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І

ЙДЕ другий місяць літньої пори, другий місяць 
серйозних екзаменів спортсменів Кіровоградщи- 

ни, які всі свої досягнення присвячують XXII з’їздові 
рідної партії. В цьому році вже побито не 
ласний рекорд, завойовано не одне перше 
республіканських змаганнях. Сотні юнаків і дівчат 
стали вперше спортсменами-розрядниками. Лише за 
останні дні цього місяця поповнився загін майстрів 
спорту ще чотирма талановитими спортсменами.

Радісна звістка долинула в Кіровоград з Києва, де 
проходила першість України із стендової стрільби: 
майстер спорту Віра Веригіна знову продемонструва
ла свою високу майстерність. Вона стала чемпіон
кою республіки серед жінок. З другим загально
командним місцем повернулися з Харкова наші кін
нотники, завоювавши п’ять особистих перших місць. 
На республіканських змаганнях з планерного спорту 
не мав собі рівних кіровоградець Анатолій Труфанов.

На обласних спартакіадах добровільних товариств 
в порівнянні з іншими роками значно яскравішою 
стала масовість та організація проведення змагань. 
Поліпшилася робота і в фізкультурних колективах 
фабрик і заводів. Так, в програмі спартакіади черво- 
иозорівців було 12 видів спорту. Відповідальним 
стартам тут передувала ретельна підготовча робота, 
внаслідок чого в спартакіаді беруть участь колекти
ви, які раніше не виставляли своїх команд.

Є у спортсменів «Червоної зірки» Палац фізкуль
тури. Регулярно тут проходять тренування, змаган
ня. Але як стає прикро, коли бачиш спортсменів це
хів І відділів заводу на становищі пасинків Палацу. 
Адже він в основному відводиться для футболістів 
команди класу «Б» і провідних секцій.

Літо — пора спортивна. Кожен стадіон, кожен іг
ровий майданчик і водні басейни повинні стати цент
рами змагань. Разом з поєдинками команд з того чи 
іншого виду спорту потрібно особливу увагу приді
ляти майстерності. Адже і спартакіада профспілок, і 
товариства «Авангард», і результати обласної спар
такіади школярів демонструють, поруч з успіхами, 
низьку підготовку значної частини спортсменів.

Не на повну силу використовується і водна стан
ція «Спартак» та станція клубу Д1СААФ. Продов
жує пустувати запилений .тенісний корт на стадіоні 
«Авангард». До цього часу більшість районних ста
діонів не приведено в порядок.

Багато, наприклад, розмов було про стадіон в 
с. Рівному.

— Зробимо, — запевнив секретар райкому комсо
молу т. Єрмусевич.

— Постараємося, — заявив голова районної ради 
ДСТ «Колгоспник» т. Хомутенко.

Та обіцянки так і залишилися обіцянками, а на 
бігових доріжках буйно ростуть бур’яни.

Не в кращому становищі спортивні споруди і в 
Компаніївському, Устинівському, Онуфріївському та 
інших районах. Це пояснюється в першу чергу від
сутністю контакту між спортивними і комсомоль- 

. ськими вожаками. Голови районних рад ДСТ «Кол
госпник» рідко бувають в низових колективах, мало 
цікавляться запитами фізкультурників. Футбол, во
лейбол — ось їх провідні види спорту. А як же бути 
з «королевою» спорту, з гімнастикою, важкою атле
тикою тощо? Ці види спорту на селі зможуть і по
винні розвинути громадські кадри. Ними й слід зай
матися в першу чергу.

Коли тобі ім’я фізкультурник, ти повинен думати 
не лише про свої досягнення, а й про ріст свого то
вариша, про залучення у спортивні ряди юнаків і 
дівчат. Адже як приємно мати свою, колгоспну 
команду! А коли у кожній артілі, на кожному під
приємстві виростуть сильні футболісти і гімнасти, 
тенісисти і легкоатлети, то з республіканської арени 
будуть значно частіше надходити радісні вісті пере
мог.

МАТЕРІАЛЬНИЙ СТИМУЛ
І ЯК МИ ЙОГО ЗАСТОСОВУЄМО
СКІЛЬКИ оком ки

неш — високі, густі 
хліба. На славу вродила 
цього року озима пшениця, 
жито. Треба тільки, не про
гаявши липневі дні, вчасно 
зібрати урожай. А озимої 
пшениці й жита в нашій 
артілі понад 1.000 га.

Ось тому напередодні 
жнив в. райкомі партії і 
райвиконкомі нам поради
ли, виходячи з місцевих 
уров, побудувати оплату 
праці механізаторів на ко
совиці та хлібовивозці так, 
щоб вона їх матеріально 
заінтересувала. Мова 

йшла про додаткову опла
ту комбайнерам, трактори
стам, водіям автомашин. 
Проект системи оплати ми 
розглянули на засіданні 
правління і довели до ме
ханізаторів. Кожен, зви
чайно, погодився. Адже 
комбайнер, який машиною 
«С-4» за 10 робочих днів 
підбере валки і обмоло
тить хліб з площі 150 гек
тарів, одержить додатково 
50 карбованців. Якщо ж 
урожай за декаду буде зі
браний і обмолочений »на 
площі 200 гектарів — ком
байнер одержує зверх

по
та 

одержу-

правління 
також і

основної оплати 100 карбо
ванців.

Система матеріального 
стимулу була розроблена 
і запропонована механіза
торам, які працюють на ін
ших марках комбайнів — 
«СК-3», «С-6», «Д-6». Крім 
грошової оплати, відповід
но до кількості зібраної 
площі, комбайнери, їх 
мічники, трактористи 
водії автомашин 
юіь ще й зерно.

На засіданні 
артілі розробили
вже застосовуємо систему 
додаткової оплати праці 
за перевиконання змінної 
норми виробітку та за 100 
гектарів хліба, зваленого 
лафетниками. Такий сти
мул виправдав себе вже в 
перші дні жнив. Так, Ва
силь Кіндратенко за п’ять 
днів збирання озимої пше
ниці скосив на звал 120 
гектарів. Йому вручена 
грошова премія в сумі 10 
карбованців і Перехідний 
червоний вимпел.

По 
хліба 
днів 
цепко 
фетник

110 — 115 гектарів 
за чотири — п’ять 

звалили Павло Да
та комсомолець ла- 
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ДРУГА комплексна брига
да колгоспу імені Кун- 

бишева Кіровоградського ра
йону закінчила раннє сило
сування. Усього закладено 
близько 1.500 тонн буркуна 
та еспарцету. Добре потру
дився молодий шофер Гри
горій Брусник, який щодня 
робив по 15—20 ходок. Ком
сомолка Ліда Зануда, кол
госпний зоотехнік, задово
лена:

— Поглянь, Борю, уже за
кривають силосну яму.

Фото В. РУДЕНКА.ВІД НОВОМИРГОРОДЦІВ НЕ ВІДСТАНЕМО
ЦІННА ініціатива працівників автотранспорту Ново- 

миргородського району знайшла гарячу підтримку 
серед шоферів нашого колгоспу. Обговоривши звернен
ня новомиргородців, ми теж вирішили включитися у 
змагання за успішні перевозки нового врожаю.

В нашій артілі є 16 вантажних автомашин. Колектив 
шоферів злагоджений, здружений, працьовитий. Є в нас 
і свої маяки, на яких можна і треба рівнятися. Це — 
представники старої гвардії шоферів, які вже працю
ють по 10—15 років — Володимир Іванович Довбня, 
Ліикола Павлович Галушка, Василь Федотович Запоро
жець, Анатолій Тимофійович Колосай та інші.

З них беремо приклад і ми, молоді шофери. Нам дові
ряють відповідальні рейси. Анатолій Скороход і Микола 
Портянко нещодавно успішно здійснили поїздку в Ле
нінград. Старанно трудиться Олександр Лагомина.

Скоро наш колектив поповниться новачками. Це — 
випускники місцевої школи 
Володимир Дядюра, Надія 
Кузьменко та інші. В школі 
вони вивчали автосправу.

Умови для нормальної ро
боти у нас створені. Маши
ни відремонтовані. Пола
годжений також головний 
шлях, який веде на 
Помічнянську реалбазу. Ку
зови машин цілі, жодної 
зернини не загубимо.

ПІДХОПЛЮЄМО КЛИЧ

який щойно закінчив 
Олександрійську школу 

механізації. Вони геж ви
конали умови заохочуван
ня і будуть, звичайно, пре
мійовані.

Тепер, коли вже звалено 
і обмолочено хліб на пло
щі близько 500 гектарів, ми 
впевнено можемо сказати, 
що не помилилися, засто
сувавши матеріальний сти
мул для механізаторів. На
ша артіль першою в Ново- 
георгіївському районі

одержала хлібну квитан
цію, утримує першість се
ред колгоспів району на 
косовиці.

На підбиранні валків та 
прямому комбайнуванні 
на полях артілі працює в 
ці дні 9 агрегатів. Кожен з 
них повинен обмолотити 
хліб з площі 210 — 220 
гектарів не пізніше 15 лип
ня. В тому, що будуть ско
рочені строки збирання 
урожаю і зменшені втрати 
хліба, велике значення ма
тиме матеріальний стимул.

І. ГРЕБЕНЮК, 
заступник голови 
колгоспу імені Куй- 
бишева Новогеор- 
гіївського району.

ІТ УДОВІ поля колгоспні... Кого не 
х радують вони безмежним просто

ром кукурудзяних ланів, золотом до
рідної пшениці, чудовими барвами 
щедрого літа. / коли дивишся на цю 
красу невимовну, не можеш не думати 
про ту благородну справу, за яку взя
лися кубанські хлібороби. «Завоюємо 
почесне звання колективів імені XX11 

'з’їзду КПРС!» — з таким закликом 
звернулися вони до радянської молоді.

Ми, юнаки та дівчата новопразької 
артілі імені Леніна, звичайно, теж не 
можемо залишатися осторонь цього 
величного руху. Справ немало у кол
госпі. і немає такої, де б не були при
кладені руки молоді. Основне, на чому 
зосереджена зараз увага кожного хлі
бороба, — це жнива. Колгосп зобов’я
зався провести їх протягом восьми 
днів. Важко переоцінити в цьому роль 
механізаторів. І особливо приємно те, 
що основну частину їх колективу скла
дає молодь.

З перших днів роботи на жнивах доб
ре зарекомендували .себе трактористи 
Борис Бершацький, Ілля Капуста, Гри
горій Чепуров. За якнайшвидше завер
шення збирання колосових бореться і 
комсомольський агрегат Федора 
бойського.

Славно трудяться механізатори, 
рільники теж не збираються від 
відставити. 1 зараз, готуючи 
зустріч партійним 
говоримо ми про їх перші успіхи. За- 
гляньте на плантації кукурудзи — май
же в людський ріст вигналася короле
ва. З певністю можна сказати: по 55 
центнерів з гектара буде.

За прикладом кубанців вирішили дів
чата з ланки Г. Мальованої завоювати 
звання колективу імені XXII з'їзду пар
тії. Та не тільки про себе дбають. По
руч з ними трудиться ланка Надії Та
расенко. Відстиє вона, ще невистачає 
ланковій досвіду і вміння. От і виріши
ли дівчата допомогти подругам — до-

Трудові діла комсомольські
неї
до-
20 

від
за 

що

Ціна 2 коп.

ШІСТЬ років минуло 9 
тих пір, як Маруся По

пруга сгала працювати 
свинаркою в Оникіївсько- 
му відділку радгоспу Ма- 
ловисківського цукрокомбі- 
нату. І справи йдуть у 
непогано. В перший рік 
глядала всього лише 
свиноматок і одержала 
кожної по 15 поросят 
рік. Та скоро зрозуміла, 
без науки далеко не підеш. 
Почала вчитись і через два 
роки стала відомою сви
наркою не тільки в радгос« 
пі, а і в усьому районі.

У минулому році дівчи
на доглядала 40 свинома
ток і одержала від кожної 
з них по 32 поросят. Зараз 
в її групі 50 голів, від кож
ної з яких вже є по 15 по
росят, при річному зобо
в’язанні 36.

Поряд з Марією трудить
ся Галя Дученко. Вона ще 
не має своєї групи, а допо
магає іншим свинаркам.

Та мине небагато часу, і 
Галя, як і її старші подру
ги, самостійно працювати-’ 
ме і добиватиметься кра
щих успіхів. Адже вчити
ся дівчині є в кого.

І. ТЕЛЯТНИК.
м. Мала Виска.

Готові ми і до транспортування кукурудзяного сило
су, цукрових буряків. На 5 машин в нас є риштовання, 
достатня кількість скребок і сіток.

Підготовлені до роботи автоваги, 5 автонавантажува
чів. Отже, справа тепер за нами, водіями. Та ми не під
ведемо. Будемо працювати у дві зміни, не допускатиме
мо аварій, простоїв.

Перевозки сільськогосподарських продуктів проведе
мо точно у визначені строки.

МИ ЗВЕРТАЄМОСЬ ДО ВСІХ МОЛОДИХ ШОФЕ
РІВ РАЙОНУ І ОБЛАСТІ З ЗАКЛИКОМ: ПІДТРИ
МАТИ ЗВЕРНЕННЯ НОВОМИРГОРОДЦІВ, ДІЛОМ 
ДОВЕСТИ, НА ЩО ЗДАТНА НАША БОЙОВА МО
ЛОДЬ.

Анатолій СКОРОХОД,
Микола ПОРТЯНКО,

Іван КАБОЧЕНКО, 
шофери колгоспу «Мир» Новоукраїнського району.

Нращим ланкам, бригадам, фермам—ім’я XXII з’їзд» НПРС

ері- #

» У
не

друзів-кубанців
б'ються, щоб і вони стали з ними 
вень.

Немалі зобов'язання на цей рік 
тваринників. І щоб виконати їх, 
шкодують сил Віра Губа, Марія Гред- Й 
жен та всі ті дівчата, які працюють над 
фермі. Є у них плани непогані — від- 0 
воювати Перехідний вимпел у Надії д, 
Федорівни Крячко, досвідченої доярки. ?

Хороша справа — прагнути до вели- 
ких рубежів, працювати на повну силу. 
Але тут у нас і свої претензії є. Бо 
кому-кому, а тваринникам таки <’ 
ться в колгоспі. Зараз наші корови в (і 
літніх таборах. Роботи добавилось: ад
же автодоїння не застосовується, і < _ 
водиться все вручну робити. Г 

є. Бо а 
дістає- а

¥ 
___ ад- І- 
. і до-0 

. „ . - А пере- і
сувний доїльний агрегат знаходиться в О 
Олександрії, і нікому його в табір до-4*

і

Ду

Але 
них 

гідну 
з'їздам, з гордістю

ставити. Як не прикро, але до цих пір * 
погано у нас із відбором стада. У кож
ної доярки є по 3—4 корови, які вже 
давно час вибракувати.

Ми всі горимо бажанням зустріти, 
наступні з'їзди партії гідно, по-комед- 
мольськи. І доб'ємося цього. Від імені 
усієї молоді колгоспу зобов'язуємося & 
завоювати почесне звання ланок, г 
бригад, ферм імені XXI! з'їзду КПРС, г 
підтягнути до рівня передових відстаю- Г 
чих товаришів, в усьому і завжди по- * 
назувати зразки трудового героїзму. $

Впевнені, що нас підтримають у кож- Р 
ному колгоспі та радгоспі. Тому й звер- 
гаємося до молоді Кіровоградщини. г

Давайте підхопимо славний почин Т 
кубанців! Хай кожен на своєму посту т 
внесе свою частку в ту величну спра- \ 
ву, яку вирішує зараз весь народ! Тож Т 
до нових перемог трудових — виру-А 
шаймо! а

Г. МАЛЬОВАНА — ланкова, а 
Н. МІРОШНИЧЕНКО, О. ТЕЛЬ- X 
ПУК — доярки, Ф. ДУБОИ- 4

• СЬКИЙ — комбайнер, І. ВЕЛИ- і 
КИЙ — помічник комбайнера 1 
колгоспу імені Леніна Ново- # 
празького району. |



{Г ОВОРЯЧИ про благо- 
а I родство, в це слово
а вкладають всю повагу до 
а людини і захоплення нею.
л ..(Біля каси автобусної 
а станції скупчилося до дссят-

краса

7 ЦАДВОРІ скаженіла хуртовина, несамовитий вітер 
* Г*жбурляв колючим снігом у розцяцьковані моро

зом шибки. А в сільському клубі в цей час вирувала вес
на. Понад півтораста юнаків і дівчат, молодече запаль
них і збуджених, уявляли себе серед широких ланів 
кукурудзи і цукрових буряків, вирощених їх невтомни
ми руками, бачили гори бідонів молока і безліч відгодо
ваних свиней... Обговорювалося важливе питання: 
участь молоді у виконанні завдань січневого Пленуму 
ЦК Комуністичної партії.

Виступив вожак колгоспних комсомольців Петро На- 
гірняк:

— Ліда Одайська та Антоніна Ренїшевська вирішили 
очолити комсомольські ланки по вирощуванню кукуру
дзи. Це дуже добре, товариші. Але мені хочеться сказати 
про інше. Чому б нам не створити ланку із хлопців? Не
вже ми, друзі, — звернувся він до юнаків, — не зможе
мо ви пощупати качанисту?

— Правильно. Петре! — сказав Микола Кметь. А по
тім ппобрався до столу.

— Я теж так думаю. — Микола хвилювався, його бліді 
щоки вкрив густий рум’янець. — Можна і треба створи- 
ти такі/ ланку. Я... до неї першим запишуся.

— А комбайн кому доручиш? — запитав з місця Ми
кола Миронюк, комбайнер.

— За це хай у тебе голова не болить, — заступився 
за товариша Петро.

Вони справді були товаришами. Разом чотири роки 
тому закінчили десятирічку, а потім працювали на різ
них роботах. Разом вчилися на річних курсах механіза
торів. Після цього їх шляхи розійшлися: Микола став 
працювати комбайнером, а Петро, якого обрали секре
тарем комсомольської організації колгоспу, став за
відувати сільським клубом. Для нього, мовляв, така ро
бота якраз підходяща, — твердили керівники села.

— Хто ж очолить ланку? — поцікавився Леонід Пі- 
рецький.

• — Мабуть, сам секретар, — мовив Василь Кучмій.
— Клуб за ним скучатиме, — несміливо кинув хтось 

із залу.
■ — Не скучатиме, — озвався П. ІІагІрняк, — іншого
завідуючого знайдуть. А ланку я очолю, якщо довірите.

— Довіримо, Петре, довіримо, — гукнуло декілька 
голосів. х 
іп Спочатку їх було дванадцять. Прийшли вони з різних 

ділянок. Клавдій Зубко, Дмитро Галаган, Володимир 
Оджубейський та Василь Сїроженко — з тракторної 
бригади, Дмитро Сорокопуд, Петро Бурдейний та Іван 
'Галаган — з рільничої, Леонід Пісецький — з будівель
ної, Віктор Соколенко та Іван Моруженко виконували 
різні роботи. Пізніше в ланку влилися тракторист Ва
силь Кучмій та комбайнер Микола Миронюк.

І ось за чотирнадцятьма комсомольцями закріпили 
ділянку в п’ятдесят гектарів. :■

Агроном колгоспу Іван Митрофанович Соколенко про
тягом двох тижнів проводив з хлопцями заняття по 
агротехніці, розповідав про досвід роботи кращих куку- 
рудзоводів країни.

' Коли настала сприятлива погода, комсомольці взялися 
за вивезення перегною. На свою ділянку вони внесли 
820 тонн добрив.

1 Хлопчачу ланку виявили бажання обслужувати меха
нізатори Дмитро Мала ніч та Олекса Ковбель. Вони 
вчасно закрили вологу та провели дві культивації. Хлоп
ці в цей час обігрівали на сонці дорідне зерно гібрида 
«ВІР-42».

'• Ось настала сівба. Петро Нагірняк разом з кількома 
членами ланки обслужували агрегат, слідкували за тим, 
щоб були правильні квадрати і зерно зароблялося одна
ково на задану глибину.

' Трактористи не підвели. Квадрати вийшли на славу. 
'Ще до появи сходів провели боронування. Коли ку
курудза зійшла, проборонували її вдруге.

О Зморений степ мліє в липневій спеці. Вдалині пере- 
• » ливається сріблом марево. Непорушні 'віти дерев в 
лісосмузі — жодного подиху вітру. А сонце у зеніті 
щедро посилає на землю сліпучі промені.

і, і вси- 
Івану Кале- 
коня по бу- 
щодня нід- 

нормою. Те-

льські збори,

В таку задуху все живе тягнеться до прохолоди, в за- £ 
тінок. В хлібах поховалися перепілки. Не тягнуть над г 
ланом своєї бринистої пісні жайворонки.

Та в степу не все завмерло. Ось від лісосмуги відокре- л 
милися постаті й рухаються в протилежний кінець гін. | 
Чотирнадцять юнаків обробляють гнізда. Вони перовіря- 9 
ють, чи не залишили де^випадково замість двох три рос- 9 
лини, спушують навколо них сапками землю. і

Ми з другим секретарем райкому комсомолу Анатолі- \ 
єм Головердою поспішаємо назустріч хлопцям. х

— Як справи? — цікавиться секретар. і
— Наче непогані. — мовить Іван Моруженко і пока- т 

зує на кукурудзу. Вона вже сягає колін. Хороша, листа- 9 
та. і

— Оце закінчуємо сьогодні перевірку, — розповідає а 
ланковий. — Один раз уже підживили рослини. Днів і 
через п’ять проведемо друге підживлення. Так що іиіст- і 
десят центнерів зберемо! г
Л Чотирнадцять дружніх борються за те, щоб»назива- г 

тися ланкою комуністичної праці. І всі чотирнадцять 9 
юнаків — комсомольці, показують приклад у праці, в х 
побуті. Вивільнившись з обробітку качанистої (за лан- * 
кою закріплена тільки кукурудза), хлопці не відсиджу- л 
ються вдома, а працюють на різних ділянках колгоспно- 9 
го виробництва. і

Дбають вони про підвищення свого загальноосвітнього х 
рівня. Леонід Пісецький, Василь Кучмій та Микола Ми- 9 
ронюк закінчили нинішнього року 11-й клас школи сіль- ? 
ської молоді. В 9 класі цієї школи навчається Іван Га-\ 
лаган. З чотирнадцяти юнаків тільки три мають освіту і 
за 7 — 9 класів, але вони продовжуватимуть навчання. 9

Всі хлопці є читачами сільської бібліотеки, бе- \ 
руть активну участь у роботі фізкультурного колекти- \ 
ву колгоспу та гуртків художньої самодіяльності сіль- ї 
ського клубу. І

Характерна їхня співдружність. Іван Моруженко — 9 
круглий сирота. Пому важко одному працювати в кол- 9 
госпі й поратися вдома по господарству. Тому члени 9 
ланки допомогли Іванові посадити, а зараз допомагають г 
обробляти город. У члена ланки Клавдія Зубка за хворі- г 
ла мати. Тоді хлопці прийшли Клавдієві на допомогу — 
обробляють город, відвідують матір у лікарні.

Нещодавно ми знову побували в комсомольській лан- р 
ці Петра Нагірняка. В той день хлопці були зайняті на р 
різних роботах. Клавдій Зубко та Володимир Оджубей- р 
ський ремонтували свої «КУ-2А», якими збиратимуть 9 
качанисту. Водії зернових комбайнів Микола Кметь, (► 
Дмитро Галаган та Микола Миронюк прийняли в натурі 
площі. Інші юнаки були зайняті на різних роботах. Та 
надвечір вони домовилися зустрітися на своїй ділянці.

Ось і дібралися. Пильно оглянули її, пересвідчилися, 
що міжряддя пухкі, рослини розвиваються добре..

— Я познайомлю вас, товариші, — сказав ланковий 
до своїх хлопців, — із Зверненням ЦК ВЛКСМ.

І він почав читати.
— Комсомольці повинні очолити змагання за вирощу

вання кукурудзи... Вирощування кукурудзи — це своє
рідний екзамен на зрілість, це наш екзамен перед пар

тією, перед народом...
— Правильно, — погодився Микола Миронюк.
— І ми складемо цей екзамен на «відмінно», — додав 

Леонід Пісецький.

зайняті на р 
Оджубей- р 
пратимуть (►
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(УБОГО ДНІ

Дмитро ДРОЗДЕНКО. І»

IКолгосп «Україна» 
Ульяновського району.

ЛіТОЯТЬ жаркі дні. Спека така, що, здається, 
діги неможливо в кабіні трактора. Та Іван;

нику байдуже: впевнено веде він сталевого 
раковій плантації. Своїм агрегатом юнак 
жнвлюв по ЗО гектарів посівів замість ІЗ за 
пер у колгоспі імені Куйбишева Устннівського району 
твердо знають: хороші вродять в цьому році буряки.

II а знімку: агрегат Івана Каленика підживлює 
цукрові буряки, -В овалі тракторист Іван КАЛЕНИК.

Фото В. КОВПАКА.

Благородство—людська

ка пасажирів. Першим 
стояв юнак з легким чемода
ном у руці- За ним—жінка. 
Дівчинка років двох—трьох 
щохвилини смикала її за 
плаття:

— Мамо, я більше не хо
чу їхати... Я вже їсти хочу...

ТимчасОм обідня перерва 
закінчилася. Касирка відчи
нила віконце.

—Громадяни! Кому на 
Бобрннець, не стійте. Один 
квиток лишився.

Жінка захвилювалася.
— Як же так? Це ж ос

танній автобус... Та замов
чи, Галю!.. Що ж робити?..

Хлопець обернувся.
— Візьміть мій квиток... Я 

доберусь.
Посвітліли, подобріли об

личчя людей у черзі.
— Оце благородно,—про

мовив хтось.
Розрахувавшись, хлопець 

пішов, не дослухавши до 
кінця слів щирої подяки.

— Дивак! Собі гірше! — 
кине репліку в спину сусіда 
обиватель. — Що йому та 
жінка?

Чи варто давати відпо
відь? їм, благородству і 
обивательщині, все одно ні
коли не йти поруч на одній 
стежці. Вони — вороги, бо ж 
зміст і призначення одного 
з них — для людей, іншо
го — собі. І остаточна пере
мога. у двобої — за вищими 
стремліннями. Там, у черзі, 
теж потихеньку проступали 
байдужість, озлобленість. 
Але вони знітились, при
нишкли перед благород
ством. бо об’єднавши в собі 
все найкраще людське: чуй
ність, доброту, безкорисли
вість — воно володіє незбо
римою силою.

Ви завжди пізнаєте по
рядну людину. Вона не за
лишить вас самотнім, коли 
помітить ваше горе. Обе
режно, без настирливої по
служливості прийде на до
помогу. Можливо, ви тимча
сово лишились без друзів і 
притулку? — заходь, люди
но, поділимось. Ти давно 
чекаєш квартиру, у тебе 
сім’я? — почекай... візкми- 
но ордер, я ж один...

І взамін послуги ця лю
дина ніколи не претенду
ватиме навіть на вашу 
вдячливість. Хоча ви гото
ві довірити такому чолові
кові все: речі, найпотаємні- 

думки. Він не підведе, не
~.1

ші

знову поле 
ожило 

Над голубим і ніжним 
виднокраєм,

І знову до півночі за селом 
Ітимуть гі ятитонки

з урожаєм.
А завтра на світанку день 

ясний 
Нові дарунки людям

приготує... 
Над Інгулом стоїть дубок 

стрункий 
І золото незлічене рахує.

осудить поза спиною, не 
дозволить собі здобувати з 
вашої довірливості користь. 
А якщо одного разу вас 
спіткає з ним сварка, він не 
смакуватиме перед товари
шами ваші помилки, не поч
не витягувати на світло ві
домі лише йому ваші сла
бості.

І все ж нерідко ми на
штовхуємося на людей," у 
яких жадоба вигоди і страх 
одержати від життя менше 
інших заглушає решту по
чуттів.

У молодої матері захворі
ло немовля. До дільничної 
поліклініки далеко. Поряд, 
через три будинки живе лі
кар.

— Ви з вулиці Гоголя? 
На жаль, не моя дільниця...

Людина з кам’яним сер
цем — так охарактеризува
ли односельчани шофера 
Григорія Пономаренка з 
колгоспу «Родина» Знам’ян- 
ського району. Він навідріз 
відмовився доставити в ра
йонну лікарню хвору дівчин
ку Аню Кужіль.

Сліпий чоловік зупинився 
на краю тротуару. Боязко 
щупає його узбіччя. Мимо 
пройшли байдуже два хлоп
ці, чепурні, збуджені. А 
скільки зустрічається ще 
випадків грубого, безтак
товного, надто далекого від 
благородства, поводження 
юнаків з дівчатами на вули
ці. на танцях і навіть при 
більш 
стві. 
кілька 
подібні «деталі» 
відносин: «він мене вдарив 
в обличчя...». «мою розпо
відь грубо обірвали...».

Ні, сьогодні ми не може
мо, не маємо права милува
тися окремими рисами бла
городства. Сьогодні воно 
конче необхідне в нашому 
житті так само, як висока 
продуктивність праці, як 
краса в побуті. І дуже ма
ло бути добрим лише при
нагідно, цуратися брудного, 
неприємного. Потрібна ак
тивна боротьба за поряд
ність свою і товариша, ак
тивний протест проти пога
ні в будь-якому її прояві, 
непримиреність між нею і 
чистотою.

Бути таким значно важче, 
ніж просто хорошим, прос
то непоганим. Але у постій
ному стремлінні кожного з 
нас до духовної досконалос
ті — значна частка успіху 
комуністичного завтра

А. ВОІЦАНСЬКА.

блнзькому знайом- 
Редакція одержала 

листів, де наводяться 
людських

Ой ПОЛЯ МОЇ, ПОЛЯ

* * «
И хліба, хліба густі, 

В сизій димці рань.
Ніби в іиубі золотій 
Степ, куди не глянь.
На колгоспному лану, 
За моїм селом,
Поглядає в далину 
Юний агроном.
І зове на сніп земля 
Всю мою артіль...
Ой поля^мої, поля, 
Наш і хліб, і сіль...
Олександр ЧЕРНЕЦЬКИЙ.

А чи буде по сто?“
«А чи буІТпо сто?» Йй йшлосГппо теКрИТИЧИа замітка 
госпу імені Кірова (с. Вербтюжки? Нп^° М°Л°ДЬ К°Л‘ 
району забула Дорогу на свої комсомольД?і^°АКЮСЬКОГО 
посіви кукурудзи заростають бур’янами ГЄКТари’ 
врожайної ланки на чолі з Діаоіею Кп, ЧЛЄН" ВІ1СОК°' 
ються про знищення бур’янів і пропив. V ппг° "Є ТУРбУ' 

Секретар Новгоподківс. кпт •• рослин.
ю. Тютюнникова повідомная пртя ра.икомУ комсомолу ні Кірова відбулися ХХТські^г“0 В КОЛГОаіі ік:=’ 
вся молодь артічі вийіта т.п' СЬ-1 збоРи. після яких ри. За три дні1 ділянка П'куруЛІОб¥лОаМ”МОЛЬС“! гекга' 
пана в гніздах. Запач пя п™.ДЗ -ла прорвана і проса- 

Комітет комсомолу колгосі^аЛпХ?РОШОМу Стані‘
ноі організації підняв всіх комсомолі« "ПЦТВ°М П’арТІЙ' 
гляд за посівами. Артіль імені Кіп^Ц 1 °ЛОдь иа до' 
завершила проривку кукурудзи ДруГ0Ю В раМ
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У районі активно включи- ; 
лася У піонерську дворічку | 
дружина Верблюзької се- ! 
редньої школи № 1. Піонери і 
вже зібрали близько 8,5 
тонн металолому. 850 кіло
грамів макулатури; на те
риторії колгоспу імені Кіро
ва посадили фруктовий сад. 
Школярі — активні шефи 
над молодняком колгоспних 
ферм. В період канікул ор- 

: гайновано два загони т" 
: ристів, які вирушили в по- 
; хід. присвячений 40-річчю 
І радянської піонерії.

Л. БАЗІВ.
І с Новгородка.
; # * *

Охоче йдуть діти у дитя
чу бібліотеку м. Малої 

: Виски.
Приємно зупинитися в чи

тальному залі, подивитися 
плакати. їх тут багато: «Чу
до — ліс, що на полі зріс», 
«Книжкова лікарня», «Піо
нер! Знай, умій, зроби». Є 
плакати про людей — 

. пороносців семирічки.
Книги можна взяти

пра-

на 
будь-яку тему: вони розмі
щені по відділах.

Читачі активно допомага
ють в роботі бібліотеки: 
влаштовують конференції, 
бесіди, художні читання та 
літературні ранки.

Ось тому й не дивно, що 
за минулий місяць канікулів 
тут прочитано вже багато 
книг.

В. ДАНУЦА.
а * *

Ї’ОЛИ у піонерів Іванго- 
родського табору запи-

♦ і 
4 о 
♦ 
♦ І
♦ ♦ ♦ ♦ 
І

♦

■ у шипсріа ГОвГІІЧ.- £
Дй родського табору запн- ♦ 

тали, хто піде и похід, у від- ; 
повідь піднявся ліс рук. « 
Вирішили відвідати місце 2 
поховання героя Вітчизни- » 
ної війни 1812 року М. М. * 
Раевського.

По дорозі зупинялись У 
селі Бовтишці, розбивали 
тимчасовий табір.

Склеп Раевського | 
їдений у селі Розумівці. __ _ 
гато цікавого про життя ро- 5 
сійського героя почули А.’ 

; від старожилів села. Розпо- 
; відають, що в маєтку Раев- 
; ського збиралися нерідко 
; декабристи.

.?•
розмі- J 

аі. Ба- X
3 1 

ДІТИ І 
»зло- І

І 
Z

„__ ........ :
Задоволені поверталися ді- |

І ти в табір. І
А. ЮРЧЕНКО. І

Олександрійський район. X

Назустріч Всесвітньому форуму молоді

„Просимо акредитувати 
прес-центрі...“при

агентство «Кіодо-Цусін» ви-^..«Японське телеграфне 
словлює свою повагу Постійному секретаріату Всесвіт
нього форуму молоді і просить акредитувати при прес- 
центрі форуму своїх кореспондентів...*

...«Оскільки в мене є намір приїхати в Москву на Все
світній форум молоді, я хотів би просити Вас акредиту
вати мене і прислати мені матеріали про форум. Я пра
цюю кореспондентом «Пол Поппер Ліміт ід» (Лондон) 
в Берліні і Німецькій Демократичній Республіці... Прий
міть від мене наперед велику подякр-за Ваші зусилля. З 
дружнім привітом їоахім Вільсон».

...«Просимо акредитувати при прес-центрі форуму ко
респондента «Ліберасьон»...

...«Цим листом повідомляємо Вам, що бюро агентства 
«Рейтер» хотіло б бути акредитованим на Всесвітньому 
форумі молоді»...

Із Франції і Федеративної. Республіки Німеччини, з 
Польщі і Румунії, з Японії і Англії, з Китаю та Індії — 
з різних країн світу ідуть на адресу Постійного секрета
ріату Всесвітнього форуму молоді 'листи з проханням 
акредитувати при прес-центрі форуму кореспондентів 
газет, журналів, радіо і телебачення.

Інтерес до наступної міжнародної зустрічі молоді ве
ликий. Він зростає з кожним днем. Йдучи назустріч за
питам своїх читачів, журналісти різних країн, різних 
політичних напрямків поспішають завчасно повідомити 
про своє бажання побувати на форумі, щоб потім розпо
вісти у пресі і по радіо про його роботу, про дискусії, 
які будуть вести в Москві лідери молодіжних організа
цій. обговорюючи найважливіші питання сучасності.

Прес-центр, створений на допомогу журналістам, які 
прибудуть на Всесвітній форум молоді, стане місцем 
централізованого розповсюдження інформації про фо
рум, а також допоможе іноземним журналістам одержа
ти необхідні дані про життя радянської молоді.

Тут, в прес-центрі, який 23 липня почне працювати 
в готелі «Москва» іноземні і радянські кореспонденти — 

Г а їх чекають близько п'ятисот, — будуть щоденно одер
жувати повідомлення про хід дискусій, про роботу ко
місійні підкомісій, тексти доповідей, а також виклад вис
тупів учасників форуму. Заплановано щоденний випуск 
на чотирьох мовах — російській, англійській, французь
кій і іспанській — інформаційного прес-бюлетня, на сто
рінках якого можна буде прочитати про все, що відбу
ватиметься на форумі.

З метою кращого обслужування представників інозем
ної і радянської преси створено спеціальний кореспон-

дентський апарат прес-центра, в який ввійшли працівни
ки молодіжних газет і журналів. Для фотокореспонден
тів, акредитованих при прес-центрі, вирішено обладнати 
фотолабораторію.

Природно, що журналісти, зайняті висвітленням ходу 
дискусій, будуть прагнути швидко передати в свої орга
ни преси необхідні матеріали про форум. Працівники 
Міністерства зв’язку СРСР, яким доручено обладнання 
прес-центра, обіцяють створити їм всі умови для термі
нової передачі інформації з форуму в різні міста Радян
ського Союзу і-зарубіжних країн. При прес-центрі буде 
цілодобово працювати телефонний переговорний пункт, 
пошта і телеграф. Іноземні журналісти, які розмістять
ся в готелі «Москва»,.матимуть змогу встановити зв’язок 
з зарубіжними містами прямо із своїх номерів.

Кого буде обслужувати прес-центр Всесвітнього фо
руму молоді? Розіслані запрошення акредитуватися 
при прес-центрі всім постійним іноземним кореспонден
там, які працюють в Москві. Передбачено також запро
сити на форум 50—70 зарубіжних журналістів з числа 
учасників II Московського міжнародного кінофестива
лю. Крім того, на форум запрошені більше 80 журналіс
тів прогресивних молодіжних газет і журналів капіталіс
тичних країн, які прибудуть в СРСР як туристи.

При прес-центрі вирішено акредитувати також 200 ра
дянських журналістів — працівників центральної преси 
і найбільших республіканських, крайових і обласних га
зет і журналів, а також представників радянського ра
діо, кіно і телебачення.

В дні Всесвітнього форуму молоді працівники прес- 
центру намагатимуться зробити все необхідне для того, 
щоб якнайкраще задовольнити потреби і запити жур
налістів, які прибудуть в Москву на міжнародну зустр.ч 
лідерів молодіжних організацій.

Вл. ВАЗУМНЕВИЧ, 
заступник керівника прес-центру Всесвітнього фо
руму молоді.

СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ

КУРСЬКА ОБЛАСТЬ. Уч
ні 8—10 класів Биканівської 
середньої школи Обоянсько- 
го району проходять літню 
виробничу практику в кол
госпах і радгоспах району. 
Юнаки і дівчата допомага
ють трудівникам села на 
догляді за посівами куку- 
РУДзн, гречки і городніх 
культур.

На знімку: учениці Бнка- 
нівської середньої школи 
СВІТЛАНА ПІЧИГІНА
(справа) і ЗОЯ СЕЛЮТІНА 
збирають полуниці на 
плантаціях Обоянського пло
дорозсадницького радгоспу. 
Подруги щоденно виконують 
по півтори норми.

Фото О. СИЗОВА. 
Фотохроніка ТАРС.
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І^ОЛЯ БЕНЬ стоїть на подвір'ї школи і розмахує кар- 
■* тузом.

— Хлопці, скоріше на нашу «базу»!..
Підбігає шестикласник Петя Паранюк.
— В чому справа?.. Може, знову хтось «скарб» знай

шов?
— Ні, будемо підраховувати, скільки вже заготовлено 

металолому...
За кілька хвилин ціла юрба хлопчиків і дівчаток сто

яла навколо купи металевого брухту. Кожен скоріше хо
тів дізнатися, скільки зібрав його загін. Нарешті Коля 
зробив останній підрахунок.

— Двадцять одна тисяча сто одинадцять кілограмів.
Більше, як 21 тонна! А зобов'язання піонерів дружини 

імені Кожедуба — 20 тонн. Похвальна помилка!.. Най
ближчим часом піонерські «скарби» потраплять туди, ку
ди хочуть школярі, — на будівництво нафтопроводу 
«Дружба». ,

Не відстають від ичнів ульяновської середньої школи 
№ 2 і юні ленінці ІІІамраївської восьмирічної школи. 
Останнім часом учні здали державі 11 тонн металолому, 
розповсюдили на 85 карбованців художньої літератури.

Побували ми і в Синькієській середній школі. Який 
же вклад у піонерську дворічку внесли тут учні? Синь- 
ківцям теж є чим похвалитися! Мабуть, не одна школа 
в районі позаздрить синьківським кролеводам. Старан
но доглядає пухнастих кожен загін. Державі вже здано 
понад 600 голів.

Нерідко на вулицях с. Синьки можна побачити школя
рів з пакунками книг. Піонери пропонують літературу 
літнім колгоспникам, молоді. Вони вже розповсюдили 
більше 1100 примірників різних видань.

— Хіба можна лишатися осторонь, коли бачиш, з яким 
завзяттям працюють цього року колгоспники! — розпо
відає учениця Иосипівської середньої школи Віта Бер- 
іиадська. — У нашому колгоспі «Росія» тепер створено 
кілька комсомольсько-молодіжних ланок по вирощуван
ню кукурудзи, зернових, овочів. Порадившись з піонерво- 
матою, ми вирішили ділом допомогти колгоспникам. Ни
ні наш загін разом з тваринниками доглядає 96 корів. 
Кожен працює справді по-піонерському. Герой Соціаліс
тичної Праці Людмила Ананьївна Музика обіцяла ба
гатьом з нас дати рекомендацію для вступу в комсомол...

• Це неабияка честь!
М. ШЕВЧУК, 

керівник корпункту «Молодого комунара».
Ульяновський район.

1. Найголовніша пробле
ма нашого часу, яка вима
гає об’єднання зусиль мо
лоді всього світу, це бороть
ба за мир. '

2. Що треба зробити для 
зміцнення миру на землі? 
Безумовно, найкращим за
собом проти нової війни бу
ло. б загальне і повне роз
зброєння, запропоноване 
Радянським урядом. Щоб 
агресори не змогли ніколи 
підняти голову, треба, щоб 
трудящий люд в усьому сві
ті рішуче виступив за мир.

3. Розширення контактів 
між молодіжними організа
ціями різних країн дає мож
ливість краще взнати один 
одного, міцніше подружити-
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тттдгрАЧТ відповідають 
± XI н А АНКЕТУ

Т> НОМЕРІ газети за 9 липня цього року вміщено 
анкету під заголовком «Твоя думка, читачу?». В 

ній редакція звернулася до юнаків і дівчат з рядом 
запитань. Нижче наводимо відповідь на анкету.

МОЯ МЕТА—СТАТИ КОМУНІСТОМ
ся з однодумцями, довести 
свою правоту тим, хто не 
розуміє поки що наших то
чок зору.

4. У більшості моїх ровес
ників, яких я знаю, є хоро
ша, світла мета в житті. 
Так, швеї-комсомолки Оле
на Бурко і Люба Грабареи- 
ко, які закінчили десятий 
клас вечірньої школи, праг
нуть стати інженерами, го
туються до вступу в інсти
тут. Багато подруг вчиться 
зараз в технікумах, інститу
тах, вечірніх школах. Весь 
наш колектив прагне доби
тися ще кращих виробничих 
показників. . Кожний поста
вив собі за мету оволодіти 
кількома суміжними опера,-, 
ціями. Один час в нашій 
бригаді трапилось так, що 
захворіло одночасно кілька 
чоловік. І тоді Галину Баш
макову замінила комсомол
ка Алла Приходько. Марію 
Милоссрдову заміняла тим
часово Рая Новиченко. Ба
гато дівчат бореться за 
звання ударників комуніс
тичної праці.

5—7. Є і в мене велика 
мета в житті — стати кому
ністкою. Цими днями я по
дала заяву, думаю, що ком
сомольці дадуть мені реко
мендацію. І в інститут хочу 
поступити на заочне відді
лення. Цієї осені ходитиму 
на підготовчі курси.

8. Я маю середню освіту. 
Рік народження — 1941-й. 
Працюю иівеєю п бригаді 
майстра Лідії Ластовини 
цеху № 2 Кіровоградської 
швейної фабрики. Живу в 
м. Кіровограді.

Клавдія ДЗЮБЕНКО.

На евфапах
світлові газети

ПЕРШИМИ в Иовопразь- 
кому районі почали ви

пускати світлову газету за
відуючі Лозоватським і Мо- 
шоріїнськпм сільськими клу
бами М. Буц та І. Блажко, 
кіномеханіки С. Березюк і 
В. Чібікіна. Щоб їхній дос
від зробити надбанням всіх, 
рада районного відділу 
культури провела спеціаль
ний семінар, на якому слово 
було надане ініціаторам. 
Вони розповіли про те, як 
організовують матеріал, по
казали техніку виготовлен
ня газети на . кіноплівці. 
Учасники семінару перегля
нули спеціальний випуск га
зети «Вісті з культосвітніх 
закладів».

Тепер в районі майже при 
кожному клубі створені 
редколегії, які систематично 
випускають світлові газети. 
В них розповідається про 
передовиків змагання і їх 
досвід роботи. Не залишаю
ться поза увагою порушни
ки трудової дисципліни, п’я
ниці, хулігани.

Нещодавно па екрані ра
йонного Будинку культури 
демонструвався перший но
мер районної світлової газе
ти. Під рубрикою «Наші 
маяки» подані кінокадри 
про доярку колгоспу імені 
Мічуріна Ганну Кузнецову, 
про зразковий догляд за по
сівами в тракторній бригаді 
Дмитра Стасенка з ново- 
празького колгоспу 
Леніна, про ланку 
Сайко з колгоспу 
Свердлова. А в сатиричному 
куточку газети дісталося 
шукачам «легкого хліба», 
торговельникам райцентру, 
які не дбають про санітар
ний порядок®в магазинах.

І. СКОРИК, 
член корпункту «Моло
дого комунара».

г ------

імені 
Ольги 

імені

Хоч лист І ие був 
надрукований

Десять років пропрацюва
ла в колгоспі імені Мічуріна 
Ольга Боровик. Добре тру
дилася молода жінка. Ви
робляла в середньому 250— 
300 трудоднів за рік. Раптом 
її спіткало нещастя: тяжко 
захворіла, втратила праце
здатність і стала інвалідом 
другої групи. А коли поча
ла клопотати про допомогу, 
правління колгоспу імені 
Чкалова відмовило їй, бо, 
мовляв, у цьому колгоспі во
на мало працювала.

Про це повідомив в листі 
до редакції наш читач 
Л. Поліщук. Лист для вжит
тя заходів було надіслано в 
райвиконком.

Голова виконкому Голо- 
ванівської районної Ради 
депутатів трудящих Г. Ле
та повідомив редакцію, 
що факти, наведені в 
листі, підтвердились. Рай
виконком вважає дії прав
ління 
ними 
ління артілі розглянути пи
тання про подання допомоги 
О. Боровик.

колгоспу неправнль- 
і зобов’язав прав-

До Всесвітнього
Калінінський поліграфіч

ний комбінат багатокольоро
вого друку готує до випуску 
альбом фотоматеріалів, при
свячених життю молоді. Це 
подарунок учасникам нас-

форуму молоді
тупного Всесвітнього форуму 
молоді в Москві.

На знімку: ретушери 
Р. Благовєщенський, В. Аге
ев І А. Іванова розглядають 
матеріали для альбома.

Фого Н. ЧАМОВА. 
Фотохроніка ТАРС.
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Йде спартакіада школярів

МАГНІЄВОЇ Олександрійці дерзають,
новоукраінці дрімають

змаганнях взяли участь

♦

♦
♦
♦

і♦ ♦

♦ 
♦ 
♦ 
♦

♦♦
♦
♦

Понад 350 стрибкій

Фото І. ДИНІНА.

(Огляд повідомлень ТА PC)

десяти років захоплюється
*®тпм пагапкл етапнії Іваново Піни
Ю ІЛЬШЕ десяти років захоплюється парашутним спор- 
** том вагарка станції Іваново Північної залізниці Ні

на Матвієва. За цей час першорозрядниця Матвієва зро
била понад 350 стрибків. Декілька років тому вона вста
новила світовий рекорд у затяжному стрибку.

Нещодавно спортсменка виступала в складі команди 
області на першості центральної зони. Іванівські спорт
смени зайняли перше місце. Н. Матвієва разом з коман
дою візьме участь у змаганнях парашутистів Російської 
федерації.

На знімку: парашутистка Н. МАТВІЄВА після 
чергового стрибка.

Облає на спартакіада 
школярів підходить до фі
нішу. Нещодавно закінчи
лися шахові змагання збір
них команд міст і районів 
області.

Після впертої спортивної 
боротьби першість виборола 
команда олександрійських 
шахістів у складі , Віталія 
Моїна, Миколи Коломійця 
та Ліди Герасимової. Лише 
на одне очко відстали від 
олександрійців спортсмени 
Кіровограда. Набравши по 
14 очок, долинчани і Олек
сандрівні відповідно поділи
ли 3 і 4 місця.

Для виявлення найсильні- 
ших юних шахістів на кож
ній дошці було проведено 
залікові —
місце 
дошці 
Моїн, друге — гайворонець 
Віктор Скляр. На третє міс
це вийшов долинчанин Фе
дір Киян.

На другій шаховій дошці 
не мав собі рівних учень 
Кіровоградської середньої 
школи № 27 Володимир Іва
нов. Друге і третє місця зай
няли олександрівець Олек
сандр Педорич та олександ- 
рієць Микола Коломієць. брано лише 9,5 очок.

Алла Іванченко вийшла 
переможницею на третій 
шаховій дошці.

змагання. Перше 
на першій шаховій 
завоював Віталій

В
18 команд із 17 районів об
ласті, Вісім районів не під
готували команд для участі 
в обласних змаганнях. Це — 
Новоукраїнський, Устинів- 
ський, Голованівський, Кіро
воградський сільський та ін
ші райони. Невже тут немає 
хороших шахістів? Спорт
смени є, та ні райкоми ком
сомолу, ні районні відді
ли народної освіти не по
дбали про участь у змаган
нях.

Деякі райони представили 
-на спартакіаду непідготов- 
лених шахістів. Так, коман- : 
да Вільшанського району 
набрала лише 6,5 очок із 24 
можливих. Бобринчани ви
бороли лише 7 очок. А тут 
же є шахові гуртки і в Па
лаці піонерів, і в середніх 
школах № 1 та № 2. Досить 
слабко виступили команди 
Новомиргородського, Нов- 
городківського та Петрів- 
ського районів. Такий вели
кий район, як Новогеоргіїв- 
ський, не спромігся підготу
вати повну команду спорт
сменів. В результаті — на-

С. ШИНКАРЕВСЬКИЙ 
головний суддя змагань.

У и і версия да
.............. І день

-- відкриття Всесвігніх сту
дентських ігор, або Універ- 
спади, яка розпочинається 
в болгарській столиці 26 
серпня. Молоді спортсмени 
багатьох країн світу прибу
дуть у Софію, щоб поміря
тися силами в змаганнях 
з легкої атлетики, плаван
ня, стрибків у воду, фехту
вання, теніса, водного по
ло, волейбоцта, баскетбола 
і гімнастики. Де ж будуть 
жиги і виступати учасники 

♦ грандіозного спортивного 
‘ заходу цього сезону?

...Гості болгарської столи
ці розмістяться п студент
ському містечку. Тут будуть 
чудові .можливості длч хо
рошого' відпочинку і трену
вань.

В містечку будується_ 5 
житлових корпусів з 756 
кімнат, в яких зможуть по
селитися всі 2 тисячі учас
ників Унівсрснади.

Тут же вони зможуть тре
нуватися у великому залі, 
спорудженому із бетона і 
скла. Тренувальний зал

♦
І НАБЛИЖАЄТЬСЯ 
? ** відкриття Всесні♦
♦
♦
♦♦♦

♦♦♦
♦♦
:
і♦
♦

складається із головного 
двох додаткових приміщень, 
загальна довжина 
складає майже 60 
Під тренувальним 
споруджується 
басейн шириною 
довжиною 25 м, з 
ми на 500 місць.

Зовсім поблизу 
ються два 1

. данчики, на 
проводитися змагання з 
баскетбола. волейбола, те
ніса та інших видів спорту. 
З'явиться тут і спортивне 
ядро — з футбольним- по
лем, біговою доріжкою, сек
тором для метання і трибу
нами на 200 глядачів.

Одним із красивіших ста
не у Європі спортивний зал 
«Уиіверсиада», споруджений 
спеціально 
кнх ігор, 
хітектура.
стіни. 3,5 
зможуть. 1, 
за змаганнями з баскетбо
ла, волейбола та інших ви-

' дів спорту.-'

яких 
метрів, 
залом 

плавальний 
12,5 м і 
трибуна-

розташу- 
асфальтові май- 

I яких будуть 
змагання 

волейбола,

> для студентсь- 
Велична його ар- 
красиві скляні 
тисяч глядачів 

тут спостерігати

ЗО тонн на висоту 12 кілометрів
МОСКВА, 12. (ТАРС). Три нових світових досягнення висоти 

польоту з великим вантажем показав сьогодні екіпаж турбо
гвинтового літака «ТУ-114» в складі: пілот майстер спорту І. М. 
Сухомлін, другий пілот П. В. Солдатов, штурман Н. Ф. Носов, 
провідний інженер В. І. Богданов, борт-інженер С. А. Петраков, 
борт-раднет А. Н. Анікін.

На висоту 12.535 метрів було піднято вантаж 30.035 кг. Тим са
мим перевищено світовий рекорд В. К. Коккіиакі, який у 1959 
році з вантажем у 20 тонн досяг на літаку «1Л-18» висоти 
12.118 метрів.

Всі матеріали про цей видатний політ надіслано в авіаційну 
спортивну комісію Центрального аероклубу СРСР для затверд
ження нових досягнень як всесоюзних рекордів. Потім вони бу
дуть надіслані в Міжнародну авіаційну федерацію (ФАІ) для 
затвердження як світових рекордів.

Рекордний політ тривав І годину 22 хвилини. Він був зробле
ний з Внуковського аеродрому на серійному літаку «ТУ-114».

Виступ глави Радянського 
уряду М. С. Хрущова на прийо
мі на честь випускників вій
ськових академій зустрінуто з 
величезним інтересом в усьому 
світі. Микита Сергійович вка
зав у цьому виступі шлях до 
розв’язання найбільш животре
петних питано сучасності, а са
ме — до укладення мирного до
говору з Німеччиною 
лювання на цій основі 
берлінської проблеми, 
час, сказав він, ніякий 
може бути миролюбнішим, 
укладення мирного договору

Видавництво політичної літератури випустило збір
ник документів «На благо і щастя народу».

В ньому зібрані постанови партії і уряду, прийняті за 
останні п’ять років у питаннях трудовлаштування і осві
ти, скорочення робочого дня і підвищення заробітної 
плати, скасування податків і охорони праці. Друкуються 
також постанови -про соціальне забезпечення, охорону 
здоров’я, житлове будівництво, радянську торгівлю, по

бутове обслуговування трудящих СРСР.
Перший розділ збірника — «XX, XXI з’їзди партії і 

Пленуми ЦК КПРС про піднесення добробуту радян
ського народу». Він відкривається витягом « 3 резолюції 
XX з’їзду Комуністичної партії Радянського Союзу на 
звітну доповідь Центрального Комітету КПРС». Тут же 
документи позачергового, XXI з’їзду КПРС з резолюції 
на доповідь товариша М. С. Хрущова «Про контрольні 
цифри розвитку народного господарства СРСР на 
1959— 1965 роки» та інші.

Відповідні постанови друкуються далі в розділах 
«Кожному трудящому — роботу, спеціальність, освіту», 
«Про житлове будівництво в СРСР», «Про виробництво 
товарів народного споживання» та інших.

Наведені тут же дані Центрального статистичного 
управління свідчать, що програма партії по піднесенню 
добробуту радянського народу, поліпшенню умов його 
праці і побуту неухильно перетворюється в життя.

(ТАРС).

пропозицій Радянського Союзу. 
Вони, як і раніше, твердять, ні
бито Радянський Союз пред'яв
ляє «ультиматум», хоча М. С. 
Хрущов ясно вказав, що СРСР 
не шукає в мирному врегулю-( 
ванні з Німеччиною ніяких для 
себе придбань, не прагне нікого1 
принизити або ущемити чиї-не- 
будь інтереси.

Військові відомства США та 
інших західних держав нама
гаються використати рішення 
Радянського Союзу про зміцнен- 

яке повідомив 
для дальшого роздування 
ної істерії. В США дано 
норядження про перегляд 
ного бюджету нібито в зв'язку з 
«загостренням берлінської кри
зи» .

Але такі дії західних держав, 
як справедливо відмічає фран
цузька газета «Ліберасьон», ли
ше видають їх прагнення до 
продовження ’ політики «з пози: 
ції сили». /

МАЛ ІОНОК-ЖАРТ

боротьбі за остаточне викоре
нення колоніалізму, за зміцнен
ня миру. Радянський Союз по
дає Гані економічну і технічну 
допомогу. Радянські спеціаліс
ти в Гані вивчають умови для 
будівництва великої гідро
станції, рибоконсервного заводу, 
створення сільськогосподарських 
ферм і т. д. Прекрасною демон
страцією гансько-радянської 
дружби був недавній візит у 
Гану Голови Президії Верхов
ної Ради СРСР Л. І. Брежнєва.

Президент Ганн вперше при
їжджає в нашу країну. По при
бутті в Москву д-р Нкрума ви
словив надію, що його візит не 
тільки зміцнить ще більше сер
дечні відносини, існуючі між 
нашими країнами, але також 
істотно підкріпить рішимість 
африканських народів розгро
мити колоніалізм в Африці.

СОЛІДАРНІСТЬ — ПРАПОР 
ЮНОСТІ

і врегу- 
західно- 

В наш 
крок не 

ніж 
з 

Німеччиною і ліквідація залиш
ків минулої війни.

Промова М. С. Хрущова, від
значає польська газета «Трибу
на люду», є закликом до розу
му, до спокійного розгляду всіх 
пропозицій, до того, щоб не 
загострювати обстановки, а діяти 
разом у напрямі ослаблення на
пруженості.

Глава Радянського уряду зно
ву з граничною ясністю виклав 
позицію нашої країни в пи
танні про мирне врегулювання 
з Німеччиною і перетворення 
Західного Берліна у вільне, де
мілітаризоване місто. «Радян
ський Союз, — пише кубинська 
газета «Мундо», — готовий об
говорювати німецьку проблему з 
цілковитою відвертістю, з рі
шимістю висловити свої ідеї 
і вислухати ідеї противної сто
рони, з палким бажанням знай
ти формулу, яка б враховувала 
інтереси всіх».

Широкі кола громадськості на 
Заході, які тверезо оцінюють 
обстановку, закликають керів
ників США, Англії і Франції 
додержуватись реалістичного 
підходу до німецького питання 
і вступити з Радянським Сою
зом у переговори. Англійська 
газета «Скотсмен», наприклад, 
радить Заходові «використати 
всі можливі шанси для мирного 
врегулювання німецького пи
тання» .

Проте войовничі представники 
правлячих кіл на Заході, як 
видно, не хочуть прислухатися 
до голосу розуму і по-діловому дянським 
поставитися до конструктивних соціалістичними країнами. У нас 

з народом Гани спільні цілі

обороноздатності, про 
М. С. Хрущов, 

воєи- 
роз- 

воєн-

командою,

о

ШШ.

Є гра, е й рахунок
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«Молодой коммунар» — орган Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.

О У СТРІЧ футбольних 
градської «Зірки» і 

обіцяла бути гострою і 
ди набрали по 17 очок 
і сьоме місце в турнірній таблиці. У «Зірки» співвід
ношення забитих і пропущених м’ячів краще — 
26:16 проти 24:24 у «Спартака». Для обох команд 
виграш двох очків мав вирішальне значення, маючи 
на увазі, що для гостей цей матч був останнім, а для 
господарів поля — передостаннім у першому колі.

Гра розпочалася в швидкому темпі і вже на п’я
тій хвилині ІО. Калаїиніков забиває м'яч у ворота 
станіславців. Гості кидаються в атаку і зрівнюють 
рахунок.

На 12 хвилині С. Катков має реальні можливості 
змінити рахунок і... пробиває м’яч мимо воріт. Піс
ля цього атаки наростають одна за одною з обох 
боків, в результаті чого А. Кравченку вдається за
бити ще один гол. Рахунок стає 2:1.

і Друга половина гри проходить при абсолютній пе
ревазі місцевих футболістів. Забито третій... четвер
тий... п’ятий м'ячі. Це майже повністю

І спартаківців. До кінця матчу у ворота
) врізається ще три голи.
) Зірка одержала перемогу над сильною 

яка виграла у киян, житомирців, ровнян.
) — Є гра, є й рахунок! — так охарактеризували
) матч Кіровоград — Станіслав тисячі болільників.

О. ГУДАЛОВ.

команд класі/ «Б» Кірово- 
Станіславського «Спартака» 
напруженою. Обидві коман- 
і послідовно займали шосте

паралізує 
противника

гострий момент біля воріт гостей. 
Фото В. ШТЕЙНБЕРГА.

РАДЯНСЬКО-ГАНСЬКА 
ДРУЖБА

В нашу країну прибув з офі
ціальним візитом один з ви
значних діячів нової Африки — 
президент і глава уряду респуб
ліки Гана д-р Кваме Нкрума.

Гана 
країна, лише кілька років тому 
проголошена незалежною дер
жавою. Радянські люди з вели
кою симпатією стежать за бу
дівництвом нового життя ган
ським народом, радіють з йог» 
досягнень. Ще зовсім недавно ко
лонізатори викачували з «Золо
того Берега» — так іменувалась 
раніш Гана — величезні багат
ства, а народ жив у страшенних 
злиднях. Тепер він став господа
рем своєї долі. Те. що зроблено 
в Гані після проголошення неза
лежності, наочно показує, яких 
великих успіхів може добитися 
народ, що став на шлях само
стійного розвитку.

Республіка Гана встановила І 
розвиває дружні зв'язки з Ра- 

Союзом та Іншими

Юнаки і дівчата багатьох 
молода африканська країн широко відзначили День 

міжнародної солідарності з мо
лоддю Алжіру, я^а бореться. 
На «роведеиих мітингах, збо
рам, вечорах,-присвячених цьому 
івго, представники молодого 
покоління висловили солідар
ність з молодими патріотами і 
всім народом Алжіру. Демокра
тична молодь Франції в прий
нятій резолюції підкреслила, 
що вона зміцнюватиме дружбу 
з алжірською молоддю в її бо
ротьбі за вільний Алжір.

З нагоди Дня міжнародної со
лідарності з алжірською молод
дю секретаріат ВФДМ закли
кав юнаків і дівчат усього сві
ту посилити матеріальну і мо
ральну підтримку молоді Алжі
ру, яка бореться, і всьому ал- 
жірському народові.

(ТАРС),

— Навіщо ти взув кало
ші, на вулиці немає болота.

— А я-знайду.

р Редактор П. МАРЧЕНКО.і—
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КІНОТЕАТР «МИР». Для ді- 
тей — «Твої друзі». Початок о 
10 год. райку. Новий художній 
музикальний кольоровий ши
рокоекранний фільм «Вільний 
вітер». Початок о 12 год., 4 год. 
дня, 6 год., 8 год., 10 год. печоріи

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ». 
Для дітей — «В одному райо
ні».'Початок о 10 год. ранку, 
12 год., 2 год. дня. «Невідома 
жінка». Початок о 4 год. дня, 
6 год., 8 год., 10 год. вечора. На 
літньому майданчику — о 9 гоД^ ’ 

ЗО хв. вечора.
КІНОТЕАТР ім. ДЗЕРЖИН- 

СЬКОГО. «Смугастий рейс»,« 
Початок о 9 год. 30 хв., 11 год. 

15 хв. ранку, 1 год.. 2 год. “15 
хв., 4 год. ЗО хв. дня, 6 год. 15 
хв., 8 год., 9 год. 45 хв. вечора. 
На літньому майданчику — о 9 
год. 20 хв. вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». Хро
нікально-документальні фільми: 
«Пісні Іми Сумак», «Мої по
други», «Новішії дня». Демон
струються без перерви з Ю 
год.' ранку. Художній • фільм 
«Батьки і діти». Початок о 9 
год. ЗО хв. вс’іооа.


