
Сьогодні відкривається Х6І обласна 
партійна конференція 

Палкий комсомольський привіт кращим 
посланцям комуністів Кіровоградщинт*!

За думи серця молодого 
И діла натхненні рук 

робочих

Іде безперервний ііоііь кача» 
иистої. Ланкова комсомольсь
ко-молодіжної ланки колгоспу 
імені Кірова Компаніївського 
району Люба Софронова задо
волена: як і зобов’язувались,
по 50 центнерів є! Навіть з 
лишком!

Фотомонтаж В. Ковпака.
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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Багатства щедро-золотого 

Дарує осінь їй охоче.

— Приймай, радянський 
рідний краю, 

Наш рапорт юності 
чудовий!..

У Люби певність гордо сяє! 
В похід новий —' завжди 

готова!

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

З МОЛОДІ ТРУДІВНИКИ 
Üd рапортують партії

Т? РИГА ДА комуністичної праці свердлувальниць 3-го механоскладального цеху заво- 
ду «Червона зірка», очолювана Альбіною Кравцовою, ставши на комуністичну вах

ту на честь XXII з’їзду КПРС, взяла на себе високі соціалістичні зобов’ язання. Члени 
цього колективу дали слово план 10 місяців виконати до 1 жовтня, норми виробітку 
виконувати не менше як на 130 процентів, змінні завдання виконувати за 6 годин, ви
пускати продукцію лише відмінної якості, працювати без коніролера і до дня відкрит
тя XXII з’їзду КПРС здобути звання колективу імені XXII з’їзду КПРС, допомогти 
двом бригадам завоювати це ж звання.
х Свято додержують свого слова ініціатори змагання. Сьогодні вони рапортують: ви- 
соке звання бригади комуністичної праці імені XXII з’їзду КПРС здобуто! За успіхи 
в соціалістичному змаганні колективу бригади Альбіни Кравцової вручено перехідний 
Червоний прапор Кіровоградського міськкому комсомолу «Кращій комсомольсько-мо
лодіжній бригаді».

Почин свердлувальниць заводу «Червона зірка» підхопили десятки молодіжних 
колективів м. Кіровограда. Чотирьом кращих з них — бригаді мулярів будівельного 
управління № 1 об ібудтресту Миколи Осіяна, бригаді формувальників Зінаїди Філій’е- 
вої з заводу «Більшовик», комплексній бригаді Григорія Олексієва з заводу «Сільгосп- 
деталь», бригаді .Марії Дудки з «Індпошиву» — міськком ЛКСМУ теж присвоїв зван
ня «Бригада комуністичної праці імені ХХІІ з’їтду КІ1РС».

* * *
17ЕРВОІ1ОЗОР1ВЦІ сьогодні доповідають: план восьми місяців завод викопав на
* 108,7 процента, понад план з печатку року випущено 3.250 машин, в рахунок дру

гого мільйона випущено 18 тисяч сівалок.
В цих досягненнях великий вклад бригад і ударників комуністичної праці та тих, 

хто вступив у це змагання — формувальників Петра Мизанька і Володимира Діибчен- 
ка, точильниці Тамари Заюзи з ливарного цеху ковкого чавуну, пресувальника Олек
сандра Тарасенка, різальника труб Анатолія Гаїни з ковальсько-пресового цеху, Георгія 
Бойка і Анатолія Шейніна з цеху верстатобудування, слюсаря Назаренка і комсомоль
сько-молодіжної бригади Сергія Гаврищенка з механоскладального цеху № 2. Всі вони 
працюють в рахунок четвертого ооку семирічки.

У колективу ливарного цеху сірого "авуну рапорт особистий: план дев’яти місяців 
виконано за вісім місяців. Великий вклад в цю перемогу внесла комсомольсько-моло
діжна бригада комуністичної праці Лариси Ткалич та бригади, що борються за зван
ня комуністичних, Бориса Гапонова (формувальники) і Анатолія Манюти (обрубники). 
Ці колективи добились високої продуктивності праці — на 150—165 процентів викону
ють змінні норми.

Рік видання V 
№ 109 (4560). Четвер, 14 вересня 1961 р. Ціна 2 коп.

= Б Л И С Б УІ А ПЕРЕМОГА*
СТАЛІНГРАДСЬКИХ ГІДРОБУДІВНИКІВ
Будівники Сталінград- 

ської ГЕС доповіли Цент
ральному Комітетові КПРС, 
Раді Міністрів СРСР і осо
бисто Микиті Сергійовичу 
Хрущову, то вони в дні, 
коли весь радянський народ 
з піднесенням готується до 
XXII з’їзду рідної Комуні
стичної партії, завершили 
роботу но спорудженню бі
ля стін легендарного міста 
Сталінградської ГЕС — най
потужнішої гідростанції в 
світі.

Закінчено будівництво 
гідростанції потужністю 2,5 
млп. кіловат, водозливної 
бетонної греблі, земляної 
греблі, двох паралельних 
двоступінчастих шлюзів з 

»візовим підхідним каналом 
і аванпортом, Волго-Ахту- 
бивського каналу, постійних 
залізничних і шосейних мо
стових переходів через Вол
гу, рибопідйомних споруд, 
розподільних установок на
пругою 500 і 220 кіловольтів 
та Інших споруд. Греблею 
Сталіиградського гідровузла

створено водоймище міст
кістю 33,5 мільярда кубіч
них метрів, завдовжки 600 
кілометрів.

У своєму рапорті партії 
і урядові будівники пові
домляють, що всі збудова
ні гідроспоруди вузла доб
ре витримали випробування 
під повним проектним на
пором і працюють цілком 
нормально. З початку тим
часової експлуатації Ста- 
лінградська ГЕС вже вида-

ла народному господарству 
12,5 мільярда кіловат-годин 
дешевої електроенергії.

Обговорюючи проекти 
• Програми і Статуту КПРС, 
зайняті мирною творчою 
працею колективи гідробу
дівників від усього серця 
палко схвалюють ці істерич
ні документи і готові вико
нати будь-яке нове завдан
ня партії і уряду по елек
трифікації нашої країни.

(ТАРС).
---------------------- ----------------------------------

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР 
ПРО ПРИСВОЄННЯ ІМЕНІ ХХІІ З’ЇЗДУ КПРС 

ВОЛЗЬКІЙ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Присвоїти ім’я ХХІІ з’їзду КПРС Сталінградській 
гідроелектростанції і далі іменувати її Волзька гідро
електростанція імені ХХІІ з’їзду КПРС.

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
'Л. БРЕЖНЄВ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль.
9 вересня 1961 р.
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ВСЯ КАЧАНИСТА ; 
БУДЕ В ЗАСІКАХ

ДОБРЕ попрацювали в третьому році семирічки Г 
комсомольці і молодь аджамської артілі імені ф 

Леніна. Вчасна і на високому агротехнічному рівні І 
сівба кукурудзи, старанний обробіток рослин у між- г 
ряддях дали свої результати. Біологічна врожай- Т 
ність на комсомольських гектарах показала, що мо- х 
лоді трудівники з честю викочують взяті соціаліс- х 
тичні зобов’язання. Кожен з 160 гектарів в середньо- \ 
му видає по 50 центнерів зерна. *

Зараз тут в повному розпалі заготівля кормів для і 
громадського тваринництва. У силосні споруди вже І 
закладено шість тисяч тонн соковитого корму, а в і 
цементовані ями — близько 600 тонн консервованих 
початків.

Настав найвідповідальніший період — збирання 
високого врожаю зернової кукурудзи. До цієї справи 
молодь артілі підійшла в повній бойовій готовності. 
Водії комбайнів «ККХ-3» Володимир Кондратенко 
та «КУ-2» Валентин Бондаренко і Мартин Герасим- 
чук старанно відремонтували свої машини. Зараз 
вони повним ходом ведуть збирання кукурудзи на 
зерно. Механізатори водять комбайни тільки групо
вим методом.

На комсомольських зборам було вирішено ство
рити комсомольський дозор по охороні врожаю. В 
нього увійшли механізатори Іван Усатенко, Анатолій 
Янталець, Валентин Гривенко, Леонід Андріяиіев- 
ськай та інші комсомольці.

Крім того, в кожній бригаді виділено по два пат
рулі, які цілодобово чергують на кукурудзяних ді
лянках. Вони ведуть спостереження не тільки за 
комсомольськими гектарами, а й за всіює площею. 
Це доручення сумлінно виконують Віктор Бонда
ренко, Леонід Музиченко, ланкова комсомольсько- 
молодіжної ланки Надія Музиченко, Володимир 
Куроп’ятник та інші. В бригадах щоночі виділя
ються чергові автомашини. 1 вже з перших днів шо- 
фери-патрулі Іван Виразу б, Микола Довгаленко 
і інші відмінно виконують свої обов’язки.

Аджамці подбали про зберігання королеви полів: 
завершено ремонт трьох сапеток на 1200 тонн, зер
носховища на три тисячі тонн, збудовано кукурудзо- 
сушарку. Комсомольці і молодь артілі організовують 
роботу так, щоб вчасно зібрати весь урожай.

А. ВЕРЕЩАК — агроном, керівник комсо
мольського дозору колгоспу імені Леніна, 
В. БОНДАРЕНКО — тракторист, комсо
мольський патруль, І. НАЗАРАТ1Й — член 
штабу райкому ЛКСМУ по кукурудзі. 

Кіровоградський район.
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Президент
Республіки Куби 

Освальдо Дортікос 
Торрадо 

в Радянському 
Союзі

Сердечно, з великою при
вітністю і гостинністю* 11 
вересня Москва зустріла 
одного з видатних діячів 
кубинської революції, ви
значного кубинського дер
жавного діяча, президента 
Республіки Куба, доктора 
Освальдо Дортікоса Торра
до. Він прибув у Радян
ський Союз на запрошення 
Голови Президії Верховної 
Ради Союзу PCP Л. І. 
Брежнєва.

Л. І. Брежнєв і Освальдо 
Дортікос Торрадо обміня
лись на аеродромі промо
вами.

При в’їзді в місто на 
Ленінському проспекті та 
інших магістралях столиці 
тисячі й тисячі москвичів 
сердечно вітали посланців 
героїчної Кїби.

В ніч на 13 вересня Ос
вальдо Дортікос Торрадо 
поїздом виїхав у Ленінград.—о—
ВІСТІ 

З ЛАНІВ
ВОГНИКОМ потрудились 

** на недільнику по силосу
ванню юнаки Іі дівчата кол
госпу імені XXI з’їзду КПРС. 
Особливо відзначилися тракто
ристи Микола Бойко і Гліб 
Скляренко, комбайнери Антон 
Лопатенко і Микола Коркам, 
шофер Іван Деркач, вантажни
ки Галина Лопатенко, Ольга 
Короп, Іван Ткаченко, Вален
тина Подолян та інші.

В. КАЗЕМіРЕЯКО. 
Хмелівськпй район.

♦ ♦ *
Г» ЕНТУЗІАЗМОМ працює 
** на силосуванні кукурудзи 

в нічну зміну комсомольсько- 
молодіжна бригада, створена з 
ініціативи комсомольської ор
ганізації колгоспу імені Ен
гельса. Найактивнішу участь У 
заготівлі кормів беруть комсо
мольці Галина Сатула. Микол* 
Бондаренко, Василь Вакуленко, 
Віра Шевченко, Валентина Ко
валенко, Дмитро Шевченко та 
інші.

Т. КРИВЕЦЬ.
Новоукраїнсьюій район.



Зміна крокує у майбутнє
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А над ними 
А над ними 
Сонцебризна

до такого великого 
і тоді були високи-

зміст, 
дроти 

телефонні. 
Авдотьєва

степового 
району, 

встає, 
іде.

зміни стали членами народної дружини, 
за мету, щоб кожен здобув середню освіту.

17 грудня 1959 року зміні присвоєно звання кому
ністичної. Щороку відмічаємо .ми цю дату, як свій 
ювілей, — звітуємо перед громадськістю і перед 
власним сумлінням про свої успіхи.

Про що ж звітуватиме колектив у цьому році? На
самперед, про виконання своїх зобов’язань, взятих 
на честь XXII з’їзду КПРС. Щомісяця ми перевико
нуємо свої планові завдання і до дня відкрит
тя з’їзду дамо країні щонайменше 800 тонн

понадпланового палива. 
Зміна виступає заспіву

вачем у боротьбі підприєм
ства за високу якість про
дукції, за те, щоб виробля

ти доброякісний брикет. Якість продукції, як і всі 
інші вимірники, залежить від здруженості і взаємо
контролю в колективі. Коли, скажімо, хтось з робіт
ників не встигає обслужувати свої механізми — йому 
відразу ж прийдуть на допомогу. А по закінченні 
зміни його суворо запитують товариші, чому так 
трапилося.

Взаємозміна у нас можлива на будь-якій опера
ції: адже кожен має по кілька суміжних спе
ціальностей — пресувальника, моториста, слюсаря. 
Найдосконаліше володіють багатьма з них товариші 
Сердюк, Бєдний, комсомольський групорг зміни Ана
толій Ломакін.

Нам дуже допомагає в роботі те, що кожен прагне 
внести щось хороше у спільну справу. В комсомоль
ську «Естафету корисних спраз» молодь зміни вже 
внесла 40 раціоналізаторських пропозицій. Звичайно, 
не всі вони однакової цінності, але окремі дадуть від
чутний ефект. Такими є, наприклад, два нововведен
ня нашого кращого раціоналізатора Георгія Костен
ка.

У нас на рахунку немало й інших хороших справ. 
У вихідні дні допомагали будувати хату нашій ком
сомолці Клавдії Олексєрвій. її новосілля стало за
гальним святом. Часто бували ми у своїх підшеф
них — учнів Чсрвонока.м’янської школп-інтернату. 
Багато уваги приділяють шефству над піонерськими 
загонами — «супутниками семирічки» наші вожаті- 
виробиичники Зіна Мул явко, Валя Тимошсвська, Не- 
ля Любіцька, Галя Михайленко.

Комуністична заповідь—«вчитися» у нас теж здій
снюється повністю. Якщо дехто, як-от Люба Вороб- 
йовз, Неля Любіцька, ще закінчують вечірню серед
ню школу, то інші вже навчаються у технікумах, ву
зах.

Знання і досвід, молоду енергію ми й надалі від
даватимемо в ім’я здійснення величних накреслень 
комуністичного будівництва.

, І. ЛЕЩЕНКО,
начальник зміни Байдаківської брикетної фаб
рики.

Як заповідав Ілліч

(І УДОВИМ почин сучасності — змагання за кому
ні містичну працю — з кожним днем шириться, 
міцніє. До лав розвідників майбутнього стають нові 
люди, колективи, цілі підприємства. Цей ріст особли- 
во щиру радість викликає у робітників нашої комсо
мольсько-молодіжної зміни, яка першою в області 
включилась у це змагання і першою виборола високе 
звання.

Повідомлення про народження нових комуністич
них колективів мимоволі викликають спогади про 
те, як це починалось у нас. Відразу ж після того, як 
країну облетіла звістка про почин робітників депо 
Лїосква-Соріувальна, відбулися пам’ятні для нас 
збори. Вони тривали більше двох годив — надто вже 
важливе питання вирішувалось. Зважували все, об
думуючи, чи готовий колектив 
старту. Показники праці в зміні 
ми, але сумніви породжувало те, що не вся молодь 
навчалась, що в громадських справах наша участь 
не настільки відчутна, як бажалось.

Були вироблені умови змагання, нові зобов’язання. 
На перших порах підсумки підводились кожної де
сятиденки. Вони свідчили про те, що росте, йде вгору 
наш молодий колектив. Зростала продуктивність пра
ці, підвищувалася культура виробництва, ще більш 
міцніла трудова дисципліна. Всі сорок робітників 
зміни стали членами народної дружини. Поставили

освіче- 
буряки 

літні 
не хо-

ДУМКА була в Тетяни 
Черненко після восьми

річки податися в сільсько
господарську школу. Та не 
вдалося: не склала екзаме
нів. Повернулася в село. 
«В рільничу бригаду пі
ду»,—твердо вирішила дів
чина.

— Ти ж, Тетянко, 
на, а йдеш з нами 
сапати, — говорили 
жінки. — Невже ти 
чеш легшої роботи?

Ні, не приваблювала дів
чину «легка» робота. За
прошували її і в поштову 
філію, і в кооперацію пра
цювати. Відмовилася. Змал
ку до землі тягнуло. Не
дарма ж і в сільськогоспо
дарську школу хотілося 
вступити. Чи ж можна йти 
наперекір своєму серцю, 
своєму покликанню?

Літні сапальниці, заба
чивши поряд м^ле, тендітне 
дівча, хитали головами: хі
ба ж може вона, мовляв, 
зрівнятися з ними, працю
вати нарівні? А найобереж- 
ніші потай прохйіи ланко
ву відмежовувати Тетяни* 
ну ділянку від інших: нехай 
що хоче, те й робить з бу
ряками своїми...

Та з часом кепкування 
вщухли. Важко давалася 
робота, та все ж молодість, 
комсомольське завзяття бра
ли своє. І йшла в роботі 
Тетяна нарівні з досвідче
ними. Згодом колишні ма
ловіри навіть наполягати 
почали, щоб Тетяну ланко
вою призначили. І коли оби. 
ради вожака укрупненої 
ланки, то назвали Тетяну 
Черненко.

— Хороша дівчина, кміт
лива. їй і керувати лан
кою, — сказала колишня 
ланкова Люба Поліщук.

Люди повірили 'Тетяні, а 
дівчина повірила в людей. 
Разом працювали, ночей не 
досипали, все старалися, 
щоб врожай багатий виро
стити. За зиму добре угної
ли свої ділянки. Під куку- 
ОУДЗУ внесли по 10 тонн та 
під иУкрові буря:си “ по 

іМОЛОДИП КОМУНАР, 
и „ересия 1961 " ■ 2 СТ0Р’

18 тонн перегною на кожний 
гектар. І проривали, і під
живлювали рослини. Тепер 
не нарадуються колгоспни
ці ділами рук своїх невтом
них. Сягає стеблиста 
трьох метрів заввишки, 
буряки такі, що важко 

ДО 
а 
в 

одній руці й кореня втри
мати.

Звістка про те, що лан
кову Тетяну Черненко кол
госпні комуністи посилають 
своїм делегатом на обласну 
партійну конференцію, блис
кавично облетіла село. А 
члени Тетяниної ланки 
сприйняли це, як велику 
честь для себе.

Молодій комуністці, лан
ковій Тетяні Черненко е 
про що доповідати облас
ній партійній конференції. 
З кукурудзи, яку виплека
ла її ланка, в артілі закла
дено 2269 тонн силосу, за
консервовано 350 тонн по- 
чаткіз у молочно-восковій 
стиглості, а в переводі на 
сухе зерно це становить по 
52 центнери на кожному 
гектарі. Отже зобов'язання 
виконано!

Тепер ланка Тетяни Чер
ненко копає Цукрові буря
ки. Вже зібрано врожай з 
площі 13 гектарів. Кожен 
гектар 
по 260

€ ще 
ниць 
звання 
стичної 
з’їзду 
трудовими ділами виборю
ють вони це почесне зван
ня. І, безумовно, доб’ються 
свого.

видає в середньому 
центнерів коренів, 
одна мрія у грудів- 
ланки: завоювати
колективу комуні- 
праці імені XXII 
КПРС. Славними

наші 
респонденти.

Л. БЛІТМАН, 
О, КАЛЬКО, 

позаштатні ко-

Колгосп імені Енгельса
Новоукраїнського 
району.

— Піонери! За справу Кому
ністичної парті' будьте готовії 

—Завжди готові!
Цей заклик, постійний супут. 

ник всіх урочистих лінійок і 
свят, досить чітко визначає 
завдання піоиерії.

Юні ленінці завжди насліду
ють приклад старших, вносять 
і свою частку в будівництво 
комунізму.

В дні. коли вся країна готує 
гідну зустріч партійним з'їз
дам. піонери ще активніше вклю
чилися у загальний ритм тру
дового піднесення.

Сьогодні, в день відкриття 
обласної партійної конферен
ції, юні ленінці Кіровоградщи- 
пн рапортують партії, Вітчиз. 
ні про успіхи в навчанні і пра
ці. 714 загонів — «супутників 
семнсічки» налічує сьогодні об. 
лата піонерська організація, 
яка подає відчутну допомогу у 
здійсненні накреслень партії. 
Мартенам країни щодня, щого
дини потрібен метал. «Допомо
жемо!» — заявили піонери. їх 
слово тверде. Чотири з полови
ною тисячі тонн брухту 
одержали заводи країни 
школярів Кіровоградщини.

Велику увагу приділяють 
керн розведенню кролів та __
ці. ЗО тисяч кролів та 50 тисяч 
голів птиці вирощено в облас. 
ті па шкільних фермах.

Традиційною стала турбота 
піонерських загонів про зелені 
насадження. «Зелений патруль» 
можна зустріти в містах Кіро
вограді, Олександрії, Компапіїв- 
ському, Маловисківському та 
інших районах. Крім того, 125 
алей і ЗО молодих садів в об. 

ВЖР 
від

піо- 
птн-
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Ніпппасапі їх виховав комсомол §ззоипоаа.

Делегати XII обласної партійної конференції (зл'іва направо)- Васіпк Пряпч-м 
1ПАЛГкіє?Є"‘ Кал,н,нж Компаніївського району. Герой Соціалістичної ' Праці Людмила БЕР* 
ШАДСЬКА — донрна колгоспу «Росія» Ульяновською району. Галина БІЛАІПЛЯІ ЬР
колгоспу Імені Леніна Олександрійського району. * • О А доярка

пасті закладено рукамч піоне
рів.

А скільки ще великих і ма
лих справ занесли піоиепи об. 
ласті до свого літопису! Багато 
можна розповісти про зв’язки 
піонерів Кіровоградщини з шко
лярами інших республік і за
рубіжних країн, про дружбу з 
робітничими колективами і 
членами сільгоспартілей, про 
те, як школярі власними сила, 
ми виготовляють стільці й різ
ні металеві деталі, радіоприй
мачі й іграшки для дитсадків.

І кожна справа обласної піо. 
перської організації свідчить 

ленінці завжди 
вчитися так. 

заповідав великий Ілліч.

Т. ЧЕРНУШЕНКО, 
заступник завідуючого 
відділом шкіл обкому 
комсомолу.

про те, ЩО ІОНІ 
прагнуть жити і 
як

2М ОД ОДІ ТР У ДІВ В И ГІН
■ РАПОРТУЮТЬ ПАРТІЇ

ТЛРИГАДИ комсомольських паровозів станції 
Знам'янки, які ввійшли до складу колони імені 

XXП з’їзду КПРС, з початку року провели понад 
3000 великовагових поїздів. В них перевезено 2,8 
мільйона тонн понадпланових вантажів.

Найкращих успіхів у передз’їздівському змаганні 
добились бригади, очолювані М. Лобановим, П. Дон
цем та іншими.

/.
Не про ті маяки, 
По яких кораблі 
Йдуть шукати притулку 

в негоду,
А про вічний вогонь, 
Що горить на землі 
У серцях трудового 

народу.
Є прості імена, 
їх не знають ніде,
Крім свого

А за ними 
А за ними 
Не одна молодіжна 

колона.
Є прості імена, 
В них нема орденів 
І зірок золотих їм не 

треба, 
Тільки б хлібець родив, 
Тільки б вечір зорів 
І спокійно всміхалося 

небо.
До світання встають 
Комсомольські літо. 
Йдуть у поле крилаті 

загони.
Де шумлять на ланах 
Від села й до села 
Кукурудзи дорідної гони. 
Йдуть такі ж молоді, 
Як і ти, як і я, 
Як і пісня гаряча, 

невпинна.
встає, 
сія 
героїка- 

днина.
Будуть славні діла, 
Буде щастя в серцях, 
Будуть руки невтомними 

в праці! 
Бо дерзанням новим — 
Ані краю й кінця, 
Бо зовемося — 

кіоовоградці.
П.

Лісосмуга дріма, 
Спить довкола земля, 
Лиш гудуть провода 

телефонні
Та вітрисько тугий 
Облітає поля, 
Трудовії цілує долоні. 
Хіба ж всидить Сергій 
До схід сонця в селі, 
Коли груди наповнені 

жаром, 
Коли вперше в житті — 
Молоді мозолі 
Та рясні кукурудзи 

гектари. 
Молодий ланковий,

Молодецький вожак,
Ех, ромашки в росі, мов 

дівчатка!
Йде міжряддям стрункий 
Комсомолець Гниляк... 
Як уклінно звисають 

початий!
І дідусь Смалиус, 
Що виходить навстріч, 
Посміхається щиро до 

хлопця:
— Ну, юначе, кріпись. 
Знов жнива почались. 
Значить, знову потрібно 

бороться!
/ почули слова, 
Що сказав комуніст, 
Комсомольці із інших 

районів, 
їх доніс вітровій 
І повідав їх 
Як звичайні

Там Галина 
Ланку веде.
Там Адаменко Рая

стартує...
Кукурудза нова,
Кукурудза іде,
Кукурудза врожаєм звітує. 
Золотиться вона,
Грає сяйвом прикрас, 
Як дівчина у ніч солов'їну.
Бо найкраща зросла, 
Найбагатша у нас 
Королева на всю

Україну.
— Ех, голубки мої, 
Заплітайте косу, — 
Мовить Зайцева Клава 

дівчатам, —<
Вже в степу женихи 
Першу збили росу, 
Нам не личить від них 

відставати.
Прийде жовтень гучний-* 
Королеву полів
За найстаршу подружку ▼ 

покличем.
Буде грати вино 
■На дубовім столі,
Будуть грати рум'янцем 

обличчя!
■— Від зорі й до зорі 
Ми плекали врожай, —«. 
Добровольська Поліна

, говорить, — 
Батьківщино моя, 
Качанисту приймай. 
Ешелонам відкрий 

семафору...
— Ну, юначе, кріпись, 
Знов жнива почались...
У очах Смалиуса надія: 
Коли хлопці — вогонь 
За роботу взялись. 
То її подолати зуміють.
— Перепілки мої,
Хай вам завжди «везе», -* 
Косянчук до дівчат

промовляє, —» 
Королева для вао 
Подарунки несе. 
Кожній щастя своє

відміряє..,
ї радіють старі, 
І в очах молоде 
Неспокійне дерзання

вирує: 
нова, 
Юе, 
врожаєм

звітує!

Кукурудза 
Кукурудза 
Кукурудза

lit.
Нам сьогодні ясна 
/ близька далина 
Під єдиним немеркнучим 

ст язом»
Славен будь, хлібороб, 
На колгоспних ланах, 
Славна будь, 

комсомольська наснаго.
твої мозолі, 
^ороги-путі, 
гарячі серця 

трудівничі, 
омріяний день, 
діла золоті, 
похід до вершин 

семиріччя.

Естафету труда, <
Що батьки нам сьогодні
у „ , вручили,
лай до сонця несе 
Наша міць молода — 
Комсомольські піднято 
вітрила!

Валерій ЮР’ЄВ.
м. Кіровоград.

J еи> товарищу мій,
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ТГ И БУВАЛИ ви коли-не- 
будь у нас, в Красно- 

сілці? Ні? Тоді завітайте. 
Відверто скажу, не пошко
дуєте. Ви побачите мальов
ниче село, яке тягнеться на 
десять кілометрів. Його 
нові будиночки під залі
зом і черепицею потопають 
в буйній зелені садів. Ви 
побачите риштування ново
будов: контори правління 
артілі, двоповерхового Па
лацу культури, бібліотеки.

В Красносілці зможете 
познайомитися і з нашими 
чудовими людьми: послідов. 
ником Ф. Косянчука і К. 
Смалиуса. Олександром Ва
сильовичем Кирилюком, лан
ка якого зобов’язалася зі
брати по 80 центнерів ку
курудзи з гектара, з ланко
вою Марією Андріївною 
Кивчило та багатьма-ба- 
гатьма іншими.

Вдивляюсь сьогодні в рід
не село і згадую, яким воно 
було не так давно. В 1951 
році закінчила я бібліотеч-

не відділення Олександрій
ського культосвітнього тех
нікуму. Працювала в ко
лишньому Червонокам’ян- 
ському районі. На заклик 
партії поїхала на освоєння 
цілинних земель. В 1955 ро
ці повернулась на Україну, 
дістала призначення на по
саду завідуючої Красносіль- 
ською бібліотекою.

Зайшла я в приміщення, 
і руки опустились. Кімнат
ка тісненька, стіни подерті, 
книжки на долівці розкида
ні.

Поступово справи пішли 
на краще. Тепер послугами 
бібліотеки користуються 
близько 600 чоловік, а до 
кінця року їх кількість зрос
те, напевне, до семисот. Во
ни не тільки захоплюються 
художньою літературою, але 
й з кожним днем більше ці
кавляться книгами з спеці
альних галузей знань. Я ж 
разом з активом прагну до
помагати трудівникам ла-

оо

АОДІ КІРОВОГРАДІ^

Ті Декому важко було збагнути таке: добровільно зва- 
-*-• лила на себе людина таку ношу, такі турботи! І го
ловне — безплатно, як кажуть, «за спасибі».

Досі фермою завідували солідні чоловіки з колгосп
ної керівної «номенклатури» і, звичайно, за пристойну 
оплату. А Ганна взялась робити це на громадських за
садах, окрім того, що найбільшу серед усіх доярок гру
пу доглядає — 33 корови.

Отож і міркували григорівські старожили: чи слави 
великої забажала, а чи то, взагалі, таке воно, теперіш
нє молоде покоління пішло...

У всіх йа виду зростала ця дівчина.

••Дочка партії

вдалося, 
називали 

молока.

— ...Погляньте-ио, Наталко, помічниця ваша біжить! — 
казали доярки її матері, угледівши, що до корівника 
мчить босоніж мале дівча з туго заплетеними рудувати
ми кісками.

А потім смішні кіски стали пишною косою, а сама 
Галя — синьоокою, рослою дівчиною. Знову прийшла 
вона на ферму, тепер вже назавжди. Це було в 1955 
році, коли Ганна закінчила школу і вирішила замінити 
матір. Та відразу передати їй корів завідуючий не нава
жився.

— Оце будуть твої корови. Доглядай, а розтеля
ться — доїтимеш, — показав він на групу нетелів. Га
ля ледь не заплакала з досади — такі вони були непо
казні, худющі. Підійшла до риженької «Малютки», ніж
но погладила її і промовила:

— Виходжу.
Та за перший рік зробити це їй не зовсім 

Від кожної з «рекордисток», як їх жартома 
доярки, Ганна одержала лише по 800 літрів
Наступного року справи пішли веселіше, а згодом і пе
редову доярку, Марію Якнмівну Мотайло, випередила. 
Заговорили про Галю в колгоспі, в районі. На дошку 
Пошани занесли за те, що вона, Ганна Воловик з кол
госпу імені Куйбишева, надоїла від кожної корови по 
2,5 тисячі літрів молока.

2 Незабутня подія в її житті — вступ у партію. Одяг-
® лася по-святковому, з особливим старанням 

причесала неслухняні каштанові кучері, боячись, що во
ни надають їй несерйозного вигляду. Всім своїм вигля
дом вона немов говорила членам партійного бюро: «Ось 
перед вами все моє життя. Воно у мене з напружених 
днів доярки і довгих вечорів заочниці. Є у ньому і 
дружба справжня, і мрії хороші, і радощі дівочі. Воно 
у мене таке ясне, просте, таке звичайне. Але я багато 
зумію, багато зроблю, коли ви довірите мені...» І їй до
вірили.

У 1959 році якось взимку викликав Ганну голова кол
госпу, Антон Григорович Конрграй, і передав їй рішен
ня правління: завідуючого фермою Л. Невкритого, трак
ториста за фахом, перевести у тракторну бригаду, а вес
ти справи на фермі доручити їй.

Велике господарство і до 40. працівників ферми були 
тепер під началом Ганни. Раніше у неї тільки й клопо
ту було, що своя група. Від інших вимагала кормів,-ме
ханізації, теплої зимівлі. Тепер все це вимагали від 
неї. А потім добавилася ще й різна звітність, облік, 
турботи про поповнення молочного стада...

— Краще б ти відмовилась від такого призначення, — 
співчуваючи їй, радила мати.

— Від першого доручення партії? Та ви що? — диву
валась дочка.

Якщо ж коли й брали сумніви, то зовсім іншого ха
рактеру. Галя Осика, її найближча подруга, що свинар
кою працює, за почином Я. Чижа тепер великі справи 

нів у їх повсякденній ро
боті: проводимо конферен
ції, тематичні вечори, огля
ди новинок сільськогоспо
дарської літератури.

Якось зустрів мене колиш
ній бухгалтер артілі (тепер 
пенсіонер) А. А. Гнутов.

— Важко мені, дочко, хо
дити з околиці села до біб
ліотеки. А читати хочеться. 
Та й не тільки мені. Що б 
його придумати?

Пішла я в середню шко
лу, звернулась по допомо
гу до комсомольців.

— З радістю! — погоди
лися десятикласниці Ольга 
Піддубко, Валентина Му- 
лявка, секретар комсомоль
ської організації артілі Фірс 
Уманець. Ці ентузіасти роз 
носять книги престарілим 
читачам В. Піддубко, А.
Виннику, П. Зубарю та ін
шим.

Та не тільки в кількості 
постійних відвідувачів біб
ліотеки проявляється куль
турний ріст колгоспників. Я 
пам’ятаю, скільки колись 
в нашому селі було дармо
їдів, хуліганіз, п’яниць. А 
тепер їх вдень з вогнем не 
знайдеш. Декого перевихо
вали, а дехто 
від людського

...Якщо ви 
в Красносілці, 
приїжджайте, 
виступ колгоспного духо
вого оркестру, подивитесь 
концерт у виконанні місце
вих аматорів. Одним сло
вом, не пошкодуєте.

К. ЗАЛИВА, 
бібліотекар.

Олександрійський район.

ЛЮДИ ГРОМАДСЬКИХ ПРОФЕСІЙ

У ТОП день інженер по 
інформації агрегатного 

заводу В. Чабаненко при
йшов на роботу з двома ве
ликими пакунками.

— Мабут^, 
посилку від 
тещі одержав, 
— пожарту
вав хтось з 
робітників.

— Не вгадав, — розсмі
явся Володя. — Я приніс 
найцікавіші книги, які є в 
магазинах міста. Можете 
вибрати для особистих біб
ліотек.

В обідню перерву біля 
столика в завкомі комсомо
лу, де В. Чабаненко роз-

втік з села 
сорому.
не бували 

обов’язково 
Послухаєте

вершить. Ганні $ 
теж хотілось за- () 
провадити щось Ь 
нове. А тут саме (7 
такі обставини (7 
збіглися: встанов- 0 
на фермі і звістка 0лення електродоїльних апаратів

про почин М. X. Савченко.
— Справа заманлива, перспективна, — вирішила Гай- 1 

па і на районній нараді передовиків тваринництва так 1 
і заявила, що тепер вона зобов’язується доглядати 28 
корів. .

— А завідування фермою? — запитали її. (
— Не відмовляюсь і від нього. Нехай це буде моїм <

громадським дорученням... ■> ■ <
Відразу ж після того вона поїхала па екзаменаційну ( 

сесію в Олександрійський сільськогосподарський техні- ( 
кум. ' (
З Повернувшись на ферму, ладна була плакати від (

• досади: не визнають корови апаратів, хоч що не р<> ) 
би. Тільки наблизиш його до неї — підскакує тварина, 
та й годі. Ідші доярки — Ніна Василиженко, Галя Рез- > 
ніченко, Фрося Бур’янськэ взагалі вже відмовились від / 
електродоїння і доять своїх 14 корів вручну. Гаїті теж ( 
мати вже пропонувала свою допомогу, щоб не мучилась ( 
вона з отою технікою. Та дівчина не опустила рук. По- ( 
други вже, бувало, давно скінчать доїння, помиють дій- ( 
ниці, а вона все порається з апаратурою. Одного вечора ( 
їм з Яриною Гребенюк, підмінною дояркою, вдалось ( 
таки видоїти апаратом 4 корови. З тих пір стало легше: ( 
інші тварини поступово теж повели себе спокійніше. (

Коли привчила своїх корів до механічного доїння, ви- ч 
магала запровадити його і в інших групах. І

Згодом розкомплектували ще одну групу, і Ганна ) 
збільшила свою до 33 корів. Від кожної з них надоєно / 
до 1900 літрів, а всього надоїла Ганна з початку року / 
понад 50 тонн молока. Хіба це не ріка молочна? /

— А треба, щоб вона ще повнішою була, — говорить ' 
Ганна. — Ми оце з дівчатами слухали промову Микити ' 
Сергійовича, його заклик кріпити економічну міць краї- ? 
ни і прямо там, біля гучномовця, вирішили, що перегля- і 
немо зобов’язання. Тепер їх виконаємо не до кінця ро- / 
ку, а до дня відкриття XXII з’їзду КПРС. /
Я Ми розмовляємо, йдучи від ферми до неї додому, Ч 

щоб відшукати серед її записів ще деякі показни- / 
ки роботи. Але, щиро кажучи, мене більше, ніж усі по- / 
казники, цікавить сама Галя, її життя. При такому тру- 2 
довому і громадському навантаженні чи не носить во- ( 
но характер якогось сподвижництва? Вдома, де за лю- є 
дииу промовляють її речі, це легше*зрозуміти. г

В невеличкій кімнаті затишно, чисто. Багато красиво 7 
гаптованих рушників, вишивками і мереживом прикра- ( 
шені повий шифоньєр і диван. Під вікном, в яке загля- ( 
дають віти старої груші, стоїть робочий стіл. Тут бага- } 
то книг — і не лише підручники. ї

...Па прощання вона енергійно тисне руку. Я потім < 
ще довго відчуваю той потиск і довго думаю про Галю, і 
про те, що в усьому вона така — поривиста, невтомна, У 
міцна.. г '

Новогеоргіївський райок. Т. БОДНАР.

2аоаапоаапаа□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□QQQQ-jQQQQQgQQQggQQQQQaaQog

виховне т;ом с о м о А ІООГ.ОООЬ?

клав літературу, зібралось 
чимало юнаків і дівчат.

— Е-е, та тут зовсім ні
чого немає про шпигунів,— 
скептично зауважив хтось.—

А ще казав, цікаві книж
ки...

— А ви читали «Війну і 
мир», «Мати»?.. — запитав 
Володимир. — Та цим тво
рам ціни немає.

Він розповідав, читав 
роткі уривки з романів, 
вістей і поем, радив, 
саме придбати. Немало 
бітників стало в той день 
власниками кількох книг.

...Це було рік тому. На 
звітно-виборних зборах ком
сомольської організації за
воду молодь зобов'язалась 
розповсюдити серед колек
тиву підприємства різної 
літератури на суму 1500 

І карбованців. Володимир Ча- 
I баненко, який мав особисту 
1 бібліотеку в тисячу томів, 
1 взявся за цю справу.
| 3 того часу майже кож-
, ного дня після роботи або 
г в обідню перерву поспішає 
! молодий інженер в книжко- 
і ві магазини, щоб перегля- 
I нути новинки, виконати за- 
і мовлення товаришів. А кіль- 
І кість 
і стає.

ко
по- 
що 
ро-

замовлень все зро-

Володю, дістань мені,' 
ласка, літературу побудь

радіо і електротехніці, — 
просить Петро -Камін- 
ський. — І другу книгу 
«Піднятої цілини».

Щоб знати, яку книгу по
радити купити товаришеві, 
треба самому багато чита-

і-і Делегати обласної Ж
І партійної конференції (зліва 

направо): Юлія ОСТРОВЕР
ХА — доярка колгоспу 
«40-рІччя Жовтня» ВІльшан- 
ського району, Микола ДРИ- 
ГА — свинар колгоспу «Про
грес» Долннського району, 
Євдокія НОМЕРЖИЦЬКА- 
ланкова-кукурудзовод кол
госпу «Путь Ильича» Зна- 
м’яііськото району.

КНИГОЛЮБ
ти. / Володимир читає, як 
кажуть, запоєм. Він 
но слідкує за всіма 
ками літератури, 
миться з планами 
ництв, а, головне,

уваж- 
новин- 
знайо- 
видав- 
добре 

знає характер і запити дру- 
зів-робітників. Саме при, 
допомозі Володимира Ча
баненка укомплектували 
свої особисті бібліотечки 
технологи Поліна Гожая і 
Віра Цирульова, кладов- 
щик Василь Кручененко та 
багато інших.

— Василь Петрович, — 
нещодавно звернувся В. Ча
баненко до директора мага
зину № 10 В. Валька. —■ 
Давайте, я виберу у вас 
декілька десятків книжок 
та художніх картин і разом 
з комсомольцями нашого 
підприємства проведемо на 
площі імені Кірова книжко
вий базар і лотерею.

Провели. Розповсюдили 
літератури на 200 карбо
ванців. Зараз почин агре- 
гатівців підхопила молодь 
інших підприємств.

За свою громадську ро
боту Володимир Чабанен
ко не одержує ніякої пла
ти. Та найкраща йому ви
нагорода — повага і любов 
товаришів.

О. ЛАДАН, 
терміст агрегатного 
заводу.

м. Кіровоград.
1

З МОЛОДІ ТРУ ЛІОН И НИ
І РАПОРТУЮТЬ ПАРТІЇ

Ґ~ ЛАВИ! трудові подарунки наступним з’їздам 
партії готують свинарки Олександрійського райо

ну. Ніна Іваник з третього відділку бурякорадгоспу 
цукрокомбінату відгодувала 1200 голів свиней за
гальною вагою 1000 центнерів. Понад 550 голів сви
ней загальною вагою 520 центнерів зняла з відгодівлі. 
в нинішньому році Ніна 
«Більшовик».

Соловіїова з радгоспу

* * *

Г РАФІТНИКИ Завалля 
* тонн пгінадп іпипппрг

і вже видобули десятки 
тонн понадпланового графіту. Це кращий тру

довий подарунок XXII з'їзду КПРС від колективу 
робітників.

В ці дні тут панує особливе трудове напружен
ня. Переможцем у змаганні робітників кар'єру, зай
нятих на розкривних роботах, є колектив екскавато
ра, який очолює Сергій Тимошенко. В цьому колек
тиві трудиться шість молодих робітників. Виробничі 
завдання вони викону
ють на 150 процентІв,'^^^^^^^^^^'* 
виймаючи щодоби по «МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
1.300 кубометрів грунту. 14 оересня ід01 р.г з Стор.



Повідомлення ТА PC
Відповідно до плану науково-дослідних і дослідно- 

конструкторських робіт по дальшому освоєнню космічно
го простору, радянські вчені і конструктори підготували 
до випробування більш потужні і досконалі варіанти ба
гатоступінчастих ракет-носіїв космічних об’єктів. Пуски 
цих ракет без останніх ступенів будуть 
район центральної частини 
такими координатами:

північна
широта:

Тихого
проведені в 

океану, обмежений

західна 
довгота:

10
9

градусів 
градусів

20
10

мінут 
мінут

градусів 
градусів

ЗО
05

мінут 
мінут

градусів 
градусів

зо
45

170
166

пусків у цьому районі

мінут 
МІНУТ

градусів 
градусів

167
169
перебуватимуть

55
20

Під час 
радянського флоту, оснащені спеціальними вимірюваль
ними засобами.

З метою гарантування безпеки ТАРС уповноважений 
заявити, шо Уряд СРСР просить уряди інших країн, які 
користуються морськими і повітряними шляхами в Ти
хому океані, дати вказівки відповідним органам, щоб 
судна і літаки в період пусків ракет не заходили в 
район акваторії і повітряного простору, обмежений вка
заними координатами. __

Пуски провадитимуться в період з ІЗ вересня по 15 
жовтня ц. р.

Лист

ЛЕ III

Пісенна творчість
наших земляків

Люш гшшишш
Слаба Ґі ФйООроЬа НузъчиЛ0 Смолансногс0 Смолансногс

ЕСТАФЕТА 
вздовж кордонів 

СРСР

'її/'ЛИПНІ цього року на цілину відправився ешелон 
будівельників з Кіровоградської та Черкаської об

ластей.
Молоді кіровоградці вирушили в Цілинноградську об

ласть, щоб своїми невтомними руками зводити новобу
дови — зерносховища та житла.

Як і в кожній новій справі, спершу не обійшлося без

*

с

«?
4

Об CAK-UrxІ Встд-ст ьа ге'млдРо-дм-мой.Ку »аи го6 сл^-ім»

XFVM КАЛСС ц-

' . . ....
4 прикрощів і невдач. Але кожен відчув почуття товари-
• ської допомоги в усьому — і в роботі, і в побуті. Ніхто 
? з нас, молодих будівельників, не занепав духом, а з га-
• рячим завзяттям брався до роботи.
« Хорошими ділами відзначили своє свято земляки. Во-
• ни звели кілька зерносховищ, в які тепер золотим пото-
• ком йде цілинний хліб.
’ Особливо відзначилися будівельники бригад Люби 
. Стратонової та Віри Ключник. Всім юнакам і дівчатам 
с цих та інших бригад вручено Почесні грамоти, оголо-
• шено подяки.
• — Не осоромимо своїх земляків! Завдання рідної пар- 
“ тії виконаємо з честю! — заявляють кіровоградці.
•
І
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МОЛОДІСТЬ
Слухай, серце. Пісня лине, 
Переможці там — в бою.
Трудова шумить лавина, 
Подвиг молоді взнаю.

. Як. те сонце, що весною 
В квіти землю оляга. 
Мозолястою рукою 
Всі вершини досяга. 
Звідки ж силу ту черпає, 
Щоб пізнать усі краї, 
Щоб і зорі цілували 
Крила мужнії твої? 
Чудо-серце юність має. 
Рідна матір — є земля. 
Мужність в Партії черпає. 
Силу мудрого Кремля. 
Слухай, серце. Пісня лине. 
Переможці там — в бою. 
Трудова шумить лавина. 
Подвиг молоді взнаю!

МОСКВА. 11 вересня. 
(ТАРС). Незвичайна еста
фета йде по країні. Вона 
почалася з двох прикордон
них селищ: Нікель Мур
манської області і Посьєт 
Приморського краю.

Це всесоюзна комсомоль
сько-молодіжна естафета 
вздовж кордонів Радян
ського Союзу, яка прово
диться за рішенням ЦК 
ВЛКСМ. В ній беруть 

'участь спортсмени-прикор
донники, молоді робітни- 
/ки, учнівська молодь. Поряд 
/«з спортивними вимпелами 
ьвони несуть від району до 
^району рапорти про вико- 
Анання трудових робов’я- 
дзаиь до XXII з’їзду КГІРС. 
0 Естафета закінчиться, ко- 
Оли зустрінуться обидві гру- 
Опи учасників.
5 -----0-----

2 Нова майстерня
В колгоспі імені Жданова Но- 

( вогеаргіївського району стала 
(до ладу нова майстерня по ре- 
(монту 
/техніки, 
2 карними, 
статями.

(пальною

сільськогосподарської 
Вона устаткована то. 
свердлильними вер. 
газо . електрозварю- 
анаратурою.

П. ПОЛЯРУС.

Ш <М*/ Азд ‘■СМ Мы СО- б“~

жІ
If ygsgysagsggg»—

—- ----- --------------- ---------- й ♦ •

Встает заря над Родиной,
Курантов слышен бой, 
Весенним садом, розами 
Цветет наш край родной. 
Мы в школу собираемся, 
Учебники берем 
И дружною вагатою 

В любимый класс идем.

Припев:

Хотим мы стать героями, 
Нам в космос путь 

открыт!
Мы юные гагаринцы, 

Народ нам говорит!
Алеша, Коля, Сашенька

Хотят все Юрой быть,
Чтоб краснозвездной 

птицею
На Марс, Венеру взмыть. 
Родная наша Партия 
Зовет на подвиг нас.
Гагарин — первый 

космонавт! —
Живой пример для нас!

Припев:

Хотим мы стать героями,
Нам в космос путь 

открыт!
Мы юные гагаринцы, 

Народ нам говорит!

Чому ми так говоримо
Вислів «танцювати під чужу дудку» вживається, 

коли хто-небудь діє не за своєю, а за чужою волею. Ви
никло воно з байки Езопа (VI століття до н. е.), в якій 

розповідалося про рибака, який намагався підманювати 
рибу грою на флейті, але дослід виявився невдалим, і 
рибаку довелося закинути сітку.

Звертаючись до риб, які бились на піску, рибак з до
кором сказав: «Поки я грав на флейті, ви не хотіли 
танцювати, а тепер затанцювали».

м КІРОВОЇ РАД, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 36.
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Н. ЗАБОЛОТНЯ, 
наш позаштатний кореспондент. 

Цілмнноградська область.
На знімку: Цілинний край. Росте і 

селище радгоспу «Іжевський». За сім 
ваио більше 200 жилих будинків, клуб 
тячий садок і ясла.

На знімку одна з 
«Іжевський».

Фото Є.

впорядковується 
років тут збудо- 
I бібліотека, ди-

школа та лікарня, 
вулиць садиби цілинного радгоспу

ШУЛЕПОВА. Фотохроніка ТАРС.
................................................... ■ ВД

СОЛДАТИ
1926 рік. «Лютневий ранок- 

Міжнародний експрес Моск
ва—Рига наближався до 

< столиці Латвії.
Було пів на шосту ран

ку. Пасажири стали вихо
дити в коридор. Відкрнли-

• ся двері й купе № 4, в яко-
• му їхали радянські дипло-
• матичні кур’єри Теодор
• Нетте і Іоган Махмасталь. 
е їх шлях лежав через Ригу
• в Берлін. Комуністи Нетте
• і Махмасталь пильно обері-
• гали довірену їм пошту.
• Вони відпочивали по черзі.
• В цю ранню пору не спав 
, І. Махмасталь. Він вийшов 
<» в коридор і, ставши біля
• вікна, закурив.
Т До Риги залишилось 28
• кілометрів. Навколо пану- 
? вав спокій і тиша. Рівно
мірно стукотіли колеса, по-
• глипаючи відстань сталевих
• колій. Раптом у вагоні з’я-
• вилося двоє в масках. Во-
• ни були одягнуті в чорні
• пальта, на голові — шнро- 
е кополі капелюхи. В руках 
« невідомих револьвери. Мах-
• масталь встиг забігти в ку- 
0 пе і розбудити Нетте, який 
’спав на верхній

• світлі напівтемряви 
майнула рука Нетте, 
виймала з-під подушки ре
вольвер.

Бандити направилися 
четвертого купе. Один з 
них вигукнув: «Ось вони! 
Руки вгору!» Пролунали 
постріли. Махмасталь, який 
сидів на нижній полиці, ді
став поранення. Перший 
відповів на постріли також 
поранений Нетте. Стікаючи 
кров’ю, зібравши останні 
сили, він тяжко поранив у 
голову одного із нападаю
чих. Бандит, падаючи, ви
стрелив і повторно поранив 
Махмасталя. Другий бан
дит убив наповал Нетте. 
Махмасталь вистрелив лі
вою рукою і попав у друго
го нападаючого.

Поліцейські, які знаходи
лися в сусідньому вагоні, 
не з’явилися на допомогу. 
Коли поїзд зупинився на 
станції Саласпілс, у вагон, 
де тільки що було вчинене 
криваве злодіяння, ввійшли 
чини латвійської залізнич
ної охорони. Махмасталь 
лежав на підлозі наезнан.

тяжко

вияви- 
двома

На ньому — Неттс, який 
упав з верхньої полиці. Він 
був нерухомий.

— Звільніть мене, — по
прохав Махмасталь. — Я 
не можу встати, я 
поранений.

Права рука його 
лась роздробленою
кулями, рана була і в об
ласті живота. Стікаючи 
кров’ю, він ні на хвилину 
не переставав піклуватися 
про дипломатичну пошту, 
яка виявилася цілою. Боя
чись втратити свідомість, 
Махмасталь попросив ра
дянського громадянина, що

полиці. У 
про

що

до

Іван БІЛЯВСЬКИЙ.

на тему «Програму народного щастя нам партія рідна 
дала». В ранкову передачу були включені твори поетів 
Олекси Новицького, Льва Ошаиіиа, Володимира Сосю- 
ри, нашого земляка Євмена Доломана.

Та мить близька, коли мети обличчя 
Побачимо ми зримо в сяйві днів 
І партія синів своїх покличе 
На двадцять другий з’їзд під сурми спів,

— схвильовано читає диктор натхненні рядки з віргпа 
О. Новицького. Звучить музика. І знову рядки з поетич
них творів.

В передачі були також використані вірші лоетіз-по- 
чатківців Валерія Юр’єва, Іванам Кузени, виконано 
пісню Дмитра Чібісова «Кіровоградський вальс».

Слід побажати, щоб працівники обласного радіо часті
ше готували такі цікаві літературно-музичні композиції, 
присвячені проекту Програми КПРС.

&------ ~ ' —Боротьба стає; гострішою
Наближається до кінця рози- 

граш на першість країни і рес
публіки з футбола серед май
стрів класу «Б». Боротьба де-, 
далі стає гострішою.

Г.~

РЕВОЛЮЦІЇ 
їхав у сусідньому купе, за
лишитися з ним.

Нападаючі розраховува
ли вбити радянських дип
кур’єрів сплячими і заволо
діти диппоштою, але зустрі
ли нищівний опір. Дип
кур’єри, не шкодуючи жит
тя, із зброєю в руках від
били напад. Тяжко поране
ний, Махмасталь беріг дип- 
пошту до прибуття поїзда 
в Ригу і віддав її лише по
віреному в справах СРСР в 
«Латвії. І тоді сили залиши
ли цю атлетичного складу 
людину. Коли його відпра
вили в лікарню, він був без 
пам’яті. Там йому зробили 
операцію. Життя Махма
сталя було врятоване.
' Обох нападаючих зна
йшли в купе убитими. По
руч валялися маски, ре
вольвери, на підлозі калю
жа крові. Представники 
буржуазної «Латвії, перед
бачаючи слідство, поспіши
ли оголосити вчинене ЗЛО
ДІЯННЯ звичайним кримі
нально-бандитським напа
дом. В дійсності ж це було 
чергове кільце в ланцюгу 
злодіянь проти молодої 
країни Рад.

Президія ЦБК СРСР 
8 лютого 1926 року нагоро
дила Т. Нетте і І. Лїахма- 
сталя орденами Червоного 
Прапора. 9 лютого Москва 
проводила в останню путь 
відважного дипкур'єра Тео
дора Нетте.

Теодор Нетте народився 
в 1896 році в Ризі в робіт
ничій сім’ї. В 1914 році він 
вступив в ряди партії біль
шовиків. Під час громадян
ської війни був політпра- 
Цівником і командиром ба
тальйону на Західному і 
Південному фронтах. З 
1919 року працював в Нар- 
комінсправ дипломатичним 
кур єром. На цьому посту 
тов. Нетте проїхав за кор
доном тисячі кілометрів з 
диппоштою, сміливо пере
борюючи різні перешкоди, 
шо їх чинила міжнародна 
реакція.

Близький друг загиблого 
дипкур’єра, поет Володимир 
Маяковський 
образ у 
Нетте — 
веку».

28-й тур кіровоградська «Зір
ка» провела в Ужгороді. На
пружений поєдинок закінчився 
з нічийним результатом — 1:1.

Тепер «Зірка» має 34 очка з 
50 можливих І займає п’яте міс
це серед команд першої україн
ської зони. 16 вересня вона 
прийматиме па своєму полі 
київський «Арсенал».

Зустрічі між іншими команда
ми ’зони закінчились тай: 
Київ — Ровно — 1:1, Львів —' 
Миколаїв — 2:0, Чернівці — 
Одеса — 1:2, Херсон — Дрого
бич — 3:0, Житомир — Черні
гів — 0:0, Хмельницький — Ста
ніслав —0:1, Черкаси — Терно
піль — 2:1. Вінниця І Луцьк 
гратимуть 20 вересня.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

втілив його 
вірші «Товаришу 

пароходу и чело-

А. КАРНІЇ. 
(Кор. ТАРС). 

м. Рига.
------------------------

Заява держдепартаменту €111А
НЬЮ-ЙОРК, 12 

(ТЛРС). Агентство ___
Прссс Інтсрнейшнл передає з 
Вашіпгтона:

Представник держдепартамен
ту в питаннях преси Ріп зро
бив таку заяву в питанні про 
Берлін:

пересип. «Президент і державний сек- 
Юцайтед . ретлр дали зрозуміти, що вони 

« надіються на можливість про
ведення плодотворних пере
говорів. Ми гадаємо, що ма
ють відбутися корисні перегово
ри».

о 10 год. ранку та 12 гол. дня. 
«варшавська сирена». 
Початок о 2, 4 год. дня, 6. 8, 
та о 10 год. вечора.

Кінотеатр імені Дзержннсько- 
го. «ВОЛГА-ВОЛГА». Початок 
о 9 та 11 год. 10 хп. ранку. 1 
год. 20 хв., З год. ЗО хв., 5 год. 
40 хв. дня, 7 год. 10 хв. та о Ю 
год. печора. Па літньому май
данчику о 8 год. ЗО хв. вечора.

Кінотеатр «Сіівашсць». Для 
дітей — «ВАСИЛИСА ПРЕ
КРАСНА». Початок о 9 год. 50 
хв. ранку, II год. ЗО хв., 1 год. 
10 хв., 2 год. 50 хп. ДНЯ. 
• ОДРУЖЕНИЙ ________ ’
Початок о 4 год. ЗО хп. дня. 6 
год. 20 хв., 8 год. 10 хп. та о Ю 
год. печора. 
дянчнку — о 
чора.

Кінотеатр «Хроніка». Доку
ментальний фільм «ЗІРКИ ЗУ
СТРІЧАЮТЬСЯ В МОСКВІ»« 
Демонструється з 10 год. ранку 
до 9 год. печора. Художній 
фільм «ТРИ ПОВЕРХИ ЩАС
ТЯ». Початок о 9 год. ЗО хв. 
вечора.

50 хи.
холостяк»

На літньому май-
8 год. ЗО хв. ве-


