прапороносці. Вони 
ніби символізують могутню 
ходу радянського народу на 
шляху до комунізму. А ось 
наймолодші — київські піо
нери. Бадьоро крокують ді
ти під барабанний бій.

Ідуть комсомольці — си
ла, молодість, краса нашо
го покоління. Натхненно 
працюють молоді будівни
ки комунізму. Комсомол 
республіки шефствує більш 
як над 60 новобудовами се
мирічки,, Він взяв під свій

На

• •

спорудження Кн-
- Комсомольської

на 
з’їзду КПРС 

до 26 квітня достро- 
виконали чотиримі-

контроль 
ївської -
ГЕС, розпочав спорудження 
міста юності — Комсомоль
ська на Дніпрі. «Комсомо
ле, на кукурудзяний 
фронт!» — з цим девізом 
сільська молодь вступила в 
третій рік семирічки. Юна
ки і дівчата села борються 
тепер за те, щоб на площі в 
1 мільйон 200 тисяч комсо
мольських гектарів вирости
ти не менш як по 50 цент
нерів зерна кукурудзи з 
гектара.

Під червоними стягами, з 
піснями щастя й радості 
крокують тисячі демон
странтів. Пурпурні знамена 
несуть кращі з кращих — 
ударники і члени бригад 
комуністичної праці.

Ідуть верстатобудівники 
заводу імені Горького; ро
бітники «Точелектроприла- 
ду», «Червоного екскава
тора», прядильниці з Дар
ницького шовкового комбі
нату та інші. Виробничники 
Києва високо несуть рапор
ти трудових перемог. У со
ціалістичному змаганні 
честь XXII 
вони 
ково 
сячний план.

Ось ідуть будівельники— 
ті, хто прокладає нові ву
лиці, споруджує світлі кра
сиві будинки. Понад 115ти
сяч квадратних метрів жит
ла здали вони до свята.

Вінком з пшеничних ко
лосків, кукурудзи, виногра
ду, овочів і фруктів при
крашена емблема Україн
ської академії сільськогос
подарських наук. Учені роб
лять усе для того, щоб до
помогти трудівникам сіль
ського господарства рес
публіки розв’язувати вели
кі завдання, поставлені Ко
муністичною партією.

Демонстрація триває. 
Йдуть стрункі ряди спорт
сменів. Понад 50 золотих 
медалей чемпіонів країни 
завоювали торік україн
ські гімнасти, легкоатлети, 
тенісисти, борці, дев’ять 
олімпійських медалей та
кож належать нашій рес
публіці.

Неповторно прекрасним 
було свято Першотравня 
1961 року — свято першої 
весни космічної ери. Радіс
но і весело пройшло воно 
по всій Україні.



О ЦЕЙ ЛАСКАВИЙ ра- 
нок тебе, мій сучаснику, 

розбудили яскраві промені 
травневого сонця, і ти про
кинувся раніше, ніж звичай
но. Окинув поглядом своє 
подвір’я, вулицю, рідне міс
то... Ти побачив безмежні 
колгоспні ниви, риштування 
новобудов, багаточислеіг.’і 
заводи і фабрики. 1 все не 
зробив ти, я, наші друзі.

Впевненим і твердим кро- 
кром йде радянський народ 
по дорозі славного семи
річчя до своєї заповітної 
мети — комунізму. І це чу
дова ознака великої весни 
людства.

У цієї весни є й інші 
особливості. Он бачиш, дру
же, в тихій алеї парку, 
близько притисн у в ш и с ь 
один до одного, ведуть свою 
задушевну розмову закоха
ні, десь над річкою несеть
ся лірична, напрочуд тепла 
пісня. А он 
димлять завод
ські труби, ви
соко в небі 
пролетів літак, 
пішли на ек
скурсію діти... Навколо нас 
панує мирі Мир!

Це теж прикмета 
красної весни, яка буяє в 
мільйонах чесних сердець.

Цьогорічна весна — поча
ток космічної ери. 12 квітня 
вперше в історії Землі лю
дина глянула на нашу пла
нету з космічних висот. І 
цією людиною був наш спів
вітчизник Юрій Олексійо
вич Гагарін.

Щедрим цвітінням пінять
ся дерева і куші. І на фоні 
цього біло-зеленого покрови 
весни особливо добре виді
ляється червоний колір. 
Весь Кіровоград сьогодні в 
святковому вбранні. Майо
рять повсюди прапори, 
.транспаранти, кумачеві по
лотнища. На фасадах бу
динків портрети Карла 
Лїаркса, Фрідріха Енгельса, 
Володимира Ілліча Леніна.

пре-

ДІВЧА ТА З ПЕРШОЇ
КОМУНІСТИЧНОЇ

ГНОЙОВА, невсипуща кол- 
госпна молодь. Завжди 

вона рветься на передній 
край, не шукаючи прото- 
рених доріжок. І жодна 
важлива справа не вирішу
ється в артілі «Росія» без 
участі юнаків і дівчат. 
Особливо відчутна їх нев
томність у тваринництві.

На нашій фермі — 22 
доярки. Переважна біль
шість з них — теж молодь. 
Працюють всі творчо, з зав
зяттям, під девізом: «один— 
за всіх, всі — за одного». 
Та інакше й бути не може. 
Адже рубежі на третій рік 
семирічки визначено твер
до. Не по 2.400, як обіцяли 
раніше, а по 2 G00 кілогра
мів молока вирішили на
доїти в цілому по фермі 
від кожної фуражної ко
рови. А Валентина Шпги- 
рюк, Олена Колоколова, Зи- 
наїда Гусь, Надія Батан 
борються за тритисячні на
дої.

Показники роботи доярок 
за перші місяці радують. 
До 500 кілограмів молока 
на кожну корову одержа
ли чимало трудівниць. Де
кілька декад підряд тримає 
Перехідний червоний вим
пел Валя Шигирюк. Зараз 
вона від своєї групи корів 
щодня одержує по 130—140 
літрів молока. Є у Вален
тини і суперниці. Одна з 
них Надія Батан. Ще поза
торік замінила вона свою 
матір на фермі. З того ча
су звикла до роботи, вивчи
ла повадки кожної твари
ни

Майстерності в роботі мо. 
лоль вчиться v досвідчених 
доярок. Віри Іванівни Поп- 
лавської і Марії Петрівни 
Мудрої.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
4 травня 196! р., 2 стор.

Святкують Кіровограду,!
А все місто, наче єдиний, 
величезний, могутній хор: 
дзвенить і дзвенить пісня
ми щастя. Годинник на пло
щі імені Кірова відбиває 
десять ударів. Велично ллє
ться ' мелодія Державного 
гімну Радянського Союзу. 
Починається демонстрація, 
її відкриває колона прапо
роносців. Райдужним су
цвіттям майорять знамена 
всіх братніх республік. Ле
генький, теплий вітерець 
схиляє їх на один бік, і то
му вони навіть символічно 
славлять непохитну дружбу 
народів нашої країни.

За прапороносцями плече 
в плече твердо крокують 
підрозділи льотчиків цивіль
ного повітряного флоту. На 
машині — макет корабля 
«Восток» і портрет Юрія 
Гагаріна. Вік посміхається 
щирою, чарівною усмішкою,

Якось Віра Іванівна під
мітила таку деталь: коро
ви краще поїдають корми, 
коли їх не змішувати з пе
реїдами і подавати «на чис
ті ясла», окремо, спочатку 
жом, потім силос, опісля ко
ренеплоди, пійло і т. д. 
Вона порадила робити так 
усім іншим дояркам фер
ми. Результати відчутні: ко
рови поїдають корми до 
останнього грама. Від сит
ної годівлі і надої пішли 
вгору.

Хоч і ранні в нас отели, 
однак розтягнулись нерівно
мірно: у деяких групах (а 
доярки за методом Марії 
Савченко доглядають ук
рупнені групи — до 20 го
лів) розтелилось по 8—10 
корів, а в деяких — по 3—4. 
Тому, парування худоби 
проводимо вже зараз.

... В години, вільні від ро
боти, дівчата поспішають 
в червоний куточок. Тут во
ни поповнюють свої 
вивчають передовий 
читають журнали, 
слухають лекції.

знання, 
досвід, 
газети,

О. МУДРИЙ, 
завідуючий молочно
товарною фермою- 
комуністичної прані.

КОЛГОСП «Росія» 
Новоукраїнського району.

Нове поповнення
Комсомольці Кіровоград

ського вагорсмонтного за
воду на своїх зборах по
становили присвоїти зван
ня комуністичної комсо
мольсько-молодіжній брига
ді ампульників.

Із. звітом про виробничі 
досягнення бригади, про 
успіхи в навчанні та про 
народження нового побуту 
виступила на цих зборах

немов 
які він 
нення з
- Я 

ний з вас в ім’я могутності 
і процвітання нашої люби
мої Батьківщини, під керів
ництвом ленінської ------"
готовий здійснити 
який подвиг.

Святом юності і 
називають Першотравень. І 
по праву. Сьогодні юні особ- 

1 ливо багато. Одна за одною 
проходять колони шкіл. В 

' руках учні несуть макети 
«п’ятірок». Вони обіцяють з 
честю виконати заповіт до- 

• рогого друга і вождя: «Вчи- 
> тись, вчитись і вчитись». 
■ Причому вчитись тільки на 
1 «відмінно», щоб взяти ак- 
1 тивпу участь у будівництві 
1 світлого Завтра.

1 римить мідь оркестрів.
’ Квіти і різнокольорові ша

ри злітають в небесну синь. 
Перед трибуною пливе кар
татий, наче персидський ки
лим, людський потік. Це 
червонозорівці — майстри 
сівалок, йдуть члени бригад 
комуністичної праці Альбі- 
ни Кравцової, Миколи Бран
ка, Володимира Бєліімова. 
Гордо проносять емблему 
рідного підприємства маши
нобудівники: незабаром зі
йде з конвейєра мільйонна 
сівалка.

Проходять робітники 
агрегатного заводу, колек
тив якого першим у місті 
включився в змагання

повторюючи слова, 
сказав після повер- 
космосу:
Впевнений, ЩО KO/К

партії 
будь-

щастя

КОВПАКА.

ВИРІШИЛИ-ЗРОБИЛИ
Росточар.

вказували на ті 
зміни, які стались 
колективі з часу, 
він включився у 
на право зватись

бригадир Віра
Брали слово й інші комсо
мольці і 
відрадні 
у цьому 
відколи 
змагання 
комуністичним.

Право пе виборене. Брига
да поповнила ряди славних 
розвідників майбутнього.

А. БУХАНЕЦЬ.

фізкультурників. Ко- 
очоліоють прапоро- 

спорту з

За ними їдуть на 
відомі кіннотники

звання підприємства ко
муністичної праці. На честь 
міжнародного свята трудя
щих завод достроково ви
конав план чотирьох міся
ців.

Рухаються колони пра
цівників швейної і панчіш
ної фабрик, заводів «Сіль- 
госпдеталь», імені Кірова, 
різних підприємств і уста
нов міста. Крокують май
бутні вчителі, музиканти, 
будівельники, механізатори.

Перед трибуною з'явля
ються представники великої 
армії 
лону 
носці — майстри 
боксу 10. Володій і майстер 
спорту з фехтування В. Яре
менко. ........ ~----- —
конях
М. Горбенко, ЛІ. Гусельнії - 
ков, О. Пуртов, йдуть май
стер спорту Ф. Бондур, 
першорозрядники. На гру
дях багатьох спортсменів 
виблискують медалі, па
м’ятні жетони — свідчення 
перемог в республіканських, 
всесоюзних і навіть міжна
родних змаганнях. Фізкуль- 
т у р н і! к и демонструють 
свою спритність, силу і май
стерність.

Першотравень крокує по 
країні — світлий, радісний, 
багатообіцяючий! Йде вес
на світлих надій і радісних 
звершень.

На знімках: на 
вій демонстрації 
граді. 

Фото В.

першотравне- 
в м. Кірчво-

[ЩАИЖЕ тридцять комсо
мольців 3 нам’ енського 

паровозного депо взяли 
участь у комсомольському 
недільнику по ремонту па
ровоза. Добре працювали 
Володимир Голубничий та 
Валентин Мііценко. Ударник 
комуністичної праці Олек
сандр Сімагін разом з ком
сомольцями Юрієм Власен- 
ком і Олександром Хигоч
ковим вправно зняли диш
ла, які оглянув дефектолог

Виклик ваш приймаємо, ТОВАРИШІ ВІННИЧАНИ | 
Т РУДЯЩІ міста Вінниці шиР°*о Р°ЗГ0РнУлі' соці3.
І лістичне змагання на честь XXII з їзду рідної пар. 

тії. Разом з тим вінничани готуються відзначити юві- 
чейну дату в історії свого міста оОО-річчя з дня його 
заснування. Всі підприємства, установи, заклади, орга- 
нізації, всі жителі включаються у боротьбу за перетв0. 
рення Вінниці у місто високопродуктивної праці, зраї, 
нового громадського порядку і високої культури, на
слідуючи хороший приклад севастопольців, йде бо
ротьба за те, щоб не було відстаючих підприємств, 
Вінниця стала ше красивішою, щоб на її вулицях Не 
було бруду, а з кожного куточка віяло б затишком, 
ароматом квітів.

Про це недавно розповів по Кіровоградському облас
ному радіо перший секретар Вінницького міськкому 

<2 партії М. К. Фурман.
0 — Давайте разом, товариші Кіровограда«, боротися
<? за високу продуктивність праці, за красу, за порядок 
л в наших містах, за комуністичну культуру, — закликав 
л.т. Фурман.
у А через кілька днів перед мікрофоном із словом- 
< відповіддю виступив перший секретар Кіровоградсько- 
а го міськкому партії І. П. Валявський, який заявив, шо 
А пропозиція вінничан зараз обговорюється на підчрнем- 
Іствах, в установах г в учбових закладах міста.

З кожним днем шириться у нас змагання бригад 
і ударників комуністичної праці. Понад 25 тисяч ообіг- 
ників та інженерно-технічних працівників, близько чо
тирьохсот цехів, змін, дільниць стали під прапор зм» 
гання за комуністичну працю. Передові колективи під? 
приємств гаряче підтримали патріотичну ініціативу 
маяків республіки, взяли шефство над своїми товари
шами.

Бригада свердлувальниць Альбіни Кравцової з заво- 
(. ду «Червона зірка» виступила ініціатором змагання за 
А звання бригади комуністичної праці імені XXII з’їзду 
А КПРС. Десятки ко лективів зараз борються за це зван
ні ня. В дні передз’їздівської вахти колективи взуттєвої 
(/ і панчішної фабрик вирішили працювати без жодної 
1 відстаючої дільниці.

Кіровоградці люблять своє місто і дбають про те, 
щоб вено було ще більш квітучим, красивішим, впо
рядкованим. • За ініціативою громадськості вже прове

дено кілька недільників, під час яких висаджено де
сятки тисяч дерев, впорядковано сади, сквери, вулиці, 

подвір’я підприємств і установ.
Справу треба поставити так, щоб у нашому чудово

му МІСТІ не було ЖОДНОГО Ж.ИТЄЛЯ, який би не брав 
практичної участі в боротьбі за це почесне звання. Зро
бимо ж рідний Кіровоград ще більш красивим, благо

устроєним, зеленим, містом високої культури і зраз
кового порядку!

$

Бойова солідарність 
людей праці

Демонстрацією єдності 
трудящих усіх країн було 
святкування 1 Травня за ру
бежем.

Трудящі соціалістичних 
країн відзначили Першо
травень новими успіхами в 
праці, в боротвбі за мир і 
дружбу між народами.

Більш- як три мільйони 
чоловік взяли участь у пер-

Анатолій Т каліч. Та перед 
Цим їх треба було промити, 
витерти. І тут запропонува
ли свою допомогу Валя Ви
нокурова, Галина Чорна, 
Світлана Михайлова.

Дружно попрацювали 
комсомольці. Надвечір паро
воз бив готовий до чергово
го рейсу.

В. МОЛІС, 
комсомоль- 

ремонт-
секретар 
ського бюро 
них цехів. 

шотравневих демонстраціях 
в Пекіні. На центральнії! 
площі міста — Тяньаньминь 
зібрались представники за
водів. державних установ, 
учбових закладів, численні 
зарубіжні гості, які приїха
ли сюди більш як з п’ятде
сяти країн. Над колонами 
майоріли прапори, підніма
лись транспаранти і маке
ти, що розповідали про ус
піхи в соціалістичному бу
дівництві. Жителі” китай
ської столиці поділяли ра
дість радянського народу, 
ЯКИЙ відкрив ЛЮДСТВУ ШЛГл 
V космос.

Рано прокинулася в ік'И 
день Прага — столиця Че
хословацької Соціалістич
ної Республіки. З усіх кін
ців її вирушили' до тради
ційного місця першотравне- 
вої демонстрації —- до Вай
ла вської площі святкові ко
лони трудящих.

Грандіозні першотрлчв^ 
ві торжества відбулися 8 
Гавані. Це було найбільше, 
небачене досі на Кубі свя
то торжествуючого народу, 
який відзначав нє тільки 
день міжнародної солідзр'' 
пості трудящих, але й с80і0 
недавню перемогу над ,м‘ 
періалістинними інтервента
ми. свою перемогу в б\Д,в 
ництві нової Куби.

Щонайменше 
мільйона чоловік в3”*1’ 
участь у першотравнево’’'. 
поході в Гавані.
палко поздоровляли 
Кастро з присудженні 
міжнародної ЛеніисьК°, 
премії . «За зміцнення 
між народами».

Слідом за демонстр3111* 
почався парад частин 
родпої революційної ” 1 
і повстанської армії- 
ськовий парад показав г 
товність Республіки 
Дати відсіч будь-яким 1 
тервентам.

Після параду перед 
бинським народом з 
ВОЮ ■‘ВИСТУПИВ Філель У’ул

1 ПО. ЗУСТРІНУТИЙ бм1'-11' 1 
овацією.
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5 травня 1912 року вийшов перший номер ленінської 
«Правды». Щороку трудящі нашої країни відзначають 
цю дату, як День радянської преси.

Велику роль у вихованні юнаків і дівчат, у формуван
ні комуністичного світогляду відіграє молодіжна преса. 
Про її ріст і зміцнення постійно дбає Комуністична пар
тія. З року в рік збільшуються тиражі газет, зростає 
кількість видань.

Кожне важливе починання, кожний заклик партії до

КОМУНАРА
ЩИРИМ ЛРУЗЯМ

і
І народу знаходять широкий вік у к на сторінках преси.- - . •................................‘-и- --------г.- г-------------

Згадайте підняття цілини і розгортання руху бригад і 
ударників комуністичної праці, масовий похід молоді на 
величні новобудови семирічки і на тваринницькі ферми. | 
Все більше з’являється послідовників у М. Савченко і 
Я. Чижа, у наших земляків О. Гіталова і Л. Лукашев- 
ського.

Зараз, після січневого Пленуму ЦК КПРС, основна 
увага трудівників колгоспного села спрямована на ви
рощення високого врожаю кукурудзи, що є основою ус
піхів у розвитку тваринництва. І знову це питання стає 
в центрі уваги працівників преси, сількорів, юнкорів.

і
Ф .. м*.’, > 1-І V ии. П пр'ЧЦіии плі □ ІІІ/ІШ, Vt.ll », іипічирії».

ЇУ Новомнргородському районі, наприклад, недавно від
булась нарада робсількорівською активу. «Взяти під 

£ контроль кожну ділянку кукурудзи» — під таким деві- 
< зом пройшли ці збори. Молоді дописувачі цього району

і

надсилають немало хороших матеріалів прег кращих І 
ланкових і механізаторів до нашої газети, різко засуд- 1 
жують недбалих людей. 1

Перед молоддю відкриваються нові простори для | 
звершення трудових подвигів. Немало бойових справ А 
здійснює щодня завзята комсомолія. Якнанцікавіше на- і 
писати про це, захопити інших, передати досвід — та- | 
ке найпочесніиіе завдання юнкора. І

Наша газета існує менше року, але міцний авторський $ 
актив, який згуртувався навколо неї, вже порушив чи- 
мало важливих, хвилюючих тем. В числі кращих допи- (* 
сувачів — робітники Г. Тимонюк з м. Олександрії та ( 

В. Кеш- і 
ман, Г. Філатов, К. Зайцева з Голованівського, Ново- 
празького, Новомиргородського районів, а також бага- 

, в тому числі вчителі, працівники 
культури, комсомольські активісти. Багатьом з них до
ручено керувати корпунктами в районах.

В будь-яку погоду поспішають вулицями міст і сіл 
області листоноші. У кожного — важка сумка через 
плече. Рідко коли проминуть якийсь двір, чиюсь кварти- 

і свіжі газети, і ось передплатник взяв у 
9 руки черговий номер, починає переглядати його. Який це 
4 відповідальний момент для всіх, хто так чи інакше взяв 
г участь у створенні цього номера. Чи перечитає уважно 
д кожну юнкорівську замітку, кожну статтю? Чи знайде 
0 щось для себе цікавого і корисного в роботі, в житті? 
Ф Чи відкладе байдуже, нічим не схвильований? Ось і 

що не повинен забувати жодний працівник преси, : 
г ден юний кореспондент, надсилаючи свій черговий 
х теріал до редакції.
0 Робота юнкора — почесна і відповідальна. Вона і 
х величезне значення для народу, для перетворення 
\ життя грандіозної програми будівництва комуністично- 
л го завтра. Нехай же в ряди армії ентузіастів газети 
а вливаються нові загони юних дописувачів.

!..........................
9 В. Полонськнй з м. Кіровограда колгоспники
▼ ман, Г. Філато ,

ІІіральлиїи, ііинит
то-багато інших,
КХ/ЛЬТУПи УЛМГПи

Ї плече. РІДКО К
ру, розносячи

про 
жо- 
ма-

має 0
1 “

и 9

X

Славен труд і руки мозолисті, 
Славен день звитяжної пори...
Творчий вогник у селі і в місті 
Пломенем немеркнучим горить.

Це його роздмухує щоденно 
Комсомольське плем’я молоде, 
Це ж бо він під ленінські знамена 
Піднімає, кличе і веде.

ж бо він встає із шпальт газетних, 
співа про силу і красу, 
пером юнкорівським нестерпно

Це
То
То .
Випіка з життя сміття, іржу.

Вогник цей засвічують яскраво 
Комунізму друзі-сіячі,
Ті, що йдуть в комуністичних лавах, 
Що кують прийдешнього ключі.

Знає область імена звичайні — 
Комунара друзів молодих, 
Що думки виносять життєдайні 
На газетні полоси завжди.

Це — Кузьменко Вася, обліковець, 
Він степи кохає від душі.
Тепло пише цей^хороший хлопець 
Про своїх колег, товаришів.

А Галина, Тимонюк Галина 
За верстатом створює добро, 
І цінує дівчина хвилину, 
І давненько дружить із пером.

Віктор Штейнберг славить друзів щиро 
Через свій любимий об’єктив, 
Є у нас Полонськнй Володимир 
І ланкових здружений актив:

Клава Зайцева і Кешман Валя — 
Кукурудзи друзі бойові,
Будуть в них виблискувать медалі 
За діла окрилені, нові..

А Микола Галиченко здавна 
Неспокійний наш кореспондент, 
Він співа про молодь нашу славну, 
А нероб розгромлює ущент.

А Володя Бондаренко, вмілий 
Молоді колгоспної вожак, 
Сам в труді настирливий і милий, 
И кличе інших працювати так...

Скільки їх, прихильників газети! 
Скільки їх, звичайних трударів! — 
Це ж вони оспівують планету 
Під промінням рідної зорі.

Славен труд і руки мозолисті, 
Славен день звитяжної пори...
Хай ваш вогник у селі і в місті 
Завжди вічно пломенем горить!

8і ■

Ні ГОСТРІ ним „ищщ» ■

★
Мабуть, і сам Василь точ: 

но не зможе відповісти, ко
ли виникло у нього це пал
ке, жагуче, мов спрага, ба
жання писати. Тільки, заво
лодівши хлопцем, воно вже 
ніколи не залишало його. З 
кожним днем, з кожною го
диною ставало все сильні
шим і сильнішим.Життєва

— Не можу не писати до 
газети, — каже обліковець 
тракторної бригади колгос
пу імені Кірова Василь 
Кузьменко. — Це вже ста
ло моєю життєвою потре
бою.

Ще навчаючись у сьомо
му класі написав хлопчик 
свою першу замітку. Всього 
кілька рядочків було в ній: 
учні школи допомогли рід
ному колгоспові в збиранні 
врожаю. Особливо добре 
потрудились... Ллє скільки 
разів начисто переписува
лась маленька інформація, 
скільки перероблялась! А 
хіба можна словами пере
дати ту радісну схвильова
ність, яку пережив Василь, 
побачивши в газеті своє 
прізвище. Здавалось, не бу
ло тоді щасливішої людини 
в світі.

Потім з’явились невелич
кі кореспонденції, зарисов
ки, навіть нарис. В. Кузь- 
менку не доводилось мучи
тися через відсутність мате
ріалу. Теми для виступів у 
газеті показувались самою 
дійсністю, життям єдиним. 
Саме в трудових буднях 
своїх сучасників і черпає 
хлопець факти для своїх 
матеріалів.

Нема чого гріха таїти. 
Ще багато є людей, які до
писують до редакції про що 
завгодно: про потрібне і не
потрібне, про цікаве і неці
каве. Василь пише лишето-

★
ДІ, КОЛІ! 
ти. Він 
будь-яке

не може не писа
не пройде повз 

„ негативне явище,
гнівно засудить нероб і-п’я
ниць, хуліганів і симулян
тів, всіх тих, хто заважає 
нам у роботі. Ласкавим, 
теплим словом підтримає 
добрий почин, хорошу іні
ціативу. Десятки заміток 
В. Кузьменка друкувались 
на сторінках районної га
зети «Вперед до комуніз
му», газети Київського вій
ськового округу «Ленинское 
знамя» та 
мунарі». І в кожному з цих 
матеріалів 
їх автора, 
спокійна думка.

в «Молодому ко-

— частина серия 
його кипуча, не-потреба

Знають у Ганнівці Василя 
як агітатора, редактораі

польовкн. Уважно слухають 
механізатори його бесіди, 
бо проводить їх юнак ціка
во, жваво, тісно пов’язую
чи з життям. Знаходить 
В. Кузьменко час і для 
участі в гуртках художньої 
самодіяльності. Л у вільні 
вечори він сідає за посібни
ки: готується до вступу в 
університет на факультет 
журналістики.

... Гулом потужних ма
шин наповнені лани артілі 
імені Кірова. Ні на хвили
ну не припиняють механіза
тори боротьби за врожай 
третього року славного се
миріччя. Мов на крилах, лі
тає від агрегату до агрега
ту Василь Кузьменко. Но
го турбує агротехніка посі
ву кукурудзи, своєчасне 
виконання весняних робіт... 
Хочеться й написати до га
зети про хороших людей, 
друзів, комсомольців.

л. ХОДЗІЦЬКИЙ, 
юнкор.

м. Новоархангельськ.

БАРОМЕТР КЛАСУ

ЯКОСЬ до нас у міськком комсомолу 
■** завітав хлопчіїна. Я відразу впізнав 
його: кілька днів тому серед інших ка
рикатур чергового номера сатиричної 
газети «Крокодил іде по місту» був і 
«портрет» Василя П., дармоїда і п’яни
ці, як писалось у текстовий

— Допоможіть влаштуватися на ро
боту...

Так довелося ще раз зустрітися з од
ним із наших «хрещеників». Звичайно, 
ми йому пішли назустріч. Зараз Василь 
добре працює на «Червоній зірці», нас 
не підводить. Так молоду людину вчас
но поставили на правильний шлях, не 
дали зовсім опуститися.

Правда, не завжди вдається так без
посередньо вплинути на бракороба, п’я
ницю чи хулігана. Тоді звертаємося до 
тих колективів, де працюють иі люди, 
вимагаємо вжиття заходів. Пригадуєть
ся такий факт. Робітник інструменталь
ного цеху заводу «Червона зірка» Т., 
напившись до безтями, почав пристава
ти до дівчат, хуліганити. Нам повідо
мили, шо таке за ним водиться нз впер
ше. І ось художник малює карикатуру, 
поет пише сатиричний вірш. Про негід
ний вчинок Т. ми повідомили також гро
мадським організаціям цеху. Мало то
го, шо він потрапив у нашу газету, цей 
випадок розглянули на зборах цехово
го колективу, довели до відома батьків. 
І коли хлопець побачив, як гостро за
суджують його поведінку ровесники, 
старші товариші, він твердо дав слово, 
Шо цього більше ніколи не повториться.

Редколегія підтримує тісний зв’язок 
з штабами народних дружин, при їх 
допомозі виявляє дармоїдів, хуліганів, 
>»оідко доручає їм перевіряти сигнали, 
А*1 надходять від наших дописувачів. 
*Р'і—чотири рази на місяць міськком 
«••ісомолу разом з членами редколегії, 
ьтнвісгами, дружинниками проводить 
>рйди по пеоевірці зберігання матеріа
лів, дотримання санітарного порядку, 
обслужування населення. Після таких 
Рейдів матеріалу у нас, звісно, збирає
ться багато.

Оскільки газета виходить двічі на мі
сяць, то й редколегія збирається раз у 
два тижні: обговорюється черговий но
мер, відбираються кращі теми для кари
катур, даються конкретні завдання ху
дожнику і поетам.

Кожний член, редколегії відповідає 
за певну ділянку .роботи, тому й коло 
порушуваних питань у нас більш-менш 
широке. Правда, один час були захо
пилися боротьбою проти п’яниць, але 
вчасно зрозуміли, що не можна основ
ну увагу концентрувати тільки на од
ному якомусь злі.

Чимало місця відводимо дармоїдам 
і спекулянтам. Неодноразово проводи
лися рейди на ринках. Фотографії тих, 
хто потрапляв у об’єктив «Крокодила», 
вивішували для загального огляду. В 
тому, що дехто із злісних спекулянтів 
відмовився від свого брудного ремес
ла, є значна заслуга і сатиричної газе
ти.

Велику практичну допомогу подають 
нам юнкори. їх налічується близько ЗО 
чоловік. Кращими кореспондентами є 
секретарі комсомольських організацій 
пивзаводу Людмила Гапонова, швейної 
фабрики — Жанна Ткаченко, будівель
но-монтажного управління № І — Лїи- 
хайло Портной. З юнкорами раз у два 
місяці проводимо заняття, вчимо їх, про 
що і як писати до газети.

Тісні контакти підтримуємо з редко
легіями комсомольських сатиричних 
газет на підприємствах, будовах, в уч
бових закладах і установах. Час від ча
су проводимо перевірки їх роботи, до
помагаємо правильно оформити черго
вий номер.

Члени редколегії постійно дбають про 
те, щоб кожний наступний номер був 
цікавішим, 
за

влхзнішим,
попередній. "

дошкульнішим

В. КОШЕЛЄВ, 
редактор сатиричної газети «Кро
кодил іде по місту», інструктор 
Кіровоградського міськкому ком

сомолу.

□

Ще з дитинства приваблю
вала Віктора Лебьодкіна 
романтика великої будови. 
Зразу ж після армії пішов 
працювати слюсарсм-мон- 
тажником на Крсменчукгес- 
буд. Ось уже другий рік 
він працює заступником сек
ретаря комітету комсомолу, 
активно співробітничає в га
зеті «Молодий комунар», 
очолює 
пост ( 
с ь к о ї 
георгіївському 
мінну працю Віктор поєднує 
з навчанням 
державному 
імені Т. Г.

На знімку: 
бьодкін.

«Молодий
> кореспондентський 
обласної комсомоль- 

газети у Ново- 
, районі. Від-

у Київському 
університеті 

Шевченка. 
Віктор Лє-

Цей день був самим зви
чайним. Заклопотано сну
вали по коридору перваки, 
поважно вичікували на дзві
нок біля підвіконь старшо
класники.

Раптом 10 «А» захвилював
ся. Ті, хто був у коридорі, 
швидко попрямували туди, 
де Вадим Гребенюк, член 
редколегії, міняв шпальту в 
стіннівці. Що ж цього ра
зу? На свіжому аркуші із 
зошита чітко виділялись 
слова: «Над цим не варто 
сміятися». Внизу підпис — 
Н. Бондаревська.

Замітка по-справжньому

В. Ковпака.

зачепила за живе противни
ків і прихильників дружби 
дівчат і хлопців. Після га
рячої суперечки переважна 
більшість класу стала на бік 
Н. Бондаревської.

Не перший раз класна га
зета «Вперед», мов баро
метр, уловлює настрої і на
сущні завдання класу, ві
дображає їх. Пошуки ціка
вих тем, тривале обговорен
ня заміток, що надійшли в 
газету — характерні риси 
роботи редколегії.

Та поки продовжується 
обговорення, процес випус
ку газети починається. Не
посидючий художник Вадим 
вже захоплено закручує 
ніжку великого «П», підрів
нює лінії, приміряється до 
наступного слова. Па почат
ку останньої чверті з'яви
лася принципова редакційна 
стаття «Поговоримо про ус
пішність». Ні, це не просто 
перелік відмінників і від
стаючих, не загальні закли
ки підтягнутись. Газета роз
кривала причини ~
«двійки», ставила 
перед фактами.

кожної 
лицем 

------- ----. Дієвість 
статті незабаром стала від
чутною. Віктор Баи{енко са
мостійно подав пояснення в 
газету «Чому я погано вчив
ся?». Валя Буякова помітно 
підтягйулася, а Маруся Ра- 
дул, староста класу, і Вадим 
Гребенюк взялися допомог
ти Анатолію Товстогану з 
фізики і літератури.

Зараз редколегія обдумує 
тематичний номер «Чи ви
брав ти спеціальність?», го
тує редакційну статтю, що 
підведе підсумки дискусії 
по повісті М. Прилєжаєвої 
«Пушкінський вальс».

Х А. НІКОЛАЄВА.
м. Кіровоград, 
середня школа № 7.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
4 травня 1961 р., З стор.



У БРИГАДАХ КОМУНІСТИЧНИХ

В ЗРОСТАННІ
*^АВОД охоплений кому- 

містичним змаганням, і 
раз у раз в цехах на
роджуються звістки: яко
мусь колективу присвоєно 
почесне звання або ж но
ва бригада почала змагати
ся за це. Тому в нас часто 
виникають розмови на цю 
тему. .Іноді й таке доводи
лось чути: мовляв, коли 
бригада включилась у зма
гання, мета у неї чітка, 
ясна — завоювати звання. 
А коли воно вже присвоє
не? Що тоді 
вказом 
бежем 
якщо, 
існує?

Я б

ня. Троє кращих з бригади 
В. Костенка — Борис Гапо
нов. Іван Мітіг, Олександр 
Подурець, заручившись зго
дою й підтримкою товари
шів, перейшли працювати в

щирість своїх сердець. А 
вона іноді так потрібна 
людині.

... Не тим шляхом пішов 
по життю Анатолій ІІІал- 
кінський. Ну 
оступився. Г 
від<?
ду В. Костенка схвилювала 
доля молодого робітника,
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►
►
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у й, звичайно,► 
За хуліганство ► 

іуває покарання. Брига- ► г-, »,
і>
►►►

РУБЕЖІВ НЕМА

стає дорого- 
для колективу і ру- 
V його зростанні, 
взагалі, цей рубіж

радив тим, у кого 
виникають такі питання, 
познайомитись з бригадою 
комуністичної прані форму
вальників ливарного цеху 
сірого чавуну, якою керує 
Володимир Костенко

Ще на початку 1960 року 
десятьом молодим форму
вальникам присвоїли зван
ня колективу комуністич
ної праці. Відтоді в житті 
бригади сталось сіільки 
радісних змін, здобуто 
стільки нових перемог!

Напередодні січневого 
Пленуму ЦК КПРС члени 
бригади зобов’язались до
сконало оволодіти СУМІЖ
НИМИ спеціальностями — 
слюсаря і моделювальиика. 
Минуло небагато часу, і ко-£ 
жен вже міг сам відремон-£ 
тувати 
плити, 
дельну оснастку. ►

Однією з перших підхопи- ► 
ла бригада і новий почин— ► 
змагання за виконання се-£ 
мигодинних 

шість годин. З цим успішно 
справляються всі члени ко
лективу. А Борис Гапонов, £ 
Олександр Подурець. Борис 
Клубчсико і Леонід Поно- 
марьов домоглись ще біль
шого — стали за 5 годин 
виконувати змінні норми.

І так в усьому, бо за що б 
не взялась ця дружна 
бригада, вола прагне внес
ти своє, щось краще. Зма
гаючись за 
містичного 
ні XXII 
бригада взяла шефство над 
іншою, новоствореною, яка 
бореться за почесне зван-

пГдшефну бригаду.
Це то стосується праці. 

А часи відпочинку, які чле
ни бригади теж часто про
водять разом, радують їх 
спільними походами на ви
стави і в кіно, цікавими 
запальними диспутами 
й, зрештою, просто 
стримннми веселощами 
лодості.

Туї ніхто не порахуєть
ся з своїм часом, коли тре
ба допомогти другові. Не 
один вихідний потратила 
бригада на спорудження 
будинку для сім’ї Григорія 
Пашкевича. І не лише для 
близьких друзів, а, взагалі, 
для людей віддають вони

та 
НЄ- 
мо-

хоч він їм, як кажуть, ні ким 
не доводиться. Знаходили 
час для відвідин, для щи
рих розмов. 1 ті бесіди про 
справжнє трудове щастя, 
про гордість робітничу гли
боко запали в душу хлоп
ця. Вплив колективу оче
видний — хлопець попросив 
прийняти його в бригаду, 
коли повернеться. І яка ж 
радість була, коли бригада 
відповіла: «Згода». Поруч 
з такими людьми станеш і 
сам сильнішим, кращим, 

виробиш і в собі отой ши
рокий. твердий крок.

А. ЗАМКОВИЙ, 
технолог заводу «Чер
вона зірка».
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Другого травня в першій . 
українській зоні відбувся і 
п’ятий тур чемпіонату краї- і 
ни з футбола серед команд | 
класу «Б». Кіровоградська і 
«Зірка» приймала на своєму • 
полі вінницький «Локомо- 1 
тив», який до цього не мав 1 
поразок і після чотирьох 1 
турів з семи очками займав 1 
друге місце в зоні.

Становище ж Кіровоград- 
нів було набагато гіршим. 
Програвши два рази під
ряд — у Херсоні (0:1) та 
Черкасах (1:2), вони знахо
дилися на 10 сходинок ниж
че своїх гостей — на 12 міс
ці. Треба сказати, що торік 
«Зірка» жодного разу не 
відкочувалася так далеко. 
Ось чому господарям поля 
будь-що потрібний був ви
граш, бо в іншому разі во
ни опинилися б у хвості , 
турнірної таблиці. о

Футбольні коментатори, 
показуючи рівноцінну гру 
команд, часто застосовують 
стереотипну фразу: «гра по
чалася обопільними атака
ми». Так саме було і в да
ному разі, навіть спочатку
виявлялася деяка перевага 
кіровоградиів. Так безре
зультатно і закінчився пере
ший тайм

У хорошого

ЯКІСТЬ ПОЧИНУ—

крила.

Тракторист колгоспу імені Щорса Олександр Таран 
один з перших в Кіровоградському районі вивів свого 

сталевого коня на ділянки, де має забуяти качаниста.

На знімку ви бачите, як агроном артілі А. 1. Шуль
га, бригадир рільничої оригади В. С. Пачехонов та бри
гадир тракторної бригади В. 1. Колісник перевіряють 
якість сівби О. Тарана.

Фото А. СКВОРЦОВА.

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ МОЛОДИХ 
КУКУРУДЗОВОДІВ ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО 

РАЙОНУ

Механізатори колгоспу 
са Устинівського району 
польових робіт почали 
одеситів водити трактори на підвищених 
швидкостях. Заспівувачами в цій спра
ві виступили комсомольці Андрій Лаиі- 
кул та Федір Будак.

Ділом підтвердили хлопці перевагу 
цього прогресивного методу роботи. Так, 
Андрій Лаіикул на тракторі «Бєларусь» 
довів змінний виробіток на боронуванні 
до 86 гектарів, а Федір Будак трактором 
«ДТ-54» при нормі 7,5 гектара за зміну 
піднімав по 10—11 гектарів веснооранки. 
Та не тільки про кількість, а й про 
якість роботи турбуються хлопці. А вона 
у них відмінна!

Тепер про швидкісників тільки й роз
мов у колгоспі, бо хорошу справу агіта
тори доносять до кожного.

Колись, ще взимку, в клубі на занят
тях по вивченню матеріалів січневих 
Пленумів ЦК КПРС і ЦК КП України 
пропагандист, колгоспний інженер

імені Енгель- 
з перших днів 
за прикладом

Л. М. Дунеман, переконливо доводив 
про переваги роботи тракторів на підви
щених швидкостях. Різні були міркуван
ня у механізаторів. Одні доводили, що 
якість роботи погіршиться, інші — що 
рельєф полів непридатний для швидкіс
ного обробітку.

Якраз тоді, в зимові вечори, в агіт
пункті сільського клубу подовгу засид
жувалися молоді трактористи Володи
мир Отян, Федір Будак, Андрій Лаиі- 
кул, Михайло Будак і інші. Разом з 
інженером Л. ЛІ. Дунеманом вони де
тально вивчали методи одеських швид
кісників, розробляли маршрути водіння 
тракторів на полях свого колгоспу.

Тепер молоді механізатори все більше 
й більше пришпорюють сталевих коней. У хорошого почину—широкі крила: за 
комсомольцями і літні механізатори під
тримують нове починання.

В. БУРЛАЧЕНКО, 
інструктор Устинівського райко
му комсомолу.

Ім'я та прізвища 
ланкових

Галина Мацкул

Олена Левицька
Ніла Срібняк
Марія Комар 
Зинаїда Кузьміна
Таїна Козлова
Луїза Овчаренко
Марія Могила 
Анатолій Папуша
Іван Мельник 
Людмила Киценко
Галина Руденко 
Марія Гордієнко
Ганна Пасхал
Євдокія Тилка
Марія Вірченко
Ніна Савранська
Віра Наконечна 
Валентина Худояш 
Олена Білова 
Олександра Каратаева 
Микола Куліш

Несподівана розв'язна
Однак у другому таймі 

гості демонструють більш 
цілеспрямовану гру. Вони 
діють напористо, вміло за
побігають своїх опікунів, 
все частіше загрожують во
ротам кіровоградиів. Посту
пово становище доходить до 
того, шо господарі поля ви
мушені перейти в оборону, 
щоб стримані натиск заліз
ничників і запобігти пораз
ки. Створилася ситуація.

У першої равневій демонстрації взяли участь сотні фізкультурників 
і спортсменів Кіровоградщиии.

при якій для «Зірки» навіть 
нічия була б прийнятна.

Але розв’язка наступила 
несподівано, 
з навальних 
кіровоградиі 
на половину
Євген Черкасов 
м’яч на вихід Борису Пет
рову, і той ударом у лівий 
кут воріт відкриває раху
нок. Lie сталося за 10 хви-

Відбивши одну 
атак вінничан, 
перевели гру 
поля гостей, 

передає

ЛИН ДО КІНЦЯ гри. Окрилені 
успіхом, кіровоградиі ата
кують, і через кілька хвилин 
Євген Басов подвоює раху
нок. Так і закінчився цей 
матч з рахунком 2:0 на ко
ристь «Зірки». Перемога 
дала змогу місцевим футбо
лістам переміститися з 12 
на 9 місне.

Р. МИХАЙЛОВ.

Степан Склипус

Марія Гончаренко

Тетяна Крученко

«Ліда Борисенко
Діва Стеценко
Олег Михальченко

Галина Олійник
Олена Бурша

НА 1961 РІК
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Імені Леніна
(с. Тишківка) 100 60
«40-річчя Жовтня» 70 60
імені Димитрова 60 60
імені Димитрова 60 60
імені Куйбишева 115 60
«Україна» 200 60
«Україна» 199 60
«40-річчя Жовтня» 70 55
імені Сталіна 280 55
імені Сталіна 140 55
імені Сталіна 50 55
імені Сталіна 100 53
імені Кірова 58 50
імені Кірова 66 50
імені Кірова 58 50
«Заповіт Ілліча» 115 50
«Заповіт Ілліча» 115 50
імені Пархоменка 42 50
імені Пархоменка ЗО 50
«Зоря комунізму» 106 50
«Зоря комунізму» 106 50
імені Леніна
(с. Тишківка) 140 50
імені Леніна
(с. Тишківка) 100 50
імені Сталіна
(с. Мартинівка) 40 50
імені Сталіна
(с. Мартинівка) 40 50
імені Калініна 85 50
імені Калініна 85 50
імені Леніна
(с. Олександрівна) ЗО 50
імені Куйбишева 145 50
імені Куйбишева 15 50
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