
ЦІЙ дівчині з села Налипай- 5 
ки Голованівського району ? 

полюбилася праця доярки. Вже > 
шостий рік вона дбайливо до- ? 
глядає корів. Тепер Олена Хар- < 
кавеико свою роботу ні на яку І 
іншу не проміняє: адже на !
ферму прийшла механізація, і < 
праця стала значно легшою. < 

Як і всі тваринники колгоспу < 
імені Кірова, Олена Харкавен- < 
ко готується гідно зустріти < 
XXII з’їзд рідної партії. Вона < 
прагне виконати своє річне зо- ; 
бов'язания у жовтні. Тепер ; 
Олена має вже біля двох тисяч < 
літрів молока, надоєного від ; 
кожної фуражної корови.

На знімку: Олена ХАРКА. ;

Фото В. КОВПАКА.
2
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

ІШГЯНМ
НЕ СПАДАЄ

комсомольців і молоді колгоспу імені Іїірова 
Олександ ргвського району 

до всіх комсомольських організацій області

Твій особистий подарунок 
і XXII З'ЇЗДОВІ КПРС і
j ITPOEKT Програми Комуністичної
(і ТИ ПІР Й ІІІР ПЯЧ ВЧИТУЄШСЯ В цей

■ ■

партії! Друже, 
історичний до- 
і на один день 

зменшилась відстань між сьогоднішнім і і
Вчорашній день не пройшов марно. Ти понад нор- \ 

му виготовив сотню чи дві деталей, добув десятки і 
тонн вугілля, засіяв кілька гектарів озимини, зробив р 
п’ять, десять рейсів з силосною масою... І яку б ти | 
справу не зробив, якщо вона пішла на користь тобі, | 
твоїм друзям, твоїй Вітчизні, значить, цим самим на- 4 
близив наше комуністичне завтра. «

З щедрими плодами йде золота осінь. 17 жовтня 4 
в Кремлі посланці п?»»тійних організацій доповідати- | 

і народногос-1 
подарських планів і соціалістичних зобов’язань. F

В цей день кожний юнак, кожна дівчина звітувати-J 
муть про свої особисті подарунки великому форуму J 
партії. Доярка Марія Гусаїм і свинарка Віра Куш-f 

Iі нір з колгоспу «Дружба» Долинського району, дояр-х 
т ка Марія Білюга і свинарка Аня Закушняк з колгос- > 
Іпу імені Кірова Голованівського району та багато р 

інших юнаків і дівчат рапортуватимуть про достро- р 
нове виконання своїх річних соціалістичних зобов’я- р 

л зань. Свердлувальниці бригади Альбіни Кравцової 4 
р з заводу «Червона зірка» з радістю повідомлять, що р 
р вони завоювали почесне право називатися колекти- (І 
р вом комуністичної праці імені XXII з’їзду КПРС. 0 
(І Хороші справи вершать комсомольці Гайворон- ? 
р ського району. 20 комсомольсько-молодіжних бригад 0 
і працюють на силосуванні кукурудзи. Крім того, юна- f 
(2 кн й дівчата влаштовують масові недільники. Тільки J 
f за минулу неділю вони заготовили 1475 тонн силосу. ? 
S3 цінною ініціативою виступила молодь колгоспу \ 

«Україна» Гайворонського району. Вона вирішила \ 
весь силос у кількості 7,5 тисячі тонн закласти своїми і 
силами. Про комуністичне ставлення до праці, про * 

0 палке бажання кожного внести свій особистий вклад $ 
’ у вінок комсомольських трудових подарунків свід- І 
хчать діла комсомольців артілі імені Леніна у 
п цього ж району. Без зборів, по «комсомоли- \ 
а ському ланцюжку» юнаки й дівчата домовилися J 

вийти на недільник. Виготовили лозунг: «За день за-\ 
5.кладемо 100 тонн силосу!» і з ним вранці вирушили > 
J.B поле. Завзято, з вогником з ранку й до пізнього 5 
І вечора трудилися, а коли підрахували, результат І 
0 був чудовим — 170 тонн силосу заготовили за день р 

ентузіасти кукурудзяного фронту. р
Наступає найвідповідальніший екзамен для сіль- (І 

ських комсомольців — збирання кукурудзи на зер- (• 
но. І молоді шофери колгоспу імені Сталіна Гайво- 0 
ронського району, і комсомольці артілі імені Кірова f

—■- ти ще й ще раз вчитуєшся в цей 
кумент. Ти прожив ще один день,

а
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д
д
V
0Іі
Q муть XXII з’їзду партії про виконання

1 ОДИН день і 

майбутнім.
ППМЯП нпп- \

АЛУДР! СЛОВА і чіткі положення про- 
■їУ-І екту нової Програми партії, яку за
твердить ХХ/І з'їзд КПРС, радянські 
люди по-діловому обговорюють і від 
усього серця схвалюють. Радістю і щас
тям сповнюють серця радянських людей 
пророчі, глибоко правдиві заключні сло
ва проекту Програми — партія урочисто 
проголошує: нинішнє покоління радян
ських людей житиме при комунізмі!

Нам жити при комунізмі, нам, моло
дим, і будувати його. Мільйони радян
ських юнаків і дівчат ще і ще раз пере
глядають свої зобов'язання, беруть на 
себе нові, підвищені, стають на комуніс
тичну вахту на честь XXIГ з'їзду К11РС 
та XXI1 з'їзду КП України.

На славу трудяться тепер, у перед- 
з'їздівські дні, наші хлібороби, механі
затори. Завершено збирання; багатого 
врожаю колосових. Озима пшениця ви
дала на круг по 23,3 центнера з гектара. 
А в другій бригаді, яку очолює Михайло 
Олексійович Стусь, на кожному з 427 
гектарів вирощено по 25,4 центнера 
пшениці.

Прекрасні види на врожай кукурудзи. 
На 643 гектарах зріє наша чудесниця, 
яку ми збиратимемо на зерно. Високою, 
стеблистою, буйнолистою та качанистою 
виплекали її невтомні комсомольські ру
ки. Щедрим урожаєм віддячить вона 
нам. І як приємно було чути високу оцін
ку нашої скромної праці у виступі М. С. 
Хрущова по радіо і телебаченню 7 серп
ня 1961 року: «Трудящі України, її ко
муністи і комсомольці проявили справж
ній героїзм, уміння добре організувати 
справу і добитись великих успіхів...»

Ці слова нам, молодим, додають ще 
більше наснаги, сил, кличуть на нові 
подвиги. І їх звершують наші дружні 
комсомольці на «других жнивах». Вони 
вже повсюдно ведуться в нашому кол
госпі. Як і під час сівби та догляду за 
посівами, комплексні ланки М. Возного, 
1. Чирви, С. Гайдабури,

і:<;___ „__ ................. . ....... .... .
і публікується в газеті, закликають всіх комсомольців <

Р лЛпЯГТІ ПОКЛЯСТИ ЯУСМЛІ. ПП ТОГО llinfi ПЯПРПІІІ1ІТИ аби- \ ‘

Олександрійського району, звернення яких сьогодні <’

області докласти зусиль до того, щоб завершити зби
рання до дня відкриття XXII з’ї

завершити .
їзду КПРС. ? 

По-комуністичному підходять до цієї справи куку- а 
рудзоводи Вільшанського району. Вони дали слово р

{зібрати кукурудзу з комсомольських гектарів за 15 р 
робочих днів. Розрахунок у них такий: 51-м комбай-р
ном збирати щодня не менше 204 гектарів. На збн- 

I ранні тут працюватимуть 1015 комсомольців.
Комсомольці багатьох колгоспів Голованівського, 

Компаніївського районів вже створили комсомоль
ські польові патрулі, виставили на кукурудзяних 
плантаціях свої пости, які пильно оберігають вро
жай, слідкуватимуть за правильністю його збирання, 

* транспортування та обліку.
р Невпинно лине час. Все ближче той великий день, 
р коли в Москві відкриється історичний XXII з’їзд 
І партії, який затвердить найвеличніший документ на

шого часу — проект Програми Комуністичної партії.

Тож, друже, потроїмо свої сили, скеруємо свій мо- 
4 лодий запал на гідну зустріч історичного з’їзду — 
Iі з’їзду будівників комунізму, з кожним днем хай 
Iі множиться вінок особистих трудових подарунків на 
Iі честь історичного форуму партій!

І* 
І»
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/. Чирви, С. Гайдабури, Д. Гладкого, 
Р. Пономаря докладають чимало зусиль, 
щоб не пропало модне стебло, жоден 
качан.

ДМЕ ОСНОВНИЙ наш екзамен — 
збирання кукурудзи на зерно. До 

нього ми готові вже зараз. Кукурудзо
збиральні і переобладнаний зерновий 
комбайни перебивають и повній готов
ності.

Від нашої роботи, від строків збиран
ня кукурудзи залежить тепер доля ви
сокого врожаю. Якщо ми зберемо коро-

=

леву вчасно — велику битву буде ви
грано. У нас є всі можливості за 15—20 
днів зібрати, перевезти і розмістити весь 
врожай качанистої. Організуємо свою 
працю так, щоб до 15 жовтня повністю 
завершити всі роботи по збиранню ку
курудзи.

Звичайно, дуже відповідальне завдан
ня ми ставимо перед собою. Але воно 
цілком реальне, посильне для нас. На 
збиранні кукурудзи в колгоспі працюва
тиме 2 комбайни «КУ-2», 1 «ККХ-3» та 
переобладнаний «СК-3». їх водитимуть 
вмілі майстри комбайнового збирання 
Григорій Атаменко, Юрій Козир, Кири
ло ІДумек. Вони не відстануть від ме
ханізаторів колгоспу імені Калініна Нов- 
городківського району — доведуть се
зонний виробіток на кожний агрегат пе
ресічно до 70—140 гектарів.

Щоправда, не обійдеться і без руч
ної праці. Та ми вміло організуємо її, 
продумано розставимо людей. Кожен 
протягом дня виламуватиме качани з 
площі 0,20—0,25 гектара.

На перевезенні качанів працювати
муть 13 автомашин і. 4 тракторних віз
ки. Шофери Петро Лагно, Олексій Гу
пало, Василь Єрмоленко, Петро Ільчен- 
ко, Олександр Зайченко, Дмитро Редька,. 
Григорій Зінченко, Омелян Куцевіл, Пет
ро Лопата, Борис Лінчевський. Іван 
Редька, Василь Дероиіко, Семен Вовк, 
Петро Костенко робитимуть щодня по 
6—7 рейсів, перевозячи по 120—140 цен
тнерів качанів.

Отже, підрахунки говорять про те, 
що до 15 жовтня ми цілком впораємося 
із збиранням врожаю.

Ми закликаємо комсомольців і мо
лодь, усіх юнаків і дівчат області взя
ти найактивнішу участь у збиранні ко
ролеви полів, виробити чіткий план зби
рання з урахуванням всіх наявних засо
бів і можливостей, організувати роботу 
так, щоб до 15 жовтня завершити зби
рання кукурудзи на зерно.

Дорогі друзі!
Зустрінемо XXII з’їзд КПРС — з’їзд 

будівників комунізму — повним завер
шенням збиральних рошт на кукуруд
зяних масивах, по-комуністичному! До
кладемо всіх зусиль до того, щоб 17 
жовтня рапортувати: з кукурудзою впо-' 

.далися!
За роботу, товариші!

Звернення обговорено і прийнято на відкрн. 
тих комсомольських зборах колгоспу імені Кі
рова Олександрівського району.

— ■ ®

В ОБКОМІ ЛКСМУ

КОМСОМОЛЕЦЬ Броніс- 
лав Слука не перечив, 

коли першим в загінку вий
шов комбайн досвідченого 
механізатора М. Жарина, 
«Це якраз добре, — поду
май Броніслав. — буде на 
кого рівнятися».

Коло за колом обходять 
силосозбиральні агрегати 
кукурудзяний клин. І дру
гий агрегат весь час іде на 
одній відстані від першого: 
Броніслав старався ні на 
метр не відстати від свого 
учителя.

Обидва комбайнери пра
цюють з молодечим запа
лом. Півтори—дві норми 
дають вони за день. З тієї 
кукурудзи, яку скосили 
М. Жарик і Б. Слука. кол
госп імені Кірова уже за
клав більше 5 тисяч тони 
силосу.

Старанно трудяться кол
госпні водії автомашин 
В. Буланий, О. Половцов, 
І. Гозбенко. Особливо від
чутним стало їх трудове 
напруження, коли вони оз
найомилися з відкритим ли
стом молодих шоферів кол
госпу імені Сталіна Гайво- 
ронського району до всіх 
водіїв автомашин області.

—Що ж, правильно хлоп
ці пишуть, — говорить 
В. Буланий. — Від нас. во
діїв. залежить кінцевий ре
зультат всієї роботи, 
цілком сприймаємо їх за
клик і зробимо все, шоб 
вчасно перевезти вироще
ний урожай.

Ні на мить не зупиняють
ся силосозбиральні агрега
ти, бо шофери працюють на 
високих швидкостях і всти
гають по 25—ЗО рейсів зро
бити за день на віддалі по
над три кілометри.

М. ПАХНЮК, 
юнкор.

Бобринецькин район.
------0------

Ми

Про звервення комсомольців і молоді колгоспу 
імені Кірова Олександрівського району 

до всіх комсомольських організацій області
Комсомольці та молодь колгоспу імені Кірова Олександрівського 

району, враховуючи наявні засоби і можливості, виходячи з конкретних 
розрахунків, вирішили зібрати кукурудзу в своїй артілі до 15 жовтня. 
Вони звернулись із закликом до всіх комсомольських організацій облас
ті наслідувати їх приклад, завершити збиральні роботи на кукурудзя
них плантаціях до 15 жовтня.

Бюро обкому ЛКСМУ схвалило цінне починання юнаків та дівчат 
колгоспу імені Кірова Олександрівського району. Райкоми і міськкоми 
комсомолу зобов’язано організувати широке обговорення звернення 
комсомольців і молоді артілі імені Кірова серед юнаків і дівчат області 
з метою найактивнішого залучення їх до збирання впрошеного врожаю 
кукурудзи. В кожній організації виробити чіткий план збирання куку
рудзи з врахуванням всіх засобів і можливостей та організувати робо
ту так, щоб до 15 жовтня завершити збирання кукурудзи на зерно.

Відкритий лист молодих 
шоферів колгоспу імені 
Сталіна Гайворонського ра
йону до всіх водіїв автома
шин області знайшов палку 
підтримку у шоферів арті
лі імені Котовського Віль- 
иіанського району. Зараз 
вони ще з більшим напру
женням, з вогником пра
цюють на транспортуванні 
силосної маси. Геннадій Пи- 
роженко, Борис Стоян, Вік
тор Козловський — пере
довики змагання серед во
діїв автомашин.

с. вікторов.
□

Новим — курганним спо
собом силосують колгоспни
ки артілі «Росія» Бобри- 
нецького району. Всі робо
ти по закладці силосу ме
ханізовані. Розвантаження 
чашини здійснює Григорій 
Величко трактором 
«КДП-35», утрамбовує кур
ган тракторист Володимир 
Думлер, а подає подрібне
ну масу механічними вила
ми, змонтованими на трак
торі «Ьєларусь», комсомо
лець Василь Куіценко.

Колгоспники' прагнуть 
створити півторарічний за
пас соковитих кормів для 
громадського тваринництва,

о. хвиля.



КЛЯТВА ЮНОСТІ: ні війни
★★

Мудре рішення

НА КІРОВОГРАДСЬКО
МУ зазоді «Червона 

зірка» мітинги відбулися в 
усіх цехах. Машинобудів
ники одностайно схвалюють 
зовнішню політику Радян
ського уряду.

В ремотно-механічному 
цеху на мітингу виступив 
слюсар, член бригади ко
муністичної праці Віктор 
Горбань, який заявив, що 
їхня бригада зобов’язалась 
виконати план десяти міся
ців достроково, до дня від
криття XXII з'їзду КПРС.

— Від імені формувальни. 
ків бригади запевняю вас, 
дорогі товариші, що ми не 
уступимо першого МІСЦЯ по 
цеху, будемо і надалі ви
соко тримати прапор соціа
лістичного змагання, — ска
зав на мітингу ливарників 
цеху сірого чавуну Володи
мир Костенко, бригадир ко
лективу комуністичної пра
ці. — Всі члени бригади в 
ці дні працюють спокійно, 
тому що знають: наші доб
лесні Збройні Сили завжди 
стоять на сторожі. Рішення 
Партії і Уряду про від
строчку звільнення і запас 
воїнів свідчить про те, що 
вороги ніколи 
нас

не застануть
зненацька.

м. влох, 
секретаря 

комсомолу
заступник 
комітету 
заводу «Червона зір
ка».

Працею зміцнювати
БАТЬКІВЩИНУ

РАДЯНСЬКІ люди добре 
* знають, що поки існує 
імперіалістичний табір, він 
завжди погрожуватиме нам 
війною. Для посилення між. 
народної напруженості па
лії війни використовують 
кожний привід. Зараз, на
приклад, ними піднято кам
панію проти укладення 
мирного договору з Німеч
чиною. Уряди капіталістич
них країн збільшують кіль
кість своїх військ, роздува
ють військові бюджети.

В ці дні у нас в селі мож
на почути немало розмов 
про тимчасову відстрочку 
звільнення в запас воїнів, 
про Заяву Радянського уря
ду. Безумовно, ці заходи 
вкрай необхідні, треба да
ти 
що 
не

мілітаристам зрозуміти, 
брязканням зброєю нас 
залякати. Наша країна

нині могутня, ніколи
раніше. 1 кожна радянська 
людина в ці тривожні дні \ 
прагне своєю наполегливою ? 
працею зробити якомога ? 

більше для Батьківщини, і 
Молодь колгоспу «Рос- А 

сия» добре попрацювала на 
силосуванні кукурудзи. За-| 
раз ми приступаємо до ко- І 
пання цукрових буряків. А 0 
там і збирання качанистої / 
на зерно. -Молоді колгосп- 0 
пики взяли зобов’язання по-Г 
працювати на цих роботах ▼ 
з молодечим запалом. Бу- х 
демо трудитися ще наполег- * 
лпвіше в ім’я зміцнення на
шої Батьківщини — оплоту і 
миру в усьому світі. 4к. ЧУХНО, $ 

секретар комсомоль- » 
ської організації кол- і 
госпу «Россия». 0

Гайворонський район. г

ПРОГРАШ
КПРС

Нехай знають вороги
ГІ РАЦ1ВНИКИ Кірово-
* * градського міськпром- 
комбінату № 1 одностайно 
схвалюють рішення ЦК 
КПРС і Ради Міністрів 
СРСР про тимчасову від
строчку звільнення в запас 
воїнів Радянської Армії та 
Заяву Радянського уряду.

Перед початком першої 
зміни зібралися робітники 
цвяхового цеху, щоб висло
вити своє вагоме робітки-

ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННІ
КОМУНІЗМ! Це слово.в кожного на устах — на тва

ринницьких фермах і в польовому стані, біля посів
них агрегатів і силосних комоайнів _ скрізь, де, окриле
ні проектом Програми Комуністичної партії, трудяться 
невтомні хлібороби.

Двадцять комсомольців-агітаторів ^іесуть комуністич
не слово в маси. Двічі на тиждень збираються в черво
ному куткх/ свинарки, щоб рядок за рядком, слово за 
словом вивчити, усвідомити велич історичного докумен
ту. Вивчення проекту Програми тут веде комсомолка, 
краща свинарка Галина Кабаченкс.

Про великі завдання, накреслені проектом Програми 
партії, систематично розповідають наші передовики, аіі- 
таторн — ланкова Олена Ясинська, муляр Віталій Мі- 
щенко, доярки Віра Кулик і Євгенія Грабчак, тракто
ристи Петро Мітенко і Василь Скоробогач та інші. Во
ни ж випускають полівки, «блискавки», в яких висвіт
люють трудові будні своїх односельчан, закликають зу
стріти XXII з’їзд КПРС повним завершенням збирання 
кукурудзи, достроковим виконанням своїх зобов язань.

І не тільки словом, а й особистим прикладом заклика
ють агітатори. Так, наприклад, доярка Віра Кулик, яка 
дала слово надоїти від кожної фуражної корови по 2500 
літрів молока, вже має на своєму рахунку понад 2100. 
Такі ж справи і в доярки Євгенії Грабчак. А ланкова Оле
на Ясинська зі своїми подругами бореться за 61 центнер 
зерна кукурудзи на кожному з 42-х гектарів. Славно 
дівчата потрудилися! В колгоспі — найкраща качаниста 
у них-

І ще одна характерна риса цих знаменних днів — по
повнення комсомольських лав. Кращі виробничники, 
юнаки й дівчата подають заяви про вступ у члени 
ВЛКСМ.

«Партія розглядає молодь, як творчу силу в боротьбі 
радянського народу за комунізм». Ці слова з Програми 
глибоко зворушили тракториста Миколу Палія і '.здо- 
вого Володимира Маковійчука, вантажника Валентина 
Сухолитку і садівника Михайла Скоробогача. І саме в 
ці дні їх прийнято до комсомолу.

На дев’ять чоловік зросла наша сім'я зг того часу, як 
почалося обговорення проекту Програми. А днями ми 
знову розглядатимемо п’ять заяв про вступ в члени 
ВЛКСМ.

Дуже відрадно те, що юнаки й дівчата, яким будува
ти комунізм і жити в комунізмі, бажають йти до цієї 
високої мети в рядах комсомолу. п. солтик, 

секретар комсомольської організації колгоспу іме
ні Шевченка Ульяновського району.

: дружно 
: до мети
/ДЕРЕД тваринників кол- 

госпу імені Калініна Кі
ровоградського району те
пер не знайти такої людини, 
яка б з гордістю і хвилю
ванням не відзивалась про 
проект Програми Комуніс
тичної партії. Цей видат- 

’ інші документ нашого часу 
’ і надав людям ще більше 
' І творчої наснаги, кличе їх 

ідо нових дерзань.
1 Надоїти від кожної фу- 
лражної корови по 2300 кіло
грамів молока до дня від
криття з'їзду — таке рі- 
ішення у комсомолки Люби 
т Гулак. Нині вона доповідає: 

«Зобов'язання виконано!»
Доярки Віра Кучеренко і 

Оля Бажанова, зобов’язав- 
иіись до дня відкриття з’їз
ду надоїти по 2100 кілогра
мів молока на кожну фу
ражну корову, впевнено до
тримують свого слова. На 
їх рахунку вже є по 2000 
кілограмів.

Вивчаючи проект Програ
ми партії, тваринники заяв
ляють:

— Трудовими ділами 
стверджуємо: ми — за!

че слово. Виступаючі під- і 
креслюють, що прийняте і 
Партією і Урядом рішення і 
— це вимушений крок, суво- І 
ра необхідність, пов’язана | 
із посиленням міжнародної / 
напруженості. і

— Нехай пам’ятають мі- г 
літаристи, — говорить сек- г 
ретар комсомольської орга- х 
нізації комбінаті' Володи- £ 
мир Мороз, — що нас ні- Т 
коли не вдасться захопити » 
зненацька. Тепер ми завжди ’ 
тримаємо порох сухим. Ра
дянським людям пі «холод
на», ні «гаряча» війна не 
потрібні!

Слово надається бригади
рові колективу комуністич
ної праці М. Курищенку.

— Радянський Союз зму
шений вжити заходів, щоб 
найбільш підготовлені вої
ни продовжували службу в 
рядах нащих Збройних Сил, 
оберігали мирну працю на
роду. Робітники бригади да
ють слово працювати з ще 
більшим напруженням, що
зміни виконувати планові 
завдання на 120—130 про
центів.

х Т. ЄГОРОВ,
\ начальник цвяхового

цеху міськпромком- 
лась необхідність активізу- і бінату.
вати участь молоді в будів- 
ництві кукурудзосушарень і 
кукурудзосховищ, забезпе
чити безперебійну роботу 
транспорту, організувати на 
залізничних станціях удар
ні вантажно-розвантажу
вальні бригади.

Нарада намітила заходи, 
які забезпечують» проведен
ня збирання кукурудзи на 
зерно з ділянок комсомоль
сько-молодіжних ланок за 
15—20 днів. Збирання буде 
проводитись у дві зміни. 
Намічено скрізь впровадити 
групову роботу комбайнів, 
відкритий спосіб силосуван
ня. Нарада рекомендувала 
широко використати все но
ве, що виникло в комсо
мольських -організаціях під 
час підготовки до збирання 
врожаю: графіки збирання, 
систем}' обліку і охорони 
вирощеного врожаю, книги 
передового досвіду, які б 
переходили з району в ра
йон, з області в область, в 
міру закінчення збирання 
кукурудзи.

В ЦК ЛКСМУ, в обкомах 
і райкомах комсомолу ство
рено штаби, які вирішува
тимуть питання, зв’язані з 
збиранням кукурудзи, по
ширюватимуть передовий 
досвід, підбиватимуть під
сумки змагання.

На нараді виступили сек
ретар ЦК ВЛКСМ С. П. 
Павлов і секретар ЦК 
ЛКСМ України І. О. Мозго- 
вий. І

МОЛОДІЖНИМ ЗАПАЛ— !
7П ПЕ> ТИ Г’ іг nv «Ж® п l> S II !

31 серпня, 
закінчилася

ПОЛТАВА, 
(РАТАУ). Тут 
нарада перших секретарів 
обкомів комсомолу України, 
присвячена питанням зби
рання і зберігання кукуруд
зи, яка тривала два дні.

На нараді відзначалась 
велика робота,, проведена 
комсомольською організаці
єю Полтавщини по підго
товці до збирання врожаю 
«королеви полів». Зд її іні
ціативою в кожному кол
госпі і радгоспі створені 
комсомольські інспекторські 
групи, пости і патрулі по 
охороні врожаю. Лїолодь об
косила комсомольські пло
щі, встановила вишки-дозо- 
ри, єдині місця входу і ви
ходу на ділянках.

Учасники наради побува
ли в ряді районів області, 
знайомилися з передовим 
досвідом комсомольсько-мо
лодіжних ланок і агрегатів.

На заключному засіданні 
мова йшла про підготовку 
кукурудзозбиральної техні
ки. Для забезпечення без
перебійної роботи кожного 
комбайна комсомольці ряду 
областей республіки органі
зували постійні ремонтні 
бригади і пересувні май
стерні. Цікавий щодо цього 
досвід юнаків і дівчат Дні
пропетровщини. Тут молодь 
провела рейди по ремонту 
техніки, створила комсо
мольські штаби ремонту, на 
допомогу сільським механі
заторам з міст направлено 
інженерів. Молоді комбай
нери цієї області вирішили 
зібрати кожним комбайном 
по 100—120 гектарів куку
рудзи. В Запорізькій та ін
ших областях створено шко
ли передового досвіду, де 
вивчаються найкращі спо
соби збирання кукурудзи.

На нараді велику увагу 
було приділено організації 
праці молодіжних ланок і 
агрегатів.

Важливе завдання ком
сомольських організацій, 
говорилось на нараді, пік
лування про облік вироще
ної кукурудзи. Молодь Кі
ровоградської, Чернігів
ської, Тернопільської обла
стей вирішила поліпшити 
облік кукурудзи, вирощеної 
її силами. Тут у кожній 
ланці підготовлено книгу 
обліку врожайності, органі
зовано навчання приймаль
ників і вагарів, проводить
ся інструктаж шоферів.

На нараді підкрсслюва-

П. ШПАЧЕНКО, 
юнкор.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
З вересня 1901 р. 2 стор.

і «КУ-2А», бо, мовляв, це 
вже віджила техніка.

І при такому стані з під-' 
готовкою техніки працівни
ки райкому плекають надії 
па швидке збирання куку
рудзи.

Вожаки молоді в кол
госпах імені Ватутіна, імені 
12-річчя Жовтня, імені Кі
рова та імені Енгельса ще. 
не організували роботу па
трулів по охороні кукуруд
зи. не ставили 
про підготовку 
жнив на 
зборах.
уявляли 
ні заторів 
РУДЗУ, , 
користовуватимуться.

і У с т и н і в- 
І сысий райком 
1 ЛКСМУ час

то приймав 
хороші, потрібні докумен
ти, розробляє ділові захо
ди. У квітні на пленумі об
кому комсомолу Устинів- 
ський райком ЛКСМУ зві
тував про виконання зобо- 
в язднь. Після критики на 
пленумі 
заходи.
мало усунути викриті не
доліки в організації зма
гання. в масово-політичній 
роботі та ін. Та намічене 
так і не було впроваджено 
в життя. Райком забув про 
власні рішення, не про
контролював їх здійснення 
первинними організаціями. 
Секретарю райкому ЛКСМУ. 
Марії Демі важко поясни
ти, чому в колгоспі імені 
Орджонікідзе до цього часу 
комсомольці не знають 
своїх зобов’язань. Хто ж 
турбуватиметься за долю 
врожаю на комсомольських 
гектарах, товариші Окови- 
тий та Дема?
«Молодого комунара»:

— секретар комсомоль- 
ІІО/?Г.О5Г’У імені XX з’їзду 

нівського РК ЛКСМУ, є. КІЗІЛ'Ь1—"інструк
тор обкому ЛКСМУ, В. ЮР’ЄВ — спецкор 
«Молодого комунара».

ШОСТИЙ рік минає, від
коли Леонід Кормич 

вперше спустився в дре
нажну шахту Семенів- 
сько-Головківського вуг
лерозрізу.
року в рік супроводить 
МОЛОДОГО .......... ........ "
хороша трудова слава. 
Якщо треба — Леонід з 
успіхом заміняє забійни
ка.

Молодий шахтар 
включився в комуністич
не змагання і з успіхом 
бореться за високе 
звання ударника.

На знімку: Л. Кормич.

З тих пір з

відкатника

>

Перевіряємо виконання комсомольських зобов'язань

питання 
до других 

комсомольських 
Вони навіть не 

собі, хто з меха- 
збиратиме куку- 

які механізми ви-

Плоди безтурботності
ТТ ЕМОВ ЗЕЛЕНИЙ ліс, чується спорудження сапе- 

шумить кукурудзяний ток та сушарок.
масив на комсомольських 
гектарах в колгоспі імені 
XX з’їзду КПРС Бобринець
кого району. Зайдеш у між
ряддя королеви — і вітер 
зразу ж притихне: кожне 
стебло сягає більше двох 
метрів, між широким лапа
тим листям звисають дорід
ні початки. Це — площа 
молодіжної ланки, яку очо
лює Раїса Адаменко.

Подруги недосипали но
чей, в негоду і під палю
чим промінням сонця до
глядали кожен рядок, кож
не стебло качанистої. їх зо
бов’язання — не менше, як 
ГІО 120 центнерів з кожно
го гектара.

Дозрівають початки і па 
інших ділянках артілі. Ком
сомольці і молодь уже сьо
годні розгорнули боротьбу 
за вчасне збирання куку
рудзи, за збереження кож
ного качана. І вдень, і вно
чі активно діє молодіжний 
загін по охороні королеви у 
складі В. Мельн и к о в а, 
В. Сакара, Л. Журиди та ін
ших. Тут майже повністю 
підготовлена техніка, закін-

Перевірка показала, що 
однак не в умх колгоспах 
Бобринецького району ус
пішно готуються до. збиран
ня. Взяти хоч би колгосп 
імені XXI з’їзду КПРС та 
імені Свердлова. Немалі 
загони комсомольців в обох 
артілях. Та вожаки їх Ми
кола Давиденко та Ніна Ко
валь не поспішають з орга
нізацією молоді на збиран
ня. не знають навіть, 
скільки 
кожен 
скільки 
й буде.

по 
центнерів видасть 
гектар.• Мовляв, 

зберемо — стільки 
Не створено тут і

комсомольсько - молодіжних 
ланок, не забезпечено охо
рони кукурудзи. Повна без
турботність!

Обидва комсомольські во
жаки слабо підтримують 
контакт з керівниками кол
госпів, не знають, в якому 
стані збиральні агрегати. До 
цього часу навіть не роз
роблено планів других 
жнив. Таке становище в ха
рактерним для більшості 
первинних організація ра
йону.

ТІЕПОГАНУ ІІУІЇУРУД- 
ЗУ вирощено і на по

лях Устинівського району. 
Це — результат неабияких 
зусиль, 
треба 
тарів.

До 5 
райкомі 
кукурудзу. Але з яких же 
розрахунків виходять пра
цівники райкому комсомо
лу? З реальних? Ні! В кол
госпі імені 40-річчя Жовт
ня, який розташований по
руч з районним відділенням 
«Сільгосптехніки», станом 
на 20 серпня жодний з 
7 кукурудзозбира л ь н и х 
комбайнів до роботи не го
товий. Затягується ремонт 
машин і в колгоспах імені 
Орджонікідзе, імені Куйби- 
шева, імені Леніна та імені 
Кірова. А в радгоспі «Ус- 
тинівський» почали роз
комплектовувати комбайни

Рейдова бригада
м. холодовськии
ської організації ____
КПРС, В. БУРЛАЧЕНКО — інструктор Усти-

Тут лише на зерно 
зібрати 3950 гек-

жовтня планують у 
комсомолу зібрати

були розроблені 
виконання яких
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година, друга. На- 
пів на одинадцяту 
зібрати п’ятдесят 
Вирішили почина-

сперечалися, скіль-

В райкомі ЛКСМУ ска
зали, що найбільш чисельна 
комсомольська організація 
району — в колгоспі імені 
Кірова. На обліку — 114 
чоловік, очолює її звільне
ний секретар. Там сьогодні 
мають відбутися звітно-ви
борні збори.

— Хоча б не зірвались .. 
Вже скликали один раз, та 
комсомольці не зійшлись, — 
трохи зніяковіло пояснив 
інструктор райкому ЛКСМУ 
В. Богун. І, ніби заспокою- 
чи себе, додав:

— Та, ні, повинні відбу
тись. Адже всіх зобов’яза
ли прибути, під розпис- 
куР!)

йдуть останні приготу
вання: секретар С. Міку- 
ленко поквапливо закінчує 
випуск чергового номера 
стіннівки, завклубом роз
ставляє стільці, накриває 
стіл. А в клубі — ані ду
ші...

Минає 
решті о 
здалося 
чоловік, 
ти.

Довго
ки хвилин дати секретареві 
для звіту. Раптом декіль
ка голосів вигукнуло: 
«П'ять хвилин».

Ця репліка говорить ба
гато про що — тут вже 
звикли легковажно стави
тися до зборів, яких, до ре
чі, за звітний період прове
дено лише одні та одне за
сідання комітету.

Комсомольська 
ція зобов’язалася 
році відгодувати 
1000 голів свиней 
ти від кожної свиноматки 
по 20 поросят, а від кож
ної фуражної корови надої
ти 
ка; 
на 
цнт., внести на 
тонн добрив І зібрати 12 
тонн металолому. Та про 
ці зобов'язання забули 
комсомольці, бо нічого не 
робилось по перевірці їх 
виконання. Тому майже з 
усіх показників комсомоль
ська організація відстає. 
Відгодовано лише 219 голів 
свиней, а від кожної фу
ражної корови одержано 
по 1200 літрів молока.

Культурно-масова та 
спортивна робота в колгос
пі на низькому рівні. В усіх 
бригадних клубах погано 
працюють гуртки худож
ньої самодіяльності, рідко

організа- 
в цьому 

97 телят? 
і одержа-

по 2500 літрів моло- 
виростити кукурудзи 

площі 171,5 га по 50 
поля 4500

Для хору, в супроводі 
фортепіано

Слова О. ШКАБОД, 
Музика К. ЗЕЛ/НСЬКОГО.

НОВЕ ПОПОВНЕННЯ

ве-

тисячний загін студен- 
вузів нашої країни в 
день влилося і п'ятде- 
кіровоградців.

Л. КОВАЛЕНКО.

□ Кожен КП.ке < УРОК п
° приносить школяреві щосьа
□ нове й цікаве. Та наВціка-а 
°піше, безперечно, першо-о
□ класнику. Адже для нього □ 
§ невідоме починається П*А°
□ шкільного порогу, від умін-п
□ ня сидіти і слухати. Ось^
□ тому так жадібно ловлять□
□ кожне слово вчителя пер-д
□ шокласники Кіровоградської□
□ середньої школи ."б 8 Людаа 
^Сиружина і Саша Василев-в
□ ський. □
° Фото В. КОВПАКА. □

.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ізтепер вперше 
і денні за-

■*- \/ ЦЬОМУ році діти колгосп- 
-' ників першої бригади ар

тілі імені Ячданова одержали 
хороший подарунок: для них 
правління відвело великий бу
динок з багатьма кімнатами. 
Тепер ясла розташовані бук
вально за кілька кроків від гос
подарського подвір'я бригади. 
Колгоспницям стало набагато 
зручніше — йдуть до контори 
на наряд і дітей приводять. А 
раніше доводилось проходити 
велику відстань.

Добре доглядають малюків 
Ліда Мосур і ГІоліна Гапон. 
Матерям за своїх дітей на ро
боті хвилюватись не доводить
ся. Тьотя Оксана, як назива
ють діти куховарку О. Барвін- 
ську. наварить хороших страв. 
А різноманітні ігри влаштовує 
вихователька Генна Сараєва.

П. ПОЛЯРУС.
Новогеоргіївський район.

» » »

УЗНАМ'ЯНСЬКОМУ заліз
ничному клубі імені Лені, 

на відбулась зустріч молодих 
виробничників міста з першими 
комсомольцями м. Знам’янки. 
Ветерани комсомолу тт. Непо
рожній. Гузь, Соколенко та ін- 

. ші розповіли про героїчні под. 
виги юнаків і дівчат в роки 
Жовтневої революції та грома
дянської війни, про активну 
участь молоді в будівництві со
ціалізму. На вечорі виступив 
секретар міськкому комсомолу 
г. Гребенюк.

Після урочистої частини учас
ники художньої самодіяльності 
залізничного клубу виступили з 
концертом.

В. ПРАВЕЦЬКИЯ. 

читаються лекції, не прово
дяться вечори відпочинку. 
А в Новопразькому селищ
ному клубі довго не було 
навіть завідуючого. В кол
госпі немає волейбольної і 
футбольної команд.

Комітет комсомолу недо
статньо займався підвищен
ням ідейно-політичного рів
ня молоді. 22 чоловіки ма
ють лише початкову осві
ту, а 64 — тільки семиріч- 

незадовільно 
членські внес- 
В. Рябошапко 
внески не пла- 

ну. Вкрай 
сплачуються 
ки. Так, 
більше року 
тив, а комсомольцем лічив
ся.

Ніякого аналізу, жодної 
людини у цьому, з дозволу 
сказати, звіті не фігурува
ло, і тому, природно, він ні
кого не зачепив за живе, ні 
в кого не викликав бажан
ня виступити, посперечати
ся, чи поставити секретареві 
будь-яке запитання.

— Хто^соче виступити? — 
благально просив головую
чий.

А бажаючих не було. 
Хтось запропонував перехо
дити до другого питання. 
Але головуючий наполягав, 
щоб хтось таки висловився. 
Нарешті слово взяла член 
коміте.у ЛКСМУ В. Рож
нова. Потім говорили ще 
двоє. Звіт затвердили. Об
рали новий комітет.

— Як же ви готували збо
ри? — поцікавились ми у

ДЗВІНОК ПРОДЗВЕНІВ!
I

кращих вироб- 
рекомендованих 
міста, почали 
на факультеті

ШЕЗВИЧАИНИМ було 
“ ■ перше вересня у сту
дентів філіалу Харківсько
го політехнічного інституту 
імені В. 1. Леніна.

Близько двох тисяч сту
дентів вчиться тут на
чірньому та заочному від
діленнях, а 
починаються 
няття.

П’ятдесят 
ничників, 
заводами 
навчання
сільськогосподарського ма
шинобудування. Слава Чи- 
черинда — слюсар-передо- 
вик механоскладального 
цеху, Олексій Новиков — 
слюсар-монтажннк, Людми
ла Андріюк — пресуваль
ниця механоскладального 
цеху та інші товариші ста
ли -стипендіатами заводу 
«Червона зірка». Вони от
римуватимуть стипендію від 
підприємства, 
15 процентів 
ної.

Колектив 
госпдеталь» 
навчання токаря

яка буде на 
вища звнчай-

заводу «Сіль- 
послав на 

механо-

інст р у к т о р а 
райкому ком
сомолу В. Бо- 
гуна.
— Я написав 

рішення...
Знайомимось з докумен

тацією. Плану роботи не 
виявилось, та секретар за
певняв, що він у нього вдо
ма. А ось протокол перед
останніх зборів, на яких бу
ли присутні всього 36 чоло
вік, тобто трохи більше од
нієї чверті всієї організа
ції. Хто ж дав право при 
такій кількості присутніх 
проводити збори?!

Коментарі, здається, зай
ві.

Чому ж комсомольці так 
неохоче відвідують збори? 
Над цим Степан Мікулен- 
ко, мабуть, ніколи серйозно 
не замислювався. Не за
мислювались і в райко
мі комсомолу. Бо обов'яз
ково б тоді розібралися в 
стилі діяльності комітету 
цієї первинної організації. 
Вся робота фактично від
дана на відкуп С. Мікулен- 
ку. На те, мовляв, він і є 
звільненим секретарем.

Не випадково, що біль
шість комсомольців не знає 
навіть в обличчя працівни- 

- ків апарату райкому ком
сомолу. Вони тут — рідкі 
гості. А коли й бували, то 
по-справжньому не цікави
лись комсомольськими спра
вами. От і трапилось, що 
найбільша первинна орга
нізація в районі плентається 
у хвості подій, втрачає 
свою боєздатність.

Л. ЗАДВ1РНА.
Колгосп імені Кірова 
Новопразького району.

складального цеху, ударни
ка комуністичної праці Ва
лентину Нікуліну.

В 
ті в 
цей 
сят

СВЯТО
Над містом

Шкільне подвір’я потону
ло у квітах. Так буває біля 
школи один раз у рік — 
першого вересня. Квіти в 
учнів, батьків, учителів.

Завмерли, чекаючи пер
шого ' дзвінка, чепурні шко
лярі.

Директор школи П. Наза
ренко поздоровляє учнів з 
початком нового навчально
го року.

— Ви, майбутні будівни
ки і творці комуністичного 
суспільства, — звертається 
він до школярів, — повин
ні вчитись тільки на «від
мінно» й «добре».

І ось у повітрі висне ме
лодійніш, довгий дзвінок.

У ДОБРУ ПУ ты

ОІКЮРУ Тарану лише
20 років. Та, незва

жаючи на це, його поезії 
вражають глибиною 
думки, оригінальністю. 
Від кожного рядка вір
шів віє щирістю, юнаць
ким запалом, наснагою, 

напевне, і є плоди 
трудових буднів.

Це, 
його 
Адже Віктор після за
кінчення Павлиськоч се
редньої школи (Онуф- 
ріївський район) працю
вав слюсарем Крюків- 
ського гранітного кар’є
ру, потім — токарем на 
Харківському машино
будівному заводі.

Свій перший вірш 
«Соученице» початкую- 
чий поет надрукував у 
районній газеті «Зоря 
комунізму». Зараз дру
кується в обласній пресі. 

Віктор Таран пише багато. Його хвилює і доля 
японських дітей, і величні накреслення Програми рід
ної партії. Не залишається байдужим юнак і перед 
красою природи, перед світлими горизонтами Віт
чизни.

В сьогоднішньому номері газети подаємо кілька 
нових поезій молодого автора.

/

3 е м л і
Земле

Вогні

У цих

моя, завітних 
слів розлив, 

недремні волзькі 
і дніпрові.

краях я серце 
загубив

вони

І долю відшукав 
в палкій любові.

Я на світанку завтра 
підіймусь, 

Зірками вмиюсь з чистої 
криниці, 

Свої думки повідаю 
комусь, — 

Хай в друга серце щире 
звеселиться.

Бо думи світлі, 
як щаслива путь,

Як світлий погляд 
ніжного маляти.

[ всюди маки жарко 
зацвітуть,

І брат запросить в гості 
завітати.

В захмарену теплінь 
пливуть осяйні дні, 

Дівчат кохають юнаки 
до світа.

Ти чуєш, земле?
Не дозволиш, ні.
Твоїх дітей гарматами 

зустріти!
Ми не побачимо 

сирітських сліз, 
---

Заворушилася лінійка. На
зустріч старшокласникам, 
мов квітчані метелики, по
летіли малюки. Обмін кві
тами, побажаннями — така 
давня традиція. Другоклас
ники спокійно і поблажли
во споглядають за хвилю
ванням новачків: і 
тепер «дорослі»!

Дзвінок не вщухає, 
сятикласники ведуть І/ кла
си першокласників.

Перший день занять по
чався.

Де-

П. СИДНЯК, 
голова батьківського 
комітету середньої 
школи № 27.

м. Кіровоград.

Кірова 
чудовим 

У міцці, величчі й красі 
«Червона зірка», глянь, 

казково 
Звела до сонця корпуси.

Приспів: 
В праці гартовані, 
Дружбою здружені 
Йдуть червонозорівці 

в похід 
Шляхами, що второвані 
Ударними загонами, 
В комуністичний світ. 
Руками сильними 

людина 
І мудрим розумом ясним 
Щодня народжує машини 
Задля колгоспної весни.

Приспів;
В усіх кугочках- 

Батьківщини 
Хлібам-врожаєві у путь

Ш ЛІТЕРАТУРНИЙ <
К У Т О Ч О II

Міцніше віри нашої 
немає...

Нехай насниться
тиша нам беріз,

Нехай супутник в небі 
пролітає.

Е ш 10 О
Обрій зарум’янився 

густо, червонясто,
Стовбуром без крони 

сонце на воді,
По рябій заплаві, 

по жовтавій рясці 
Кружелять-ковзають 

комарі руді.
Прозелень ламана, 

як рушник в вітальні.
Дівчину і хлопця' 

виткано на нім.
Чом вони, закохані, 

молоді та гарні,
Не побрались любо рано 

по весні?..
А за яворами пісня 

тане й тане,
Мов ті гуси дикі в сірім 

тумані.
І дівча до клубу ждане І 

неждане
Берегом майнуло й 

зникло в далині.

Акварель
На темній стодолі 

місяць заснулий,
Немов там стоїть 

вогняний лелека,
Аж груша стара 

у долоні сплеснула— 
Хіба ж до пожежі отак 

далеко?
А їй абрикоса сказати 

хоче: 
Засни, заспокойся...
Але не вміє...
І чути, як тихо комбайн 

гуркоче, 
Де степ, як легенда 

жива, синіє. 
А в травах народиться 

ранок світлий, 
В селі приголубить 

любов-дівчпну.
І піде поетом у край 

розквітлий 
Складати поеми 

про Україну.

Над mic-tqhKi-po-si «у до -вхп у міц-ці.ве-аи -сі икжп .Чу •

80ад ЗІР-Ц'ГАЯНО XАЗХв-80 ЗЫ‘ЛАДО САН МKWM'CH

м ПАЛ -лд-ж.павтомм-хі у •Д«НМИ#ЦГ01ІА1ЧІ8І*

Червонозорівські машини 
«Зелену вулицю» дають.

Приспів;
Зростає дружба — 

міць залізна 
Села і міста повсякчас, 
Бо рідна партія 

й Вітчизна
В турботі ласкав'й 

про нас.
Приспів:

В праці гартовані 
Дружбою здружені 
Йдуть червонозор’вці 

в похід 
Шляхами, що второвані 
Ударними загонами, 
В комуністичний світ.
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
З вересня І961 р., З стор.
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КРЕМЕНЧУЦЬКЕ МОРЕ
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1
1_]И доводилося вам ман- 
* друвати по цьому мо

рю? Якщо ні — обов’язко
во зробіть таку поїздку, не 
пошкодуєте! Непомітно за
лишиться за кормою більше 
двохсот кілометрів шляху 
по широкій, сердитій в не
году і привітно-ласкавій у 
штиль водній гладі.

Особливо приємно про- 
їхатися тут пароплавом в 
пору золотої осені. Вкриті 
багряною позолотою береги 
то підступають до судна, 
то десь далеко-далеко за 
обрієм губляться поміж во
дою і небом. Красиве водо
сховище і вночі, коли блід- 
нолиций місяць вистелює 
сріблясту стежину через 
Дніпро, а на берегах і фар
ватері спалахують білі і зе
лені 
шлях 
нам. 
йдуть спокійно, 
бо ніщо їм не 
загрожує. А ще 
зовсім недавно 
річковикам до
водилося з по
боюванням пет
ляти поміж ост
рівками і пере
катами, щоб, 
бува, не наско- 
Чити на мілину.

Недалеко від 
чуцького гідровузла паро
плави завертають до пра
вого берега, заходять в 
аванпорт, і погляду пасажи
рів відкривається велична 
панорама стрункого залізо
бетонного ансамблю стан
ції:- будинку ГЕС, водозлив
ної греблі, високих стінок 
камери шлюзу.

Відійшли в минуле штур
мові дні і ночі, коли будів
ники ударної комсомоль
ської в двогодинній битві 
перекрили основне русло і 
ріка у цих місцях назавжди 
вийшла з своїх віковічних 
берегів. Так позаминулої 
осені у гідрометеорологів 
з’явився новий пункт спо
стереження — Кременчуць
ке море.

вогні, що вказують 
карава-

Судна

регах дніпровських при
ток — Сули, Тясмина, Оль
шанки, Супою. У снігову 
завірюху, коли ріка була 
скована міцним льодовим 
панцирем, бригадир Іван 
Панкеєв, топограф Леонід 
Ковтун, прохідники Федір 
Кравець, Іван Башликов та 
інші, долаючи труднощі ко
чового життя, готували ви
хідні дані для будівництва 
гідровузла і створення мо
ря.

На лісових кордонах Чер
кащини і Кіровоградщини 
з’явилися робітничі селища, 
де жили «будівники моря». 
Вони очищали чашу май
бутнього водосховища від 
лісових масивів, переноси
ли на нові місця населені 
пункти, кріпили берегові 
відкоси, зводили дамби за-

МІРОЯПГРАЬ.
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Кремен- довжиною понад

ще і вище. Неспокійна вод
на синь розлилася до само
го Канева. Площа поверх
ні водного дзеркала тепер 
досягає 2250 квадратних 
кілометрів, а загальний 

, об'єм — 13 мільярдів кубо
метрів. Вся ця маса води, 
яка раніше у весняний па
водок безкорисно скидалася 
у Чорне море, тепер раціо
нально пропускається че
рез турбіни агрегатів Кре
менчуцької ГЕС та ще двох, 
розташованих нижче по 
Дніпру, гідровузлів Дніпро- 
гесу імені В. 1. Леніна та 
Каховського. В недалекому 
майбутньому щорічний ви
робіток електроенергії на 
цих ГЕС додатково зросте 
ще на 690 мільйонів кіло
ват-годин. Отже, кремен
чуцьке море тепер стало 

основним ■ ре
гулятором сто
ку нижнь ого 
Дніпра.

Докорінно по
ліпшилися умо
ви судноплав
ства — Дніпро 
стає 
водною 
спортною 
гістраллю 
Канева до Чер
номор с ь ко г о 
Річковики про- 

нові водні траси

глибоко- 
тран- 

ма- 
від

та ряд

під со- 
підсліпу- 
сіл Чап-

гальною
50 кілометрів, щоб захисти
ти від підтоплення міста 
Чигирин, Черкаси 
сіл.

Замість старих 
лом’яною стріхою 
ватах хат жителі
лища, Малої Андрусівки, 
Ревівки, ГІеньківки та ін
ших з допомогою держави 
на незатоплюваних місцях 
звели будинки здебільшого 
під черепичною покрівлею. 
Вздовж Дніпра аж до Чер
каського району виникли 
нові села — Рацево, Тинь- 
ки, Боровиця, 'Гопилівка. 
Древній Чигирин був від
даленіші від Дніпра на ба
гато кілометрів. А тепер сю
ди підступили морські бе
реги.

узбережжя, 
клали 
для теплоходів швидких лі
ній, караванів вантажних 
суден. Докорінно змінилися 
навігаційні умови. Якщо до 
недавнього часу для забез
печення нормального судно
плавства щороку провади
лись днозаглиблювальні ро
боти і земснаряди розроб
ляли перекати для прокла
дання фарватерів, то нині 
по морських просторах без
перебійно рухаються всі ви
ди суден. Загальна довжи
на водного шляху між кін
цевими пунктами скороти
лася на 17 кілометрів, зро
сли швидкості руху суден. 
Прокладено додаткові тра
си загальною довжиною до 
двохсот кілометрів. Міста

ЛЕГКО сказати — пере
крити Дніпро. Але не 

так просто було це зроби
ти. Перш ніж зупинити 
стрімкий плин ріки, «будів
никам моря» довелося ви
конати великий комплекс 
інженерно-геологічних і то- 
погеодезичних робіт в ра
йоні Черкас, Чигирина, Зо
лотоноші, Табурища, по бе-

ЛРАСИВЕ, неповторно чу
дове видовище являло 

собою народження моря. 
Після перекриття ріки, ко
ли земляні і залізобетонні 
споруди Кременчуцького 
гідровузла зімкнулися між 
собою, рівень води в Дніп
рі, ніби у бурхливу повінь, 
почав підніматися все ви-

Хрущов, Градизьк, села Ве
лика Андрусівка, Ірклив, 
Чапаєвка, Кедіна гора та 
інші стали приморськими. 
Траси суднових ходів тепер 
вказують плавучі морські 
буї, і вночі та в непогоду з 
допомогою фотоелементів 
вони засвічуються самі. На 
берегах водосховища з'яви
лися сигнальні щогли, які 
сповіщають екіпажам суден 
про шторми, що нерідко до
сягають тут двох-чотирьох 
і більше балів.

уИТАН1ЧНУ роботу ви- 
■* конує нині Кременчуць

ке море. Ного води безупи- 
ну обертають лопаті турбін 
Кременчуцької ГЕС, яка 
вже виробила з початку 
пуску понад 1,5 мільярда 
кіловат-годин дешевої елек
троенергії. На протязі ро
ку, а особливо у літні міся
ці водосховище багато до
помагає своїм сусідам — 
озеру імені Леніна та Ка
ховському морю.

Повноводними морями 
входить Дніпро в свої нові 
береги, волею радянських 
людей перетворюється він 
у могутню ріку електрики, 
символізуючи владну ходу 
семирічки, славні подвиги 
невтомних перетворювачів 
природи — гідробудівни
ків.

В. СЕРГІЄВ.

8?
ГОРЬКИЙ. Завод «Красное Сормово» — бать, 

ківщина швидкісних суден на підводних крилах. 
Близько чотирьох років тому перша «Ракета» 
залишила заводську гавань. Л зараз вже десят
ки крилатих пароплавів бороздять води Волги, 
Дніпра, Єнісею, Іртиша. Здійснює пасажирські 
рейси «Метеор» на 150 місць. •

Крилаті пароплави — це майбутнє флоту. Тому 
їх творці, сормовнчі, невпинно шукають можли
вості для збільшення швидкості і вантажопід. 
Йомності нових суден.

На заводі закінчується будівництво річкового 
пароплаву «Супутник» на 300 місць.

Нове судно вже спущено на воду і проходить 
випробування.

На знімку: (вгорі) оздоблювальні роботи на 
«Супутнику», (внизу) — водолаз Федір Снегірьов 
готується до спуску під воду для огляду корпусу 
судна.

«ото М. АК1МОВА.
Фотохроніка ТАРС.

ФЕЙЛЕТОН
відповідні ключики до слю
саря будівельного управ
ління № 528 А. Бурі теж 
знайшли.

Кажуть, проклинає тепер 
він оте побачення, прокли
нає приставку і гірко зга- 

конфіскований

В КОНСПІРАЦІЇ

ПІД... ліжком

дує про 
приймач.

Журиться 
Ну, що ж? 

по заслузі!зі

хлоп’я, сумує. 
Радіохуліганю-

ГРОШІ ЗА... МІСЦЕ

ВІД ПРИЙМАЧА

стувати друзів. Він поста
вив на стіл радіоприймач,’ 
приставку і почав виходи
ти в ефір. Не встиг хуліган 
і позивного придумати, як 
в двері постукали.

—- Я не працював... — 
мимрив він.

А друзі мовчали. Мов во
ди у рот набрали. Говори
ла лише мати Валерія:

— Не конфісковуйте 
приймач, це ж мій...

Отакий-то синок. В ми
нулому році, навідавшись 
у Кіровоград, зганьбив ма
тір і в цьому році за розум 
не береться.

І Василь Боженко, і Юрій 
Гавриленко теж винні у 
цьому. Невже вони не мог
ли зупинити приятеля, ко
ли той ступив на невірний 
шлях!? Адже холодне спо
глядання товаришів лише 
підбадьорювало радіохулі- 
гана.
В ОСТАННЮ ХВИЛИНУ...

на

Т^УЛА субота. Слюсар 
" Кіровоградського буді
вельного управління № 528 
Анатолій Буря повертався з 
роботи. Він не їхав автобу
сом, не мчав на таксі — 
летів вулицями і провулка
ми міста, немов на крилах. 
А крила ті виросли в хлоп
ця на спині від перспекти
ви побачення. І серце спі
вало, і все заповзятливіше 
ковзали підошви черевиків 
об каміння тротуару.

Вдома кинувся до кімна
ти, схвильовано зітхнув і 
став похапцем ладнати ра
діоапаратуру. Через якусь 
там хвилину в ефірі пролу
нало:

— Я — «Сокіл»... я — 
«Сокіл»... переходжу 
прийом... Чуєте?

Приймач то висвистував 
(як це іноді робив перед 
мікрофоном і сам радіоху
ліган Анатолій), то завивав, 
то просто гарчав по-соба
чому. Раптом обличчя хлоп
чиська з будинку № 5 в 
провулку «Ііізи Чайкіної 
розплилося посмішкою.

— Ге-ге-ге... Значить, 
завтра... в парку. Люблю 
побачення без запізнень.

Та не так сталося, як га
далося. Побачення відбу
лося значно раніше: через 
п’ятнадцять хвилин! І не 
в парку, як цього хотів ху
ліган ефіру, а в нього ж на 
квартирі. Та й гаряче ж бу
ло побачення! Тільки в 
двері постукали — Анато
лій зблід, затремтіли спо
чатку руки, а потім коліна. 
Заметався бідолаха по кім
натах, ховаючи своє примі
тивне радіоприладдя.

— Немає приставки для 
виходу в ефір, — тремтя
чим голосом повідав гостям.

— Як корова язиком 
злизала?

— Ага...
Хоч і лежала приставка 

під... ліжком (аж у другій 
кімнаті) — знайшли таки. І
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АІ/ИВЕ собі та поживає 
по Рівнянському про

вулку в будинку № 5 Ігор 
Константинов. Раніше на
зивали його радіолюбите
лем, а тепер — радіогуби- 
телем.

Ось яка еволюція цієї 
назви. Потягло якось хлоп
ця на відвертість.

— Піймався в минулому 
році, як радіохуліган, пій
мався... Забрали радіопри- 
ладдя, забрали. А за що? 
За те, що лаявся в ефірі, 
непристойну музику кру
тив... Ага, значить, забрали 
приставку... Немає й 
мача. Знову куплю, 
лю.— і все!

І справді купив. Хоро
ший радіоприймач взяв на 
виплату в магазині. Ото б 
розумненько слухати пере
дачі — так ні ж! Знову за 
старе...

— В ефірі «Голубий ек
ватор»... Даю кОнцертуху 
любителям зачісок «Я у ма
ми дурочка».

Давав, давав, аж доки 
давати не стало чим. Ходить 
тепер радіохуліган у мага
зин, сплачує гроші за... міс
це від приймача.

Отак-то!

прии- 
Куп-

ВИ ТЕЖ ВИННІ,

ВАСИЛЮ ТА ЮРІЮ!

ЗАДЗВОНИВ телефон.
— Алло, редакція?.. 

Заарканено ще кількох 
«синів ефіру»: Бориса Ко- 
щавського ’^позивний «Ра
кета»), Юрія Хілька («Од
ноокий пірат з Биківського 
кодла»), Василя Поляно- <* 
ва («Чародійка»)...

Телефон замовк. Але оця 
коротка розмова сказала 
досить багато: не розгулю
вати радіохуліганам в •ефі
рі, не засмічувати радіохви
лі злослівними бур'янами!

Никифор ПАЛИВОДА.

"V" КІМНАТІ сгояла заві- 
са тютюнового диму — 

хоч сокиру вішай. За сто
лом, закинувши ногу на 
ногу, сиділи Василь Бо
женко та Юрій Гаврилен
ко. Вони гостювали в свого 
друга Валерія Бабака, 
який приїхав до матері з 
Ізмаїлу.

Можна подумати, що на 
столі стояли всякі страви— 
смажене та шкварене. Та 
не цим вирішив Валерій ча-

Мужнє, вольове ои- ) 
Іличчя воїна Сергія То- > 

мачинського. В його теп- <, 
лому погляді зосередже- ) 
ні щирість, доброта, від- 5 

\ даність рідній Вітчизні. ; 
і; Тож, яке б не одержу- • 
? вав завдання наш зем- ! 
> ляк з Ульяновки, зав- ; 
$ жди виконує його з чес- ; 
$ тю. Друзі-однополчани , 
і; знають Сергія як хоро- ! 
? того товариша, друга, ! 
$ комсомольського вожака. ;

( На знімку: С. ТОМА- 
> ЧИНСЬКИИ. ;

3:0 на корнеті» „Зірки*6
«Зірка» — «Суднобудівник»... 

Зустрічі цих команд завжди 
проходять в гострій, цікавій 
спортивній боротьбі. Не був ви
ключенням і минулий матч.

Миколаївський «Судпобудів. 
ник», приймаючи у першому ко
лі кіровоградську «Зірку», про
грав їй з великим рахунком — 
0:4. Гравці команди, яку очолює 
майстер спорту Журавльов, 
прагнули реванша. Кіровоград, 
ці програли останні ігри на ви
їздах і тепер намагалися реа
білітувати себе перед любите, 
лями футбола.

В першому таймі гості більше 
володіли м’ячем, але пробити 
захист господарів поля їм так

і не вдалося. Кіровограді^ ата
кують рідше, але їх атаки біль
ше загрожують миколаївцям. 
На 34 хвилині Віктор Філін з по. 
дачі Станіслава Каткова від
криває рахунок. Із спортивною 
злістю кидаються з відповідними 
атаками гості, але їм у дру
гому таймі так і не вдалося 
відквитатн гол.

Друга половина гри характер
на активними діями кіровоград
ських форвардів. Миколаївсько
му воротарю довелося ще двічі 
виймати м’яча із своїх воріт.

Так і закінчився матч з 
рахунком 3:0 на користь «Зір. 
ки».

В. МАЛЬДОВ.

м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 36 

Газета виходить у середу, п’ятницю 1 неділю.
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Кінотеатр «Мир». Для дітей-* 
«ДІВОЧА ВЕСНА». Початок о
9 год. 50 хв. ранку, 11 год. 50 
хв. і 13 год. 50 хв. дня. «КІ
НЕЦЬ СТАРОЇ БЕРЕЗІВКИ». 
Початок о 3 год. 40 хв., 5 год. 
15 хв. дня, 6 год. 50 хв„ 8 год. 
25 хв. і 10 год. вечора.

Кінотеатр їм. Дзержинського. 
Для дітей — «НА КРИЛАХ 
ПІСНІ». Початок о 9 год. ЗО 
хв. ранку, і 1 год. і 12 год. 30 
хв. дня. «ТРИ ПОВЕРХИ ЩАС
ТЯ». Початок о 2 і 4 год. дня, 
6, 8 і 10 год. вечора. На літ
ньому майданчику — «ТРИ ПО
ВЕРХИ ЩАСТЯ» та додаткові 
фільми «СТАРОДАВНІ СОБО
РИ і СВЯТО ТКАНИН». Поча
ток о 8 год. ЗО хв. вечора.

Кінотеатр «Снвашець». Дія 
дітей «ОСТРІВ СКАРБІВ». По
чаток о 10 год. ранку, 12, 2 год. 
Дня. «ЧАРІВНЕ РЕВЮ». По- 
чаток о 4 год. дня, 6, 8 і 10 год. 
вечора, на літньому майданчи- 
КУ ~ о 8 год. 10 хв. вечора.

Кінотеатр «Хроніка». Хроні
кально-документальні фільми:
«УВАГА. РАКЕТА НА РЕП
НИ», «НОВИНИ ДНЯ» №30/61. 
«ІНОЗЕМНА КІНОХРОНІКА» 

’4/61, «ТАЄМНИЦЯ СТАРО-
10 ЗАМКУ» — демонструються 
без перерви з 10 год. ранку до 
9-,г.0^- веч°ра. Художній фільм 
«КАРНАВАЛЬНА НІЧ» По1«*

І тон о 9 год. } Ю год. 50 хв ве 
» чора.


