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Пролетарі всіх країн, єднай і ес.чі 4 який твій особистий подарунок
з'їздам партії?

Трудяться, вчаться

З ДУМОЮ
На XII

завтрашній день
обласній партійній конференції

£ ТІЮБИТЬ свою професію 4 
♦ •’і геодезистка Жанна Че-? 
Ч лур. П’ять років тому приї- • 
4 дала вона на будівництво • 
І Кременчуцької ГЕС І стала • 
ф працювати помічником гео- « 

1 дезиста, а одночасно заочно а 
навчалась у технікумі. За- ф 
раз Жанна — справжній : 
майстер своєї справи.

На знімку: Жанна ЧЕПУР. * 
Фото Г. ЧОБІТКА.

ÎІ

ЯК СВОЮ рідну, кровну 
справу, як найвищу ме

ту свого життя сприйняла 
проект нової Програми Ко
муністичної партії молодь 
найбільшого в місті підпри
ємства — заводу «Червона 
зірка».

В комсомольсько - моло
діжній зміні майстра т. Єр- 
молаєва з цеху механізації 
і верстатобудування за 
жвавим обговоренням про
екту Програми послідува.іи 
нові перемоги в труді, в ко
муністичному русі. Першою 
на заводі ця зміна удостої
лась високого звання кому
ністичної і несе його з чес-

Т РУДЯЩІ Кіровоградщини беруть 
■ активну участь у створенні матері

ально-технічної бази комунізму. Гідро
будівники на два роки раніше строку 
звели на Дніпрі новобудову семирічки— 
Кременчуцьку ГЕС. Колектив заводу 
«Червона зірка» ознаменував 1961 рік 
випуском мільйонної (за післявоєнний 

*пас) сівалки і успішно виконує тепер 
свої передз'їздівські соціалістичні зобо
в’язання.

Добрих результатів добилися і трудів
ники села. Вони зібрали з кожного гек
тара по 22 центнери зернових (без куку
рудзи), значно перевиконавши своє зо
бов’язання. Вирощено високий урожай 
кукурудзи, цукрових буряків, соняшника.

У натхненній боротьбі за виконання 
завдань семирічки виросли сотні, тисячі 
передовиків, новаторів промисловості і 
сільського господарства. Про це з гор
дістю говорили делегати Кіровоградської 
обласної партійної конференції, що про
ходила 14—15 вересня.

Обговорюючи доповіді секретарів об
кому партії Л. Г. Кравченка і С. 3. 
Ссргієнка про проекти Програми і Ста
туту КПРС, звітну доповідь першого 
секретаря обкому КП України Ф. Г. 
Мартинова, учасники конференції зосе
редили свою увагу на тому, що треба 
зробити для збільшення вкладу трудів
ників міста і села області у справу 
дальшого могутнього піднесення еконо
міки країни.

«Йти вперед до нових вершин, дбати 
про завтрашній день», — ця думка про
низувала всі доповіді, виступи кожного, 
хто взяв участь у дебатах.

— Наше першочергове завдання, — 
сказав т. Мартинов, — підготувати гідні 
трудові подарунки XXII з’їздові КПРС. 
Треба, щоб кожне підприємство — ве
лике і мале — до 17 жовтня виконало 
план 10 місяців, а до кінця року—річний 
план з усіх техніко-економічних показ
ників.

Колгоспники і робітники радгоспів 
вбирають тепор урожай пізніх культур. 
Головне — зібрати швидко і без втрат.

— Ми можемо так організувати робо
ту, — говорить т. Мартинов, — щоб ку
курудзу на зерно з площі 300 тисяч гек
тарів зібрати до дня відкриття XXII 
з’їзду КПРС. Для цього треба високо
продуктивно використовувати комбайни, 
забезпечити роботу техніки у дві зміни,' 
не гаяти дорогоцінного часу при наван
таженні і особливо на хлібоприймаль
них пунктах.

Секретар обкому партії Ф. Г. Марти- 
пов говорив про те, що комсомольські 
організації області під керівництвом об
ласної партійної організації провели ве
лику роботу по виконанню зобов’язань, 
взятих на третій рік семирічки.

Разом з тим на конференції відзнача
лось, що обком ЛКСМУ допускає 
серйозні недоліки у керівництві міськи
ми і районними комітетами комсомолу.

Працівники апарату обкому мало бува
ють на місцях, слабо вникають в роботу 
бюро МК і РІ\ ЛКСМУ. Тому є значна 
частина первинних організацій, в яких 
внутріспілкова робота занедбана.

«Партія. — говориться в проекті Про
грами КПРС, — урочисто проголошує: 
нинішнє покоління радянських людей 
житиме при комунізмі!».

Здійснення Програми партії буде ос
новою усієї діяльності Ленінського ком
сомолу по комуністичному вихованню 
молоді, участі у створенні матеріально- 
технічної бази комунізму.

Про конкретні шляхи, форми і методи 
роботи по вихованню підростаючого по
коління говорили у своїх виступах 
М. П. Гуйван — секретар Олександрій
ського міськкому партії, І. М. Біло- 
стоцький — секретар Олександрівсьісого 
райкому партії, К. І. Сабанський — 
секретар Новгородківського райкому 
партії, В. С. Пашкова — помічник май
стра трансформаторного цеху Олек
сандрійського електромеханічного заво
ду, М. І. Річка — секретар Новогеоргіїв- 
ського райкому партії, офіцер В. І. Ус
тинов.

Дбаючи про завтрашній день, всі во
ни підкреслювали, що партійні організа
ції повинні посилити керівництво комсо
молом, допомагати йому виховувати мо
лодь в дусі суворого додержання прин
ципів і норм комуністичної моралі.

Моральний кодекс, сформульований в 
проекті Програми КПРС, повинен стати 
основою виховання кожної молодої ра
дянської людини.

На конференції виступили кандидат в 
члени Президії ЦК КП України, Голова 
Ради професійних Спілок УРСР В. К. 
Клименко, міністр будівництва електро
станцій СРСР Г. Т. Новиков.

В одноголосно прийнятих резолюціях 
делегати конференції палко схвалили 
проекти Програми і Статуту КПРС і за
певнили Центральний Комітет КПРС на 
чолі з вірним ленінцем М. С. Хрущовим, 
ЦК КП України, що кіровоградські ко
муністи не пошкодують своїх сил для 
успішного перетворення в життя великих 
накреслень партії.

Обрано новий склад обкому партії, 
ревізійної комісії, а також делегатів на 
XXII з’їзд КПРС і XXII з’їзд КП Ук
раїни.

Учасники конференції з великим під
несенням прийняли вітальні листи Цен
тральному Комітетові КПРС і Централь
ному Комітетові КГІ України.

* * *
Відбувся організаційний пленум об

ласного комітету партії. Першим секре
тарем обкому обрано Ф. Г. Мартинова, 
другим секретарем — Л. Г. Кравченка, 
секретарями — С. 3. Ссргієнка, 
Плющенка, М. М. Лесняка.

Иде передз'їздівський переклик 
бригад комуністичної праці
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комсомольців, серед ° 
перевиконував своїх g

почин бригади Альбіни 
«Червона зірка», наша 

бригада також включилася у змагання за право на
зиватись колективом комуністичної праці імені ХХЛ 
з'їзду КПРС.

Наша бригада — це шість 
яких нема жодного, хто б не 
завдань. 130—140 процентів змінного завдання для □ 
нас вже стало правилом. Члени бригади — фрезеру- □ 
вальники Вадим Гаркавченко, Валентин Львів, Пет- § 
ро Савіцький, токарі Рая Збарська і Катерина Криво- □ 
шея дорожать кожною хвилиною робочого часу, змін- □ 
ні завдання виконують за 6 годин.

Всі члени бригади — дружинники. Всі здобули □ 
середню освіту, а Тамара Чуднова і Вадим Гар-° 
кавченко вчаться в інституті. °
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Нещодавно Кіровоградський міськком ЛКСМУ ° 

присвоїв наиіій бригаді високе звання колективу ко- ° 
 . ~ о 

□ 
□ 
□ 
о 
о 
о 
□ 
о 

- , ........................- о
г£іоооповоооопоопппопоооопооооооооаопоопааоовоосоппсопи.'

муністичної праці імені XXII з'їзду КПРС.
Г. ОЛЕКСІЄВ, 

бригадир колективу комуністичної праці імені 
XXII з’їзду КПРС заводу «Сільгоспдеталь».

Н А ІС з, 
Міністра, Оборони Союзу PCP

14 ВЕРЕСНЯ 1961 р. № 217 м. МОСКВА
Про черговий призов на дійсну військову службу і про порядок звільнення з Збройних 

Сил військовослужбовців, які вислужили встановлені строки служби
У відповідності з Законом про загальний військовий 

обов’язок і Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про тимчасову відстрочку звільнення в запас 
солдатів, матросів, сержантів і старшин, які вислужили 
строки дійсної військової служби», наказую:

1. Призвати на дійсну військову службу в Радянську 
>• Армію, Військово-Морський Флот, у прикордонні і 

внутрішні війська громадян 1942 року народження, які 
не мають права на пільгу і відстрочку від призову, а 
також громадян призовного віку, яким закінчились від
строчки від призову і ровесники яких проходять дійсну 
військову службу.

Призов на дійсну військову службу провести у вста
новлені Законом про загальний військовий обов’язок 
строки.

2. Тимчасово відстрочити звільнення в запас солдатів, 
матросів, сержантів і старшин, які вислужили строки 
дійсної військової служби, проходять службу в з’єднан
нях, частинах і на посадах згідно з затвердженим мною 
переліком.

Солдатів, матросів, сержантів і старшин, які вислу
жили строки дійсної військової служби, проходять 
службу в з’єднаннях, частинах і на посадах, не пойме
нованих у переліку, звільнити з рядів Радянської Армії, 
Військово-ЛІорського Флоту, прикордонних і внутрішніх 
військ у запас у встановлені законом строки.

3. Наказ оголосити в усіх ротах, батареях, ескадриль
ях і на кораблях.

Міністр Оборони СРСР 
Маршал Радянського Союзу Р. МАЛИНОВСЬКИИ.»

тю. Готуючи гідну зустріч 
наступним з’їздам, молодь 
цього колективу дала сло
во щозміни виконувати ви
робничі завдання не менше, 
як на 120 процентів. Кожен 
комсомолець, наслідуючи 
почин молодих МОСКВИЧІВ, 
взяв особисті зобов’язання. 

Успіхи колективу сяга
ють далі високих показни
ків у праці. Риси нової сві
домості, нових взаємин ма
ють тут міцний грунт. Ко
жен з робітників взяв за 
правило: своє вміння пере
дати товаришам. Комсомо
лець Георгій Бойко взяв 
шефство над трьома робіт
никами, які недавно прий-

• шли в цех, і допомагає їм 
.набути високої кваліфіка- 
, Ції.
а Справжніми умільцями 
•називають у цеху комсо- 
•мольців Віктора Куликов- 
*ського та Анатолія Адамо- 
<ва, робота яких відзначає- 
а ТЬСЯ ВИКЛЮЧНО ВІДМІННОЮ 
•якістю. Своїм досвідом во

ни щедро діляться з усіма. 
Не лише бездоганно ви

конувати свою операцію, а 
»й оволодіти суміжною про
фесією — таку вимогу по
ставили перед собою робіт
ники зміни. І виконують її. 
*Токар т. Адамов, наприк
лад, може вже працювати
• і фрезерувальником, а фре- 
<? зерувальник т. Солодунен-

ко — токарем.
Вся молодь зміни вчиться. 

Ростуть тут свої інжене
ри — закінчують політех

нічний інститут молоді ви-
• робничники тт. Адамов, 
•Пшеничний, Чорнобровець, 
® Солодуненко.

А. ЧЕРНОВ,
—0—

Вісті з ферм
• ГУАНІШЕ Микола Верба
• доглядав телиць у кол- 
? госпі «Росія». А тепер він —

дояр. І працює хлопець не
абияк: уже чотири декади 
підряд він утримує першість 
на фермі № 2. З початку 
року він одержав понад 2 
тисячі літрів молока від 
кожної корови.

Пишається юнак: і він 
вносить частку у розв'язан
ня величних справ, накрес
лених проектом Програми 
партії.

Г. КОЗАК.
Ульяновський район.

а: ........

В обномі КП України

Про звернення водіїв 
автопарку 

Новоукраїнського району
Водії автомашин Ново- 

українського автопарку ви
рішили провести 
по перевезенню 
господарських 
Місячник цей шофери при
свячують XXII з’їзду КПРС 
і зобов’язуються до дня 
відкриття з’їзду завершити 
перевезення всіх пізніх 
сільськогосподарських куль
тур в закріплених господар
ствах. Новоукраїнські водії 
закликають всіх автотран
спортників області підтри
мати їх почин.

Надаючи великого зна-

МІСЯЧНИК 
сільсько*« 

вантажів.

чення своєчасному збиран
ню і вивезенню сільськогос
подарських культур, бюро 
обкому КП України схва
лило цінний почин і звер
нення новоукраїнців по 
проведенню місячника і за
вершенню в основному до 
15 жовтня перевезення вро
жаю всіх пізніх сільсько
господарських культур.

Місячник по перевезенню 
врожаю пізніх сільськогос
подарських культур оголо
шено з 15 вересня по 15 
жовтня 1961 року.

Міськкоми, райкоми пар
тії, міськвиконкоми і райви

конкоми, облавто- 
трест зобов'язано 
обговорити звер
нення ВОДІЇВ Но- 
воукраїнського ав
топарку серед всіх 
ВОДІЇВ КОЛГОСПІВ, 
радгоспів, підпри- 

установ, які беруть 
сіль-

емств і 
участь у перевезенні 
ськогосподарськнх вантажів.

Рекомендується укомплек
тувати автомашини шофе
рами для роботи в дві змі
ни і організувати цілодобо
ву роботу всіх вантажних 
автомашин, забезпечити ви
сокопродуктивне викори
стання автотранспорту, ме
ханізоване розвантаження, 
широко розгорнути соціа
лістичне змагання серед 
шоферів за дострокове за
вершення перевозок сіль
ськогосподарських ванта
жів.



Гарно в нас на полях 1 ю
7 7 ті

дівчата Новопразького району виростили вІ ПАКИ І _______ _____ г_______  г____ ,
нинішньому році добрий урожай кукурудзи на всіх

7 тисячах комсомольських гектарів. Зараз повним хо
дом йде збирання качанистої на зерно.

Комсомольці і молодь дбають про збереження кож
ного вирощеного качана, кожного стебла. З цією метою 
повсюдно створені і добре діють комсомольські та піо
нерські дозори, патрулі. По-господарському організовано 
тут збирання і перевезення качанів.

Кукурудзяний фронт новопражці оголосили ударною 
ділянкою. Первинні організації району докладають всіх 
сил до того, щоб успішно виконати взяті зобов’язання, 
щоб наприкінці вересня — на початку жовтня повністю 
завершити збиральні роботи на масивах качанистої.

Сьогодні мк й розповідаємо про роботу комсомольців 
І молоді Новопразького району на збиранні високого 
врожаю кукурудзи.

КОМСОМОЛЕЦЬ Григорій Кузьменко одним з перших вивів 
свій комбайн на кукурудзяний масив головківського кол

госпу імені Леніна Новопразького району. >-
На знімку (зліва): кукурудзозбиральний агрегат в робо

ті; (справа) — комбайнер Григорій КУЗЬМЕНКО.

ДРУГІ ЖНИВЛНОВИИ ІСПИТ

ВІДШУМІЛИ, відгомоніли теплі літні дні. Настає 
осінь золота, яку, скажу по правді, ми так нетерпля

че чекали. Адже ще взимку, приїхавши з Пленуму ЦК 
ЛКСМУ, ми разом з дівчатами переглянули свої зобо
в'язання і дали обіцянку зібрати не по 55 центнерів, а 
по 80 центнерів кукурудзи в зерні на кожному з тридця
ти гектарів і по 60 — на кожному з 114 гектарів.

Такого врожаю ще не було на наших землях. Отож, 
щоб не осоромитись, треба було відразу братись за ро
боту. Почали з нагромадження органічних добрив. Ста
ралися дівчата, бо всі ж, як одна сім’я, живуть одними 
думами, пориваннями. Було, чи сніг на голову, чи вітро
вії, а ми вивозимо перегній, мінеральні добрива. І внес
ли на 30-гектарну ділянку по 20 тонн перегною, на реш
ту закріпленого за нами лану — по 15 тонн на гектар.

Весною вчасно посіяли, хорошим каліброваним насін
ням сорту «ВІР-42».

Випали теплі, рясні дощі. І буйнолиста тягнулася 
вгору. Знову прийшли нам на допомогу механізатори. 
Вони ретельно розпушували міжряддя. А ми в свою чер
гу двічі підживили, пропололи, прорвали рослини, в 
кожному гнізді залишили їх по дві. А коли прийшов 
час, зробили і штучне запилення.

Старанний труд приніс бажані результати. Кукурудза 
вигналась на славу: піднімеш руку і до волоті не діста
неш. Та й початків на кожному стеблі не менше двох.

Як показали попередні підрахунки, ми свого слова 
додержали. Тепер знову слово за механізаторами.

Нашу кукурудзу збирає комбайнер Євген Коваленко. 
Свій агрегат «ККХ-3» він добре відремонтував. Тепер 
працює без перебоїв, скошує щоденно по 6—7 гектарів.

На частині площі все ж доведеться виламувати кача
ни вручну. Отже, треба розподілити свій час так, щоб 
впоратися з кукурудзою і з цукровими буряками. Вдень 
ми збираємо кукурудзу, а вночі дівчата працюють на 
вивезенні цукрових буряків.

Відомо, що виростити урожай — це половина справи. 
Як кажуть, у народі, не то врожай, що в полі, а то, 
що в коморі. Ми про це добре пам’ятаємо. І докладемо 
всіх старань, щоб вчасно і в строк закінчити збирання 
качанистої. Це й буде нашим найкращим подарунком 
XXII з’їзду нашої рідної партії.

Г. МАЛЬОВАНА, 
ланкова комсомольсько-молодіжної ланки кол
госпу імені Леніна Новопразького району.

ККХ-3“
Євген Коваленко 

комбайном „ 
скошує щодня по 6-7 

гектарів кукурудзи
Товариші комбайнери!

Працюйте так, як Євген, 
Коваленко.

\ Молоді передовики, бій
ці кукурудзяного фронту!

Скористайтесь досвідом
новопражців у організації 
збирання качанистої.

На других жнивах вони не
втрачають марно жодної 
хвилини. Підвищуйте тем
пи збирання, боріться за 
те, щоб до ХХ1І з'їзду КП 
України рапортувати: з 
кукурудзою впоралися!

і

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
17 вересня 1961 р., 2 стор.

*

ДРУГІ жнива в розпалі. А, здає
ться, ще недавно вітер гонив 

хвилі з краю в край но неозоро
му полі пшениць, вусатих ячме
нів. Як швидко летить час. Те
пер, коли їдеш полем, тільки мас
на рілля та високі золотаві скир
ти соломи нагадують про недав
но відшумілу велику битву за вро
жай.

За трудовими клопотами не зчу- 
лися юні ентузіасти, як прийшла 
осінь. Позолотила вона кукуруд
зяні лани. Настали другі жнива.

Комсомольці і молодь нашого 
району доглядали 7 тисяч гекта
рів королеви полів. Чотири тися
чі гектарів молоді хлібороби зби
рають на зерно. Зараз, як ніколи, 
треба зосередити на цьому всю 
увагу. В усіх артілях району вже • 
розпочали косовицю качанистої. 
Безумовно, що важлива роль у 
боротьбі за врожай належить мо
лодим механізаторам-комбайне- 
рам. На полях району працює 
п’ятнадцять комсомольсько-моло- 
діжпих агрегатів «К.У-2А» та 
«ккх-з».

ЇТЕРШІ дні показали, що всі аг- 
■*"- регати працюють чітко, зла
годжено. Завзято, наприклад, тру
диться Є. Коваленко — комбай-
-------- . -----------

*ТЧЛ ЬКИ виїдеш
Л за село—відра

зу обабіч дороги, 
мов густий ліс, ви
сочить кукурудза. Та й виросла ж вона
цього року! Висока та широколиста. Ще 
кілька тижнів тому наливалась соком. 
Стояла зелена, як рута. Тепер осінь по
золотила ці широкі масиви. На поля Но
вопразького району прийшли другі жни
ва.

Євген Коваленко «стриже» на своєму 
«ККХ-3» оце широке поле уже кілька 
днів. Поглянь на скошену плантацію — 
нічого не скажеш — чиста робота! Ні 
тобі стебла, ні роздушеного качана. Тіль
ки незвичайна «стерня» наїжачується 
великими, низько скошеними бадиляка- 
ми.

Злагоджено, ритмічно працюють всі 
вузли агрегату. Ось уже в який раз за
ходить Євген у свою загінку. Тільки-но 
ширина її була десять метрів, дивишся 
вже — п’ять, і ось комбайн уже розко
шує її. Хрустять жовто-сируваті стебла, 
рівномірно пливуть до зубастих валь
ців — і тільки чути, як качани вдаряю
ться об стінки візка. Летять і летять по
чатки — за кілька хвилин уже величезна 
купа їх. Комсомолець Віктор Горбенко 
вправно орудує вилами, щоб качани ля
гали рівно, не розлітались додолу.

У Євгена на обличчі задоволення — є 
що косити. Не доводиться вхолосту пра
цювати! Перші скошені гектари показу
ють, що з кожного в артілі буде більш, 
як по 50 'Центнерів кукурудзи в зер
ні.

Хлопцям-шоферам немає часу стояти. 
Приїхав — скоріше до агрегату, змінюй 
свого напарника. Не буде ж комбайн 
стояти серед поля і чекати, поки черго- - 
вий водій підрулює до подавача.

Ні, не образиться Євген на шофера 
Миколу Прудкого. Своїм «ГАЗ-5!» він 

пер з колгоспу імені Леніна. На 
своєму «ККХ-3» він щоденно пе
рекриває змінні норми: скошує по 
6,5—7 гектарів. В колгоспі імені 
Свердлова на збиранні качанистої 
старанно трудиться комсомоль
сько-молодіжний агрегат Петра 
Рощенка. Хлопець управляє агре
гатом в цьому році вперше. Не 
обійшлося й без труднощів. В пер
ші дні навіть допускались простої. 
Зараз «КУ-2А» працює безвід
мовно.

Колгоспи вже продали державі 
перші сотні центнерів кукурудзи.

ЩО П КАЗАТИ, добрий урожай 
визрів цього року на комсо

мольських гектарах. Тож потріб
но дбати не тільки про збирання 
врожаю, а й про його збереження. 
Щоб жоден качан не потрапив в 
загребущі руки — такий девіз ком
сомольських дозорів, які створені 
при первинних організаціях. В 
кожній артілі діють інспекторські 
групи, які організовують роботи 
по убиранню та охороні врожзю, 
керують змагайням.

Активно діє комсомольський до
зор в колгоспі імені Леніна (с. Го- 
ловківка), який очолює секретар 
комсомольської організації Д. Сто-

Гудуть комбайни у загінках
птахом мчить по дорозі. Ще тільки 
«31С-150» Семена Гути наповнився до 
половини, а Микола вже тут, як тут.

Метр за метром вгризається «ККХ-3» 
у високу кукурудзяну стіну. А Семен 
вирульовує на новов’їжджений шлях — 
і тільки курява знялася. А біля транс
портеру — вже Микола. Встигає і Бо
рис Беріиадський відвозити качани на 

своєму прудкому тракторі.
А на току росте гора янтарних кача

нів. в. микитенко.
ІІовопразький район.

В обідню П'.рерву на тік колгоспу імені Лені«» 
новопразького району завітала аг'іткультбригад* 
районного Буднику .ж»
кукурудзоводн виступ культармійців”

колгоспу Імені ЛСЯ>«1

культури. Радо сприйме-”’ 
.. . —— —•**«** артімціи.

«„•а, гЛг Ше пРи,:*ДІть! — висловили побажанню 
хлібороби.

ян. Хлопці й дівчата вдень пере
віряють роботу агрегатів, дома
гаються, щоб злагоджено і рит
мічно транспортувалася кукуруд
за, щоб ретельно готувалися ка
чани для здачі державі. А ввече
рі на велосипедах об’їжджають 
свої комсомольські володіння, щоб 
ніхто не розтягував колгоспне 
добро.

Перші зібрані гектари показу
ють, що комсомольці свято вико
нують свої зобов’язання. їхні пла
ни, розрахунки були реальні. Як
що брали зобов’язання зібрати не 
менше як по 50 центнерів куку
рудзи в зерні, то тепер уже вид
но, що в багатьох колгоспах бу
де більше. А деякі комсомольсько- ■» 
молодіжні ланки зберуть по 60—* 
80 центнерів в зерні на великих 
площах.

Другі жнива розпочалися, 
ходять вони успішно. Ми, 
цінники райкому, активісти, 
мо намагатися, щоб таким 
вдалим був і фініш кукурудзяних 
жнив. Шоб десь на початку жовт
ня доповісти: комсомольська куку* 
рудза повністю зібрана!

В. НЕДВИГА, 
інструктор Новопразького 
райкому комсомолу.

Про- 
пра- 

буде- 
же

Сьогодні сюди при
йшли учні — допо
магають колгоспна* 
кам очищати кача

ни. просушувати їх і відправляти на
елеватор.

А на полі з краю в край ходить агре
гат Євгена. Ще до вечора залишилось 
багато часу, а норма вже є!

Всюди кипить напружена праця. Ком- 
сомольці і молодь новопразької артілі 
імені Леніна докладають всіх зусиль, 
щоб вчасно зібрати багатий урожай ко
ролеви полів.



повідомлення ТАРС
ІЗ вересня ц. р. в точно призначений час проведено 

успішний запуск нової потужнішої багатоступінчастої 
ракетп-носія в район центральної частини Тихого океану 
на віддаль понад 12.000 км.

Політ ракети і дія всіх її ступенів проходили відпо
відно до заданої програми.

Макет останнього ступеня ракети-носія досяг водної 
поверхні з відхиленням від точки прицілювання менше 
одного кілометра, чим підтверджено високу точність 
роботи системи керування ракети. Передостанній сту
пінь ракети, виконавши своє призначення, увійшовши в 
густі шари атмосфери, зруйнувався.

Пуски багатоступінчастих ракет-носіїв космічних 
об єктів буде продовжено в район, оголошений у пові
домленні ТАРС від 11 вересня 1961 року.

^-ПГ-гСГО^'ГіХОгОСОСССОГ'ССССОГСГПГГГОСОГССОСССОСГГО'ОС

ІрЬОГОДНІ — республікан- 
1 день поезії, день

. теплого ліричного слова. Сьогодні сотні поетів£8
> України звітують своєю творчістю перед трудівни- 2
І ками заводів і фабрик, колгоспів і радгоспів. |

> Читачі «Молодого комунара» вже не раз зустріча- > 
< лися з віршами кіровоградського поета Олександра | 
$ Шкабоя. Гостре, дотепне слово сатиричних мініатюр, <
> щирість у ліричних віршах не могли залишити бай- |
; дужими юнаків і дівчат. |
; Поезії Олександра Шкабоя також часто друкую- | 
5 ться в республіканських газетах і журналах «Пра- | 
і пор», «Вітчизна», «Перець», «Радянська жінка» та | 
І інших. >
І В сьогоднішньому номері «Молодого комунара» $ 
І пропонуємо увазі читачів кілька нових поезій моло- | 
І дого поета. <
'V^'^WV7^VWWWWWVЛ^VЛVWWW^MЛWWЛ^^^^V^ЛЛW/Л^WЛ•Л'M

Читаючи проект Програми

СЬОГОДНІ - РЕСПУБЛІНДНСЬКИЙ ДЕНЬ ПОЕЗІЇ
Л юби й м і й К і ровоград

Я пройшов земель чимало, 
Бачив я міста-сади,
Та миліш за все квартали 
Міста рідного завжди. 
Над Інгулом осокори 
З яворами шепотять, 
/ на хвилях ясні зорі 
В Чорне море плюскотять.

З ніжним запахом акацій, 
З тихим гомоном людей. 
Прокидається до праці 
Моє місто молоде.

Пдуть з конвейєрів 
машини,

Виростають корпуси...
Все тобі, моя людино, 
Для багатства і краси.

Ти таке прекрасне місто, 
.Пюбий мій Кіровоград, 
Над тобою небо чисте, 
Ти увесь — зелений сад.

Я горджусь тобою, рідне, 
Та найбільш — людям 

хвали, 
ході вони — несхибні, 
ділах вони — орли.

У
У

•і

основами землеробства, вивчаючи 
машини, майбутні механізатори 

оволодіти мовою своїх друзів. Кож- 
прнділяв Перес Лауріано вивченню

Фото В. ШТЕЯНБЕРГА.

<■ уСПІШНО проходять заняття'юних кубинців в Бобри- 
■' ьсцькому училищі механізації сільського господар
ства. Оволодіваючи 
сільськогосподарські 
одночасно прагнуть 
ну вільну хвилину 
російської мови.

Читаю сторінки проекту Програми, 
Неначе людські невгамовні серця, 
І думи підносяться, мовби орлами. 
Пульсують, як струм в проводах без 

кінця.
У кожнім рядочку, у кожному СЛОВІ— 
І сонця по вінця, і щастя ущерть. 
Для мене, для тебе тут весни чудові, 
Поклонникам долара — вірная смерть. 
Щодень все сильніше знамена червоні 
Планету пронизують вздовж і ушир, 
Тому й недаремно в нью-йоркськім 

притоні
Тому й

ТИ ІШЛА...
ішла полями

ЧИ НЕ
Чи не ти 
й стрічку кинула отут, 
І вона петля житами — 
Навпрошки ж коротша 

путь.
Чи не з твого плаття 

квіти 
Розгубились всі, як є, 
П проросли тут, щоб 

зоріти 
В серце зранене моє?
Чи не ти куєш од скуки 
В лісосмузі навесні. 
Лічиш нашої розлуки 
Незбагненно довгі дні? 
Я іду, а стежка-мрія 
В’ється, в’ється 

без кіпця.
Т росте в душі надія, 
Що кінець її назріє 
У закоханих серцях.

р

Перевіряємо виконання комсомольських зобов'язань

.ЗоЯКСЛИТИ'Си є над чим

В останній агонії казиться звір. 
Ну що ж, хай злоститься —

не виростуть крила, 
Підрубані в Жовтні.

Своє ж нам робить — 
Щодень напинаємо буднів вітрила, 
Як завжди, тугіш, все щільніш кожну 

мить. 
Нам партія компас — Програму 

вручила. 
То Леніна мудрість, ЦЕКа героїзм... 
Відчалюєм, линем — на обрії мило 
Вогнями всміхається порт Комунізм!Вогнями

О .3 д УМИ

З

І ч
тернпків і на узлісся 

Вечір невід потягнув. 
Лежебокою 
І в покосах 
Тракторист

І» Хмелзвські контрасти
ТЛЛОДОСИ — найбільше в районі село. Тут ведуть 

своє господарство дві артілі. В одній з н«х — імені 
Енгельса — комсомольську організацію очолює Іван 
Плачинда. к

Іванові не обов’язково гортати папери у папках, щоб 
охарактеризувати становище у тій чи іншій галузі. Ад
же сьогодні він був на ланах, у бригадах, вчора — на 
фермі. Завжди при ньому маленька записна книжка.

— Доярки наших комсомольсько-молодіжних ферм, 
яких у нас дві, вже наближаються до виконання своїх 
річних зобов’язань, — розповідає він. — Особливо доб
ре йдуть справи на фермі, яку очолює член комітету Ма
рія Хоружа.

На свинофермі теж працює молодь. Раїса Жабська і 
Галина Андреева відгодували вже 349 голів свиней. І 
хоч про виконання річного зобов’язання — 550 голів, 
ще рано говорити, але дівчата не сумують: у них є не
малі резерви.

У хлопців-скотарів Володимира Танського й Дмитра 
Ракуна справи трохи гірші: відгодовано лише 135 бич
ків, а зобов’язання — 320. Та вони теж не втрачають ві
ри — ось поповниться група, і тварини швидко наберуть 
у вазі, бо кормів тут вдосталь.

Найбільший загін колгоспних комсомольців — це ме
ханізатори. Лише трактористами працює 18 чоловік. Є 
й шофери, комбайнери. А де дружить з технікою молодь, 
там і землі стають родючими. Завидний врожай куку
рудзи виплекали комсомольці на своїй 300-гектарній ді
лянці. Тепер завдання — зібрати чудесницю і зберегти 
її так, щоб жодного качана не пропало. Тут у комсо
мольців все продумано. Виділено два комбайни «КУ-2» 
і три «ККХ-3». Розподілено обов’язки між механіза
торами. Дружно працює комсомольський патруль по 
охороні врожаю. Дозірці щоденно роблять об’їзди план
тацій.

Було б дуже добре, якби так ішли справи у кожній 
комсомольській організації району. Та в сусідньому кол
госпі імені Сталіна — зовсім протилежна картина. На 
фермі безладдя: другий тиждень немає доярки біля од
нієї з груп корів, але комсомольська організація не на
правляє нікого з молоді на ферму. Секретар комітету 
«Леонід Битков взагалі не буває на фермі. Хіба не міг 
він поцікавитися, чому немає в колгоспі жодної молодої 
послідовниці Марії Савченко, чому третій рік лежать, 
ржавіючи, доїльні апарати?

2« Хороші плани, 
та справи не ©лискучі

"ЛОЙОВИЙ, піднесений настрій панував у кабінеті 
секретаря Маловисківського райкому ЛКСМУ. На 

столі — < * Т.
комсомольських контролерів по охороні 
рудзи.

— У нас працюватиме 40 комбайнів 
«ККХ-3», — говорить секретар райкому 
Комсомольські 5 тисяч гектарів зберемо 
жовтня.

акуратна стопка віддрукованих посвідчень для 
врожаю куку-

«КУ-2» і 20 — 
т. Сиченко. — 
повністю до 5

Поспішає сонце над 
садами

По небесній обширі
' убрід.

Раптом ніжно-білими 
нитками

Літаки прошили 
небозвід.

Хлопчаки з портфелями 
тугими

Задивились вгору:
— Ну й ідуть!
— От би нам пілотами

такими!
— Краще, хлопці вже б

Татовим буть!
,..! згадалось: отаким

от ранком,
З-за вишневих 

вискочивши віт,
П’ять хлоп’яток на 

шкільному ганку
Пронизав стерв’ятник- 

«мессериімідт»..,
А були в них мрії 

благородні:
Байдуковим, Чкаловим 

рости.
І, можливо, б, хтось із 

них сьогодні 
Теж досяг такої б 

висоти.

О, якби... А<

Бомби знов

А хлоп’я ж

розлігся 
задрімнув.
махнув 

рукою:
— Домолотим на зорі, 
А поки що борозною 
Поведемо трактори. 
Захурчали знов мотори, 
В землю врізались плуги. 
Стали зорі,у дозори 
В небозводі навкруги. 
Тракторист з русявим 

чубом.
Із живинкою в очах 
Про дівчину-зірку любо 
Пісню сіяв у полях.
І од заздрощів до юнки 
Зорі зблідли па виду, 
й зовсім знітились, 

бо в’юнко . 
йшов світанок по сліду.

Я люблю

01

А, можливо, навіть до 
Сатурну 

Вирушав би в рейсовий 
політ.

Хтозна... О якби в ту 
пору хмуру

Нам свинцем не 
хмаривсь небозвід.

Захід 
сутеніє, 

вантажать 
в літаки.

Татовим 
бути мріє,

Погляде жадібно на 
зірка...

О. якби велике серце 
мати,

Щоб малят усіх 
материків.

Мов крилом, прикрити, 
приховати

Від свинцю і атомних 
грибів.

Та одне, своє звичайне 
серце

Рад віддать, щоб тисячі 
сердець,

З космосом помірявшись 
у герці. 

Одягла Венеру у вінець.

Я люблю твої руки чорні, 
Мозолисті і загрубілі. 
Бо в роботі вони проворні. 
Бо гарячі у кожнім ділі. 
Бо кохають вони пшеницю, 
Кукурудзі дарують ласку. 
В дощ і спеку, і сніговицю 
Трудову виплітають казку. 
На столі моїм паляниця 
І висока, іі пухка, іі рум'яна, 
Аж пашить вся теплом, 

іскриться, 
Мов душа твоя полум’яна. 
Тож чоло я перед тобою 
У повазі ясній' схиляю. 
Богатирко долі людської. 
Господине щедрого краю.

К*......... . ................

—........................... ..............................
Твій обов'язок, молодий спеціалісте!

ви- 
л о б 
біля-

«Ьі

нарешті Василі. Шостак. —« 
Поїду, подивлюсь.

Але минув день, і... Ва
силь знов з’явився у Кіро
вограді.

— Я там не лише працю
вати. а й жити не можу: 
води нема, квартири нема... 
І взагалі, Новоскраїпка не 
місто, а село. Дайте місце 
в Кіровограді або Олек
сандрії.

Метелик з дипломом

Хороші наміри, чудові 
плани! Шкода тільки, що 
надто повільно доходять 
вони до первинних організа
цій, що не завжди знайомі з 
ними ті, хто безпосередньо 
повинен їх здійснювати.

Де знаходиться комсо
мольська ділянка качанис
тої і що там робиться? На 
це питання не може відпо
вісти, наприклад, член ко
мітету ЛКСМУ колгоспу 
імені Щорса Валентина 
Гросул. Та й звідки ж їй 
знати, коли жодного разу 
не заходила ні на зборах, 
ні на засіданнях комітету 
мова про комсомольські зо
бов’язання? Засіяли механі
зовані ланки комсомольців
тт. Каліцького і Білоуса 280 гектарів кукурудзи, і вигна
лась вона непоганою. А от як зібрати врожай, як збе
регти його — не подумали комсомольці. Новообраний 
секретар Євгенія Дерев’янко не склала разом з члена
ми комітету навіть плану. Про комсомольський дозор, 
звісно, не доводиться й говорити, бо члени комітету 
не знають і дороги до комсомольських гектарів.

Часто ще у працівників райкому не доходять руки до 
важливих справ. Кінчається третій квартал, а з вико
нанням зобов’язань в галузі тваринництва далеко не все 
гаразд. Так, бралися відгодувати 10 тисяч голів свиней, 
а відгодовано 5400. У колгоспі ім. Сталіна свині навіть 
у літній період томляться в душних, тісних клітках і 
приросту дають на добу грамів 300 замість планованих 
500. Над цим повинні б і замислитись не лише Людмила 
Ткаченко й Галина Стець, які працюють біля тварин, 
а й комітет комсомолу.

Не дуже дбають у районі про те, щоб з’являлися тут 
свої передовики. Була колись хороша молода послідов
ниця Я. Чижа в колгоспі імені Щорса — Ліда Жовтило. 
Тепер вона — на іншій роботі, а на зміну їй на ферму 
не прийшли комсомольці. Лише дві доярки з усього ра
йону підтримали почин Марії Савченко. Все це — нас
лідки ще недостатньої роботи з молоддю, поганої орга
нізації змагання. Адже ці два сусідніх райони, що зма
гаються, не обмінюються досвідом роботи, делегаціями, 
не проводять взаємних рейдових перевірок. В райкомах 
не знають, які ж показники у їх суперників по змаганню, 
не відають про повчальний досвід передовиків сусідньо
го району.

Потрібно, щоб між районами і дружба була міцна, і 
вимогливість більша до себе й до сусідів. Це було б 
тільки на користь спільній великі справі — виконанню 
взятих зобов’язань.

Рейдова бригада: М. СВЕРБІЙ — інструктор 
обкому ЛКСМУ, ІО. МОТОРНИЙ — працівник 
Хмелівської районної газети «Колгоспний шлях», 
Т. БОДНАР — спецкор «Молодого комунара».

V ВІДДІЛ кадрів об.іас- го кольору диплом і трудо- 
& ного управління куль- ву книжку.
тури зайшла молода люди- — Ну що ж. баяністи 
на. Очі голу
бі, як небо. На 
великий 
пуклий 
спадає 
вий чуб.

' Він виймає з внутріш- нам потрібці.
ньої кишені піджака синьо- І молодого спеціаліста на

правили викладачем по кла
су баяна в Кіровоградське 
музичне училище.

А буквально через кіль
ка хвилин знову відчинили
ся двері відділу кадрів, і 
зайшла теж молода люди
на, але з обличчям похму
рим і наперед ображеним.

— Я прибув у розпоряд
ження вашого управління 
культури. Ліоє прізвище 
Шостак.

— Що ж. призначимо 
вас хормсйстром в Новоук- 
раїнську музичну школу.

Але В. Шостак дивиться 
здивовано і навіть із злі
стю.

— Під час розподілу нам 
в училищі говорили, що 
демо працювати лише в 
ровограді, в крайньому 
зі, в Олександрії. А ви ме
ні пропонуєте Новоукраїн- 
ку. Ні, я не

—.Та ви 
подивіться, 
в розмову 
пальника обласного управ
ління культури О. Ф. Ша- 
мовська. — Новоукраїнка— 
хороший районний центр.

Довго довелося Ользі Фе
дорівні агітувати молодого 
спеціаліста, якого чотири 
роки безкоштовно вчили за 
рахунок держави. І все-та
ки переконала.

— Добре, — погодивсяе

6v-
Кі- 
ра-

згоден.
поїдьте, спершу 
— втручається 
заступник на-

Не хотілося 
вірити, що ця 
молода люди
на, сповнена 
сили і здо
ров’я, відмо

виться остаточно від при
значення. Думалось: адже 
є совість, є ж у нього якесь 
почуття відповідальності 
перед Батьківщиною.

А як же бути з кадрами 
для Новоукраїнської му
зичної школи? Адже там 
те навіть директора' немає. 
І тоді ми знов згадали про 
молоду енергійну людину з 
голубими очима.

— Скажіть, будь ласка, 
а чи не погодилися б ви 
пі ги працювати у Новоук- 
раїпську музичну школу? — 
запитала у нього О. Ф. Ша- 
мовська.

—Але ж я вже працюю,— 
заперечує Адольф Дери
паска. — А втім, я поду
маю, пораджусь з дружи
ною.

Пройшло два дні, і А. П. 
Деоппаска дав свою згоду.

Ось вони, два молодих 
спеціалісти. Обидва з одна
ковими книжечками-дипло
мами, але зовсім різні лю
ди. Один з відвертим сер
цем шукає насолоду в пра
ці. другий з загубленою дрі
б’язковою совістю шукає 
лише власної вигоди

О. ЗУБИЦЬКИЙ, 
старший інспектор по 
кадрах обласного уп
равління культури.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
17 вересня 1961 р., З стор.
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ГЯ1РУ ДОБИ МИ подвигами 
партії механізатори Алтайського 

госпі імені Жданова Волчихінського району 
цює збиральний агрегат, який в колгоспі 
вають маресьєвським.

...Двадцятирічним сільським хлопцем Василь 
дорович Князькін з автоматом у руках пішов

Фе- 
__...................... ........... _ ______________ захи

щати Батьківщину від гітлерівських загарбників. Су
ворі закони війни: повернувся з фронту без ніг, на 
протезах. А його сьогоднішній напарник Олексій 
Бажин війну знає тільки з розповідей і книг. Але з 
ним сталося нещастя. В люту сибірську завірюху він 
заблудився в степу. В лікарні йому ампутували об
морожені ноги.

Радянський уряд подбав про інвалідів. Обом ви
дається державна пенсія. Кожний має будинок, при
садибну ділянку, худобу, птицю. Особливе піклуван
ня виявляє правління артілі. Кожний міг би обійтись 
без додаткового заробітку. Адже колгосп для них 
рідний дім.

Виявляючи свою щиру вдячність' рідній Кому
ністичній партії, урядові і колгоспові за сердечне пік
лування, В. Князщсін і О. Бажин включились у ки
пуче життя свого рідного колгоспу. Подвиг льотчика 
Маресьева, книга Б. Полевого про радянського 
патріота вселили дух бадьорості в цих людей. Василь 
Федорович 
Бажин — 
ним роком 
року вони 
Працюючи 
маресьєвці зібрали хліба з п'ятисот гектарів, видали 
з бункера більш як сорок тисяч пудів пшениці.

освоїв професію комбайнера, Олексій 
тракториста. Майстерність друзів з кож- 
зростала. У важку збиральну пору цього 
показали високу трудову майстерність, 
на зчепі комбайна з жаткою, алтайські

✓Портрет В. І. Леніна на скелі
гхЕЛЕНИМ шатром височить 
•-* над П'ятигорськом гора Ма- 
шук. Висота її 994 метри над 
рівнем моря. На південному схи
лі на доломітній скелі написа
ний портрет Володимира Іллі
ча Леніна, який займає площу 
15 квадратних метрів. Портрет 
видимий здалека.

...В серпні 1925 року в одному 
з п’ятигорських санаторіїв від
почивав московський художник- 
аматор Микола Кузьмич Щук- 
ліи. Він часто підіймався на 
Машук, милуючись панорамою 
міста-курорта. 3 18 по 23 серп
ня в приміщенні П'ятигорсько
го міського театру відбувся пер
ший Півпічнокапказький крайо
вий з’їзд горянок і терськнх ко
зачок. Художнику спало на 
думку зробити подарунок деле
гатам, написати портрет вели
кого Леніна на скелі, звернений 
до міста. Портрет був викона
ний олійними фарбами протя
гом кількох днів. Делегатки 
з’їзду вирішили провести за
ключне засідання біля підніжжя

й.ог.гсссохсососссссссссоУ ду стриоки у висоту, гмль- 
ка років тому Л. Самойлен- 
ком було встановлено об
ласний рекорд — 1 метр 86 
сантиметрів. А скільки стри
бунів сьогодні долає цю ви
соту? Жоден. На всю об
ласть лише Йосип Зоро та 
Василь Покотило беруть 
1 метр 80 сантиметрів. 1 то 
це їм ле завжди вдається. 
Чи ж могла після цього йти 

по 
рес- 

на

Машука, поблизу портрета В. І. 
Леніна.

В 1944 році М. К. Щуклін 
частково реставрував портрет, 
а в минулому році, напередодні 
90-річчя з дня народження Во
лодимира Ілліча Леніна, відно
вив його повністю. Свіжі фарби 
на багато років збережуть образ 
любимого вождя.

^ОООЗиЗСССС'ХСуиОСОССОХОО £2

Е Тут уже на перший план 
виступала майстерність, 

Ь якої у наших легкоатлетів 
і“ саме і невистачає.
І Взяти хоч би для прикла- 
£ду стрибки у висоту. Кіль-

ІРОЛИ футболісти «Зір- 
ки» втрачають два до

рогоцінні очка, болільники 
гірко переживають невдачі 
і покладають великі надії 
на наступні ігри. Що ж за
лишилося робити прихиль
никам легкої атлетики? 
Програно республіканську 
першість цього року, про
грано з небувалою несла
вою: команда кіровоград
ських легкоатлетів привезла 
з Києва 22 місце. Тринад
цять щаблів відділило на
шу область від минулоріч
ного місця. Просто віри не 
ймеш такому провалу! Але 
дійсність не завуалюєш: 
похмурі обличчя спортсме
нів, результати виступу 
свідчать чи не про найбіль
шу поразку кіровоградці в 
у цьому році. Більш ганеб
нішої невдачі до зими, на
певне, не буде.

Напередодні змагань до 
Києва вилетіло 26 спортсме
нів. Уже сама кількість 
учасників збірної команди 
не могла гарантувати хоро
шого місця серед інших об
ластей. Запорукою перемоги 
на республіканській арені 
повинна була бути команда 
у складі 60-ти підготовле
них легкоатлетів. Зібрати 
на Кіровоградщині такий 
великий загін спортсменів 
не вдалося, хоч у паперах 
обласної ради Союзу спор
тивних товариств і органі
зацій лічиться до 50 тисяч 
легкоатлетів. Цифра солід
на. Але що за нею криєть
ся? Серед цієї кількості ли
ше десятки справжніх лю
бителів королеви спорту. 
Решта, головним чином, ви
падкові люди, яких з лег
кої руки записано у черго
ві звіти 
дування

Тепер про 
справи, 
ті часи, коли для заліку ви
магалися не зовсім високі 
результати. На цих же зма
ганнях зараховувалися ли
ше показники, не нижчі пер
шого та другого розрядів.

стадіоні, ні в скверах, де б 
міг він проводити зарядку, 
не знайшли. О десятій ран
ку завітали на його квар
тиру. Довгий час він уни
кає прямих відповідей, 
скаржиться на те. що одер
жує лише 80 карбованців.

МОЖНА ще і ще наводи
ти безліч поичин невда

лого виступу нашої коман
ди. Адже не секрет, що 
деякі види легкої атлети
ки просто-напросто «закри
вались» непідготовленими 
спортсменами. Непогано,

рекція стадіону, і ра
ніше, турбується лише про 
футбольне поле. їй немає 
ніякого діла до того, що ці
лий ряд провідних легкоат
летів одержує травми на 
занедбаних секторах. Якби 
тут частіше бував заступ
ник голови обласної ради 
Союзу спортивних това
риств і організацій В. Л. 
Звержховський, то, напев
не, і М. Фукс, і І. Павлю- 
кевич поліпшили б трену-

чи бідха родичка?
збирався висту-

для штучного роз- 
мнимої масовості.

інший бік 
Відійшли у минуле

Московська міжнародна ' 
виставка художньої фото
графії.

Тань Цзунь-чжи (Китай
ська Народна Республіка). 
«ПІДЕМО ТУДИ!».

До запуску 
супутника 

„Діскаверер XXX“ 
в США

НЬЮ-ЙОРК, 15 вересня. 
(ТАРС). Як повідомляє ко
респондент агентства Ассо- 
шіейтед Пресе з Лос-Анже- 
лоса, вчора літак 
во-повітряних сил 
успішно піймав

військо- 
США 

J______ кабіну
штучного супутника «Діска
верер XXX», коли вона 
спускалась на парашуті над 
Тихим океаном поблизу 
Гаванських островів після 
того, як зробила 33 оберти 
навколо Землі. «Діскаверер 
XXX» був запущений на 
полярну орбіту 12 вересня 
з воєнно-повітряної бази 
Ванденберг (штат Каліфор
нія).

Прочитайте—
це цікаво

Чудодійна кора
У XVI столітті, коли іс

панські колонізатори з 
метою наживи наводнили 
країни Південної Америки, 
вони раптово наштовхнули
ся на нещадного і смер
тельного ворога — малярію. 

Поширена в південних 
країнах з вологим кліматом, 
ця виснажлива хвороба 
буквально тисячами косила 
людей; кращі лікарі вияви
лися безсильними допомог
ти чим-небудь проти тяжкої 
слабості.

Але скоро європейські 
лонізатори довідалися, 
місцеві лікарі-індійці. 
стосовуючи кору невідомо
го дерева, успішно лікують 
хворих 
довгий 
спосіб 
цею.

І лише
дружина 
Цінхона 
малярії і 
ва, на її честь воно 
назване «хінхона» або «хі
на», а одержана з його ко
ри органічна речовина — 
«хініном».

ко- 
що 
за-

на малярію. Проте 
час цей чудодійний 

залишався таємнії-

: у 1038 році, 
віце-короля 
вилікувалась 
корою цього

коли 
Перу 

від 
дерс- 
було
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штовхання ядра, ме- 
днска та молота, на 
ряд окремих бігових 
легкої атлетики теж

мова про кандидата 
стрибках у висоту на 
публіканську першість, 
якій залік з цього виду при
носить тільки перший роз
ряд?!

На 
тайн я 
цілий 
видів
не знайшлося надійних кан
дидатур. їх і близько немає 
в області. Замість того, щоб 
по-справжньому вирощува
ти спортсменів високих роз
рядів, готувати легкоатлетів 
з усіх видів цього провід
ного виду спорту, деякі тре
нери песимістично заявля
ють: «Легку атлетику в 
області взагалі слід згор
нути... Не буде з неї 
ку.»(?)

р ЛАБКО виступили 
" змаганнях Сві т л

тол-

таких

лише 
дівчат 

Це

на 
а н а 

Петріченко, Василь Зибін, 
Нелла Казбан, Іван Мірош
ниченко. Основна причина— 
непідготовленість до 
серйозних ПОЄДИНКІВ.

З 26 легкоатлетів 
до десятка юнаків і
дали команді заліки. 
Зіна і Микола Пидюри, 
Григорій Манойло, Олек
сандр Кириченко, Віктор 
Юрченко, Олександр Отря- 
жий, Микола Федосеев -та 
інші спортсмени. Найбільшу 
надію покладала команда 
на десятиборців Василя Зи- 
біна та Валентина Ткачен- 
ка. Якби вони дали заліки, 
то команда утрималася б, 
принаймні, десь на 14 — 15 
місці. Але ні Василь Зибін, 
пі Валентин Ткаченко «не 
дотягнули».

Ми спробували розшу
кати Валентина. Та ні на

— Я не . 
пати в десятиборстві, — 
заявляє сердито, — але ко
ли мені сказали, що це по
трібно для команди, — я 
відразу ж погодився.

Це визнання більш, ніж 
дивовижне. В. Ткаченко 
уже багато років виступає 
на змаганнях. Кому-кому, 
а йому пора вже знати, що 
значить залік для команди. 
Тим більше, що в представ
ника команди І. Павлюке- 
вича та тренера В. Савчен- 
ка просто язики заболіли, 
доки вони впросили Вален
тина виступити.

— У мене травма, — ви
правдовується В. Ткаченко 
і показує ліву руку.

Помітно шрам. Але яке 
він мав відношення до 
стрибків, бігу, метання спи
са і диска? І як не могла 
заговорити совість, спор
тивна честь В. Ткаченка, 
коли його ж товариш Гри
горій Манойло, у якого зов
сім немає однієї руки, дав 
залік команді на 5 і 10 кі
лометрів! Чи не занадто 
рано задер носа Валентин і 
не хоче бачити, як трену
ються його друзі Г. Маной
ло, 3. і М. Пидюри. Тоді, як 
Зіна Пидюра мріє вже в 
цьому сезоні стати майст
ром спорту, Валентин не 
поспішає:

— Для цього буде на
ступний рік...

Але й наступного рону 
ніяка фортуна не принесе 
йому отих жаданих 7 мет
рів 55 сантиметрів, коли не 
буде серйозних тренувань. 
Адже Валентин зараз від
почиває, блукає по місту і 
плекає надію: коли ж, мов
ляв, його по-справжньому 
оцінять.

наприклад, бігає стомет
ровку Анатолій Короленко. 
І ось перед самим відльо
том до Києва представник 
команди І. Павлюкевич по
переджує спринтера:

— Будеш бігти на 200 
метрів з перешкодами!

Анатолій відмовлявся: 
якби ж попередили рані
ше, можна було б хоч тро
хи підготуватися.

— Не можу, — цілком 
закономірно заперечував 
він.

— А ти можеш і не
ти... Зроби фальшетарт 
зійди з дистанції(?).

Спортивна честь і совість 
не дозволила йому піти ні 
на перше, ні на друге. Ана
толій боровся на 200-мет- 
ровій дистанції, вкладаю
чи всі сили, і навіть показав 
Час третього розряду.

ТІОВОРЯЧИ про поразки 
наших спортсменів, знову 

доводиться повести розмову 
про наш 
діон. Про 
про бігові 
сам чорт

біг- 
або

центральний ста- 
ті ж роздягальні, 
доріжки, на яких 
ноги зламає. Ди-

вання, а тренер М. Чс-рнов 
став би вимогливішим 
своїх вихованців.

А поки що легка атлети
ка перебуває на правах бід
ної родички.

Минуло більше півмісяця, 
як команда повернулася з 
республіканських змагань. 
Час достатній для того, 
щоб керівникам обласної 
ради Союзу спортивних то
вариств і організацій про
аналізувати причини нев

дач, зробити висновки. Але 
цього, на превеликий жаль, 
не трапилося.

ДО «ЗІРКА» — «АРСЕНАЛ»

Вчора на кіровоградсько
му стадіоні «Авангард» від
булася чергова календарна 
зустріч з футбола між 
командами київського «Ар
сеналу» і «Зірки». Гостра, 
напружена боротьба закін
чилася перемогою місцевих 
футболістів з рахунком 2:1.

Обидва м’ячі в ворота гос
тей забив В. Барило.

ТТ ЕЗАБАРОМ наших лег- 
коатлетів чекає респуб

ліканський крос, матчова зу
стріч Кіровоград—Черкаси. 
Скажемо прямо: лише по
одинокі спортсмени мо

жуть 
в ці 
ки. А 
зад?
винні
кожного спортсмена, кож
ного тренера, кожного при
хильника королеви спорту.

В. ЮР’ЄВ.

спортсмени 
СЬОГОДНІ ВКЛЮЧИТИСЯ 
відповідальні поєдин- 
тринадцять кроків на- 
Вони вже давно по- 
стривожити, нарешті,
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ГНДШД АДРЕСА

Кінотеатр «Сивашець». Для 
дітей — «ПЕРШИЙ УРОК». 
Початок о 10. 12 та 2 годині 
дня. «ОДРУЖЕНИЙ ХОЛОС
ТЯК». Початок о 4, 6, 8 та 10 
год. вечора. На літньому май
данчику — «І ЗНОВУ РАНОК»і 
Початок о 7 год. 40 хв. вечора.

Кінотеатр «Мир». Для дітей—» 
«ВОГНІ НА РІЧЦи. Почато» 
о 10 год. ранку та 12 год. дня. 
«ВАРШАВСЬКА СИРЕНА». По
чаток о 2, 4 год. дня, 6. 8 та 
10 год. вечора.

Кінотеатр імені Дзержннсько- 
«ВОЛГА-ВОЛГА». Почато»

10 хв. ранку,
З год. ЗО хв., 5 год.
год. 10 хв. та о Ю 
На літньому май« 
год. 30 хв. вечора. 
«Хроніка». Доку*клм^₽тпОпО|?г!ипгМуИіР> “ орган Кировоградского областного 

комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.

лг,ЛкРГ0ГрядсьЛа ®бласна друкарня їм. Г. М. Димитрова 
Облвндаву, м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.
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го.
о 9 та 11 год. 
1 год. 20 хв„ 
40 хв. дня, 7 
год. вечора.
данчнку о 8

Кінотеатр 
ментальний фільм «ЗІРКИ ЗУ
СТРІЧАЮТЬСЯ В МОСКВІ». 
Демонструється з 10 год. ранку 
До 8 год. ЗО хв. вечора. Худож
ній фільм «ЗА БУДЬ-ЯКУ Ш* 
НУ». Початок о 9 год. і 10 гол- 
50 хв. вечора.


