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МІСЦЕ ЮНКОРА 
НА КУКУРУДЗЯНОМУ ФРОНТІ
У ПЕРІОД розгорнутого будівництва 

комунізму юнкорівський рух наби
рає важливого значення. Активісти га
зети — невтомні пропагандисти всього 
нового, прогресивного. Вони не тільки 
сміливо виступають проти недоліків, а й 
самі беруть активну участь в громад
сько-політичному житті колгоспу чи під
приємства.

Більшість активних юнкорів нашої га
зети входить до складу позаштатних 
кореспондентських пунктів. Вони регу
лярно одержують редакційні плани ро
боти, конкретні завдання.

Такі позаштатні кореспондентські 
пункти при райкомах комсомолу і ре
дакціях райгазет створені в більшості 
районів області. В кожному корпункті— 
6—8 чоловік, а в Ульяновському районі 
він налічує 16 активних авторів. Допи
сувачі газети з Ульяновського району 
лише в цьому році надіслали до нашої 
газети понад 100 листів.

Добре висвітлюють життя молоді цьо
го району члени кореспондентського 
пункту, яким керує ініціативний комсо
молець Михайло Шевчук.

Нещодавно був створений корпункт в 
Кіровоградському районі, і на сторінках 
нашої газети з’явилися вагомі, ціле
спрямовані кореспонденції, зарисовки, 
фоторепортажі членів корпункту.

В ці дні особливо важливе значення 
мають кореспондентські пости, які без
посередньо з фронту других жнив сиг
налізують газеті про хід збирання ко
ролеви полів. В Кіровоградському райо
ні такі корпости у складі двох—трьох 
активістів газети працюють в більшості 
колгоспів. Вони регулярно повідомляють 
нам про хід збирання і транспортуван
ня врожаю.

Всілякої похвали заслуговує робота 
контрольного поста газети, створеного в 
колгоспі імені Салавата Юлаєва. До 
його складу увійшли наш позаштатний 
кореспондент бібліотекар В. Бондаренко, 
економіст артілі Г. Ковальова, касир 
колгоспу В. Гладир, механік А. Савчен- 
ко та інші. Матеріали про хід других 
жнив вже надіслав наш контрольний 
пост з колгоспу імені Леніна. і
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колективу студентів і викладачів Київського ордена Леніна 
Державного університету їм. Т. Г. Шевченка до студентів 1 викладачів 
вузів 1 технікумів, що працюють на сільськогосподарських роботах

> в Кіровоградській області

ДОРОГІ товариші, друзі!
На заклик рідної Комуністичної партії юнаки 

і дівчата ряду вузів прибули на допомогу трудів
никам села зібрати багатий урожай третього року 
семирічки.

Вже в п’ятий раз виїжджають студенти столично
го університету на сільськогосподарські роботи, 
врете збирають багатий цілинний врожай. Кожен 
виїзд нашого колективу ознаменовується сумлінною 
і наполегливою працею.

Виїзд студентів і викладачів нашого університету 
в цьому році на допомогу трудівникам колгоспного 
села Кіровоградського і Компаніївського районів 
області присвячується XXII з’їздові рідної Комуніс
тичної партії Радянського Союзу та XXII з’їздові 
Компартії України.

Радують трудові успіхи студентів на колгоспних 
ланах. Бореться за виконання і перевиконання вста
новлених норм вся студентська сім’я університету.

За рішенням керівного штабу по сільськогоспо
дарських роботах історико-філософському факульте
тові вручено перехідний Червоний прапор парткому, 
комітету ЛКСМУ, профкому та ректорату.

Колектив студентів і викладачів орденоносного 
Київського університету ім. Т. Г. Шевченка звер
тається до вас, дорогі товариші, студенти і викла
дачі всіх учбових закладів, вузів і технікумів, із зак
ликом — гідно_ зустріти XXII з’їзд КПРС та XXII 
з’їзд КП України, широко розгорнути змагання за 
швидкісне і безвтратне збирання качанистої. Враху
вавши свої можливості, ми беремо на себе такі 
зобов'язання:

І. Вчасно і без втрат протягом вересня зібрати 
врожай кукурудзи з площі 6 тисяч гектарів, завезти 
в комори колгоспів і очистити 300.000 центнерів ка
чанів. Оволодівши передовим досвідом трудівників 
колгоспного села, домогтися, щоб кожен член нашої 
університетської сім’ї виконував і перевиконував 
встановлену норму виробітку.

Працювати по-ударному, по-комуністичномуі
2. Розгорнути змагання між ланками, групами, 

курсами, факультетами за зразкове збирання куку
рудзи, за перевиконання норм виробітку. Наш девіз: 
«Всі за одного, один за всіх».

3. Всіляко допомагати комсомольцям і молоді кол
госпів у охороні вирощеного врожаю, брати участь 
в роботі комсомольських патрулів і дозорів. Цим са-
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Охорона кукурудзи, збирання і 
транспортування її повинні стати 

кровною справою молодих активістів га
зети. Ми раді повідомити сьогодні, що в 
районних комсомольських організаціях 
члени комсомольських дозорів і патрулі 
по збиранню і охороні кукурудзи не 
тільки співробітничають в нашій газеті, 
а й подають особистий приклад сумлін
ного ставлення до праці.

Валентина Кешман, ланкова колгоспу 
імені Тельмана Голованівського райо
ну, — наш активний позаштатний ко
респондент, член контрольного поста на 
збиранні качанистої. Дівчина сама пра
цює по-комуністичному. Нинішньої осе
ні її ланка збирає по 70 центнерів ку
курудзи в зерні. Подібних прикладів 
можна навести чимало.

Проте не в усіх районах боротьба за 
врожай кукурудзи перебуває під конт
ролем юнкорів, ще не скрізь створені 
комсомольські пости, абияк працюють 
комсомольські дозори, на кукурудзяних 
плантаціях не виставлені патрулі.

В Олександрійському районі відсут
ність пильного громадського ока відкри
ла нічним злодіям шлях до колгоспного 
добра. Розкрадачі кукурудзи були за
тримані працівниками міліції і дістали 
належне. Але в цьому немає аж ніякої 
заслуги працівників райкому комсомолу, 
і не випадково, що з району від членів 
контрольних постів і комсомольських 
дозорів не одержано жодного сигналу.

Сьогодні місце юнкора — на кукуруд
зяному фронті, там, де вирішується до
ля врожаю.

ДОРОГІ друзі, юнкори, члени кор
пунктів, комсомольці і молодь! В ці 

гарячі дні других жнив ми звертаємося 
до всіх вас: більше оперативності в ро
боті, про факти розкрадання кукурудзи, 
простоїв техніки, самовіддану працю тру
дівників міст і сіл на збиранні качанис
тої негайно повідомляйте редакцію!

Давайте спільними зусиллями бороти
ся за повне виконання комсомольських 
зобов'язань по вирощуванню кукуруд
зи!

мим допоможемо трудівникам села у виконанні зо
бов’язань — зібрати з кожного гектара не менше 
як по 50 центнерів зерна кукурудзи.

4. Брати активну участь в громадсько-політичному 
житті колгоспів — силами студентів і викладачів в 
кожному населеному пункті систематично читати 
лекції, доповіді, проводити бесіди для колгоспників і 
сільської інтелігенції. Регулярно влаштовувати тео
ретичні конференції, вечори запитань і відповідей по 
роз’ясненню проектів Програми та Статуту КПРС.

Організувати понад сто виступів колективів худож
ньої самодіяльності університету, факультетів пе
ред трудящими села. Організувати консультації для 
колгоспної молоді по підготовці до вступу у вищі 
і середні учбові заклади.

В кожному колгоспі провести зустрічі з викладача
ми шкіл, рейди по виявленню молоді, яка не має 
середньої (восьмирічної) освіти, і провести з нею 
роз’яснювальну роботу, підготувати до вступу у 
вечірні школи сільської молоді.

В кожному колгоспі систематично разом з партій
ними і комсомольськими організаціями проводити 
рейди по боротьбі з дармоїдами, ледарями, хулігана
ми, пияцтвом.

Систематично допомагатимемо у випуску колгосп
них стіннівок та багатотиражок, створимо у брига
дах і колгоспах стенди, фотомонтажі «Кращі люди 
колгоспу (бригади)».

Проведемо зустрічі з футбола, волейбола, шашок, 
шахів з сільською молоддю в кожній бригаді. Допо
можемо в радіофікації шкіл, у влаштуванні пред
метних кабінетів у школах по фізиці, хімії, біології, 
історії, математиці, літературі тощо.

Ми викликаємо на змагання колектив студентів і 
викладачів Львівського ордена Леніна Державного 
університету імені І. Франка.

Допомогти зібрати вчасно і без втрат вирощений 
урожай • кукурудзи — це наше невідкладне бойове 
завдання.

Гідними трудовими подарунками ознаменуємо 
XXII з’їзд КПРС — з’їзд будівників комунізму!

Від імені студентів і викладачів КДУ:
1. І. КОНДИЛЕНКО, 

секретар парткому.
І. Ф. НАДОЛЬНИИ, 

секретар комітету ЛКСМУ.
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НА ДРУГИХ ЖНИВАХ ДОРОЖИТИ 
КОЖНИМ ДНЕМ, КОЖНОЮ ГОДИНОЮ!
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Про що
ІІІЕЛЕСТИТЬ кукурудза.

Ласкаво шепочеться з 
легким осіннім вітерцем. Ці
каво, про що? Чи радіє, що 
щедро винагородила працю 
хлібороба? А, може, інше її 
непокоїть? А втім, поглянь
мо, що робиться на планта
ціях.

810 гектарів чудесниці по
сіяно нинішнього року в 
радгоспі імені Карла Марк
са Долинського району. Ось 
ділянка у 115 гектарів, за
кріплена за Леонідом Са- 
лоїдом. Його зобов’язан
ня — виростити по 50 цент
нерів качанистої на круг.

— А є по 67 центнерів, — 
додає Леонід.

На комбайні, хоч і моло
дий, зате вже досвідчений 
комбайнер Євген Найко. 
його слово — зібрати 120 
гектарів за ЗО днів. Ось 
комбайн зупинився. Шофер 
Микола Константинов, при
ладнавши до автомашини 
причеп з добірними почат
ками, швидко подався на 
ТІК.

Євген Найко обійшов нав
коло комбайна, підняв за-, 
гублений качан і сердито 
жбурнув його на транспор
тер комбайна.

шепоче качаниста
— Якщо так будемо коси

ти, то й білі мухи нас тут 
застануть. Знову, виходить, 
простій.

Тракторист поглянув на 
шлях.

— Іде якась!
Через кілька хвилин до 

комбайна майже одночасно 
підійшли дві автомашини. 
На одній з них Володимир 
Шелест, на другій — Олек
сандр Колом ієць.

— А причеп же де?
— Поламався, — відпові

дає Коломієць, — тяга лоп
нула.

— Так що ж, отак і стоя
тимемо? — звертається до 
них комбайнер

Володимир поглянув на 
товариша: мовляв, трос же 
є? Олександр зрозумів його 
думку і почав підрулювати 
автомашину до комбайна.

За хвилину агрегат знову 
запрацював. В одну машину 
йшли подрібнені стебла, а в 
другу, причеплену задом, 
падали початки...

Часто таким способом 
водії виходять із скрутного 
становища, коли невистачає 
причепів. А от керівники 
радгоспу вже два тижні ні
як не можуть розв’язати пи
тання про оплату праці.

Більше трьох гектарів бу
ло скошено тієї зміни. З 
другої половини дня вий
шов з ладу і другий причеп. 
Тільки завдяки кмітливості 
і ентузіазмові механізаторів 
тут зуміли скосити більше 
ЗО гектарів кукурудзи.

Менше кілометра звідси 
ділянка кукурудзи першої 
бригади другого відділку 
радгоспу. У четвертому по
лі, де ділянка механізатора 
Федора Моргуна, кукурудза 
краща, ніж на першому. 
Кілька днів тому її почали 
збирати роздільним спосо-

бом. Та сьогодні тут косять 
комбайном «СК-2,6».

— А чому ж не «ККХ* 
3»? — запитуємо комбайне
ра Григорія Бебика.

— Поламався, — зніяко
віло відповів Григорій.

Та, як виявилося, ніякий 
комбайн не ламався. Куку
рудза вже дозріла, і голов* 
ний агроном радгоспу роз* 
порядився припинити кой* 
сервування качанів і всі ка
чани, зібрані комбайном 
«ККХ-3», направляти на тік, 
очищати і просушувати. Ке
руючий відділком В. Кри
вошей знає, що ці початки і 
треба негайно очищати, а 
він до цього не готовий. 
Тож «порадив» комбайнеру 
стати на профілактику і роз
тягнути її днів на три. І це ( 
в той час, коли на відділку 
є 240 гектарів незібраної ку
курудзи, а в наявності лише 
один комбайн для розділь
ного збирання. Говоримо 
один, бо «КУ-2» досі стоїть 
біля центральної майстерні 
поламаний.

Шелестить кукурудза... 
Робітники радгоспу горять 
стремлінням зібрати висо
кий врожай до дня відкрит
тя XXII з’їзду КПРС, тру
дяться завзято. Але як при
кро стає, коли через безвід
повідальне ставлення окре
мих керівників годинами, а 
іноді й цілими днями про
стоюють потужні машини, 
прогулюють люди. Тому й 
шепоче тривожно качаниста.' 
Тільки керівники радгоспу 
імені Карла Маркса байду
жі до того гомону, своєю 
нерозпорядливістю ставлять 
під загрозу долю вирощено
го врожаю.

Т. ЛЕНЬ, 
наш позаштатний ко
респондент.

Долинський район.

Розкрадачів кукурудзи
ПОКАРА 11 О
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н А ЛАНАХ області впрошено багатий врожай ку
курудзи. Це спокутує окремих громадян, люби

телів легкої наживи, збагатитися за рахунок колгосп
ної власності. На охорону качанистої вийшли сотні 
комсомольських дозорів. Не буде пощади розкрадачам 
народного добра!

15 вересня відбулося засідання виїзної сесії народ
ного суду Олександрійського району в колгоспі імені 
XX з’їзду* КПРС. Перед народним судом стали робіт
ники Олександрійського механічного заводу Микола 
Попов. 1931 року народження, Микола Ахонько, 1929 
року народження, та Григорій Остроухов, 1934 року 
народження, які викрали 112 кілограмів кукурудзи.

Про їх «нічні операції» розповідалося в кореспон
денції «Вночі на кукурудзяних плантаціях», опубліко
ваній в «Молодому комунарі» 6 вересня 1961 року.

Виїзна сесія’ народного суду, розглянувши кримі
нальну справу‘розкрадачів кукурудзи, згідно статті 81 
(частина друга) Кримінального Кодексу УРСР засуди
ла М. Попова. М. Ахонька, Г. Остроухова до позбав
лення волі строком на три роки кожного з конфіска
цією майна та веломашин.

Громадськість з великим задоволенням зустріла 
справедливий вирок.



Записи в комсомольському

КОМСОМОЛЬСЬКОЇ

виконати річний

ТЭ1Д колгоспу до 
госпу, від заводу 

фабрики, з району в район 
йде альбом-естафета трудо
вих подарунків комсомоль
ців і молоді Кіровоградщи- 
ни XXII з’їзду КПРС. В цій 
книзі, як у дзеркалі, видно, 
чим живе радянська мо
лодь в цей знаменний час, 
з якими трудовими ділами 
йде вона шляхами семи
річки.

В одному з численних 
записів у комсомольському 
альбомі-естафеті, зроблено
му в Голованівському ра
йоні, розповідається про 
трудові діла молоді Пере- 
гонівського цукрокомбінату 
імені Карла Маркса. Завод 
уже приступив до роботи. 
У достроковій підготовці 
заводу до пуску активну 
участь взяли комсомольці 
комбінату. Комсомольська 
зміна, яку очолює змінний

.саааоаасасасзсаоасоаааоаапоогапааооаоооисаоооа:

УСПІШНО веде збирання 
цукрових буряків У 

колгоспі імені Кірова (с. На
ливайка) Голованівського 
району тракторна бригада 

> Володимира Колодійчука. 
| На буряк окомбайнах 
г «СКЕМ-3» працюють досвід- 
і чені комбайнери Андрій Ба- 
< рабаш та Володимир Мо- 
г сенз. Вони вже зібрали цук- 
< рові та кормові буряки з
< площі 150 гектарів.
> На знімку: кращий трак- 
5 торист-швидкісник бригади 
< комсомолець Михайло ЧА- 
> БАНЮК, який агрегатує 
5 комбайн Андрія БАРАБА- 
< ША.

0.1 ТРИ роки праці на фермі не раз доводилося зустрі- 
чатися з труднощами, а особливо в перші дні робо

ти. Та я не занепадала духом, бо знала: це все мине
ться, з часом набуду досвіду. Та й хіба справжню на
солоду від роботи пізнаєш, як все даватиметься легко, 
без ніяких перешкод?

Це відчула я особливо наприкінці минулого року, ко
ли пізнала ціну здобутому успіху. Взяте торік зобов’я
зання. я виконала з честю: від кожної фуражної коро
ви надоїла по 2.908 кілограмів молока при зобов’язан
ні 2.500, від кожної із закріплених за мною корів одер
жала і виростила по одноми теляті.

На третій рік семирічки я, як і всі мої друзі по ро
боті, взяла на себе підвищене зобов’ язання, зокрема, 
надоїти від кожної фуражної корови по 3.500 кілогра
мів молока. А коли стало відомо, що в жовтні відбу
деться XXП з’їзд Комуністичної партії, я вирішила до
могтися того, щоб своє річне зобов’язання завершити 
саме в дні роботи з’їзду.' Це і буде моїм особистим 
подарунком з’їздові.

Шоб додержати свого слова, прагну дбайливо догля
дати корів, годувати їх своєчасно поживними, багати
ми на білок, кормами. А це дало можливість одержати 
вже по 2.800 кілограмів молока від кожної фуражної 
корови.

Та не тільки я, а всі тваринники ферми працюють 
наполегливо, завзято. В авангарді йдуть комсомольці 
Л. Піддубняк, Н. Соломонюк, О. Мінська і інші.

На нові звершення кличе трудівників колгоспу но
вий проект Програми рідної партії. Адже нам самим 
будувати комунізм і жити в комунізмі. Зараз ми з ве
ликим захопленням вивчаємо і обговорюємо проект 
Г1 рограми І\ПРС. І нашою відповіддю на цей історич- 

виконання соціалістич-

інженер Віталій Кулінчен- 
ко, бореться за звання ко
лективу ’комуністичної пра
ці.

В період ремонту і ПІДГО
ТОВКИ заводу до нового се
зону цукроваріння комсо
мольці знову виступили іні
ціаторами в цій важливій 
справі.

Комсомольці Володимир 
Прохорцев, Андрій Олій
ник, Анатолій Лобода знач
но перевиконують свої змін
ні завдання, систематично 
працюють над підвищенням 
своєї ділової кваліфікації.

Комсомольці організува
ли на кагатному полі 
комсомольсько - молодіжну 
бригаду, яку очолює Г. Го- 
лобородько. Бригада за
воювала звання колективу 
комуністичної праці.

Значних успіхів добилась 
бригада поїзного машиніс
та Петра Логуша. Вона та
кож бореться за звання 
бригади комуністичної пра
ці. Екіпаж П. Логуша про
вів 28 великовагових соста
вів, перевіз понад план 400 
тонн вантажів і вирішив до 
дня відкриття XXII з’їзду 
КПРС 
план.

Комітет 
організації (секретар М. Си- 
волап) став ініціатором у 
створенні та вихованні 
бригад і ударників кому
ністичної праці. На заводі 
15 комсомольців вже удо
стоєні цього звання.

-----0-----

Неспокійна дівчина

ний документ буде дострокове 
них зобов’язань.

доярка колгоспу
с. Крутеньке.

Л. МУСІЄНКО, 
«По шляху Леніна».

У*

(О’ОЖНОГО, хто переступає 
0-“^ ловапівської районної бібліотеки, 
(? вражає затишок, чистота в приміщенні. 
(> Все в зразковому порядку, все на своїх 
І місцях.

Поруч з книжковими стелажами 
міщено книжкові ви
ставки: «Назустріч

XXII з’їздові КПРС», 
«Комунізм — на
ша мета». На столах 
— папки з газетни
ми статтями, тексти 
проекту Програми 
Комуністичної партії. € добре оформле
ний стенд «Люди трудової слави райо
ну».

Найбільш людно в бібліотеці у неділь
ні та передвихідні дні. Заходять кииго- 

Ілюби — люди різного віку, професій і 
уподобань. Два роки тому тут запровад
жено вільний доступ до книжкового 
фонду: раніше читач одержував книгу з 
рук бібліотекаря, а тепер сам вибирає 
книгу, яка йому сподобалась, і вписує в 
свою абонементну картку.

Коли ми завітали до бібліотеки, біля 
стелажа з літературою української 
драматургії стояла Любов Дворяніно- 
ва. Потім зайшов молодий механізатор 
колгоспу імені Шевченка Віктор Дубо
вий. Він — у місцевому колгоспі кра
щий виробничник, а в бібліотеці відо
мий як активний читач. В його картці— 
близько сотні прочитаних книг худож
ньої і науково-популярної, політичної і

2
поріг Го-

роз-

машини, з 
вав, але такої 
дівчини ще не 
рить комбайнер

Багато зараз роботи в 
полі. І Раї Бебецькій 

треба скрізь побувати. Ад
же в неї робота така — за
міряти площі, підбити під
сумки зробленого за день.

* Після закінчення семиріч
ки Рая залишилася в рідній 
артілі, пішла до телят. Та 
руки тягнулися до чогось 
більшого, значнішого. Стала 
свинаркою. І задоволена бу
ла. Добре старалася. У 
правлінні артілі з пошаною 
відзивалися про неї.

Та коли почула про набір 
в училище механізації — 
вирішила піти туди. Вироб
ничу практику Рая Бебець- 
ка проходила на ланах сво
го колгоспу. Була причіплю
вачем. На міжрядному об
робітку просапних культур 
показала добрий клас робо
ти: агрегат спушував по 
25—ЗО гектарів при нормі 
18. А під час жнив помічни
ком комбайнера стала.

— Двадцять років воджу 
різними людьми прашо- 

тямущої і старанної 
зустрічав, 

Василь«

прашо-

гово- 
Палюх.

І Т А Й Т Е
до бібліотеки

-о.

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

сільськогосподарської літератури.
— «Щит Родины» вже є? — звертає

ться Віктор до бібліотекарки Броніслави 
Хміль.

— Ні, ще на руках. А ви візьміть 
«Давній знайомий». Це якраз для вашо
го смаку. Крім цього, є новинки з меха
нізації. Вас теж зацікавлять вони.

Щойно Віктор Дубовий вийшов, як до 
бібліотеки завітала ціла ватага молодих 
читачів. І Броніслава Хміль теж допо- . 
могла їм вибрати цікаві книги. Адже во- 0 
на знає нахили читачів, а їх тут аж 
півтори тисячі.

Набувши професію бібліотекаря в 
Олександрійському культосвітньому тех
нікумі, Броніслава Хміль готується тепер 
вступити до Харківського бібліотечного 
інституту.

Вечорами Броніслава подовгу засид
жується тепер в бібліотеці: готує мате
ріали до тематичного вечора «Чи гото
вий ти жити при комунізмі?».

Л. ТРИМАЧ, 
керівник корпункту «Молодого 
комунара».

Селище Голованівськ.

Сторінка підготовлена 
-членами кореспондентсько- < 
го пункту ,,Молодого кому- \ 
пара“ по Голованівському > 
району.

Зобов‘язання-по 55,Є ПО 70!

На знімку: В. КЕШ

СКІЛЬКИ радості сяє на 
обличчях членів нашої 

ланки: більше двох метрів 
сягають стебла кукурудзи і 
на кожному з них по три- 
чотири качани.

Пишаємося ми своєю чу
десницею. Виправдовує во
на наші надії. Адже ми взя
ли зобов’язання зібрати з

----------------------

кожного гектара пе менше 
як по 55 центнерів зерна, а 
гібридної — по 50.

Попередні підсумки зби
рання качанистої показують, 
що зобов’язання своє не 
тільки виконаємо, а й пере
виконаємо. Адже кожен 
гектар видає по 70 центне
рів кукурудзи.

Нашу радість поділяють і 
механізатори. Вони чи не 
найбільше доклали зусиль, 
щоб виростити врожай. І 
сіяли, і розпушували грунт, 
і допомагали нам піджив
лювати рослини. Тому доб
рим словом згадуємо мп 
членів КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО- £ 
діжного агрегату Володи.ми- 
ра Дашинського та Олексія 
Кулика.

Зробимо все, щоб до 1 
жовтня зібрати всю, до єди
ного качана кукурудзу і ра
портувати рідній партії про 
виконання взятого зобов’я
зання.

В. КЕШМАН, 
ланкова колгоспу іме
ні Тельмана.

до— Неспокійна, беручка 
всього.

Повернувшись з навчання, 
стала Рая працювати облі
ковцем у тракторній брига
ді.

— Це теж практика, — 
усміхається дівчина. — А 
скоро, мабуть, перейду на 
трактор. Отоді доведу хлоп- 
цям-мехаиізаторам, що це 
теж дівоча професія.

Г. ЛАР1ОНОВА.
с. Межирічка.

Зерно лягає в грунт 
уцИРОЦИМ чорним кри- 

лом пливе назустріч 
.«КДП-35» рілля. Борис Та- 
цієнко розвертає трактора, 
вирівнює його по маркерній 
лінії, і знову агрегат 
ться вперед.

Радісно на душі у 
са. Ще б пак: адже 
одному з кращих 
ристів, доручили
в артілі закладати фунда
мент врожаю четвертого 
року семирічки. Не випус
каючи з рук важелів, огля
дається назад. О, сіваль- 
ники Дмитро Ковальчук і

рухає-

Бори- 
йому, 

тракто- 
першому

воно 
лягає

Пилип ІОсипишин знають 
своє діло: весь час нахи
ляються до насіннєпроводів- 
і вслухаються в рівномір
ний шерхіт зерна. А 
золотистим потічком 
в пухкий грунт.г

Агроном Борис Спири
донович Островерхий час 
від часу нахиляється над 
борознами, заміряє глибину 
загортання, густоту висіву 
насіння. Та тракторист 
упевнений: все йде добре!...

По 24—26 гектарів ози
мої пшениці засіває щодня 
Борис Тацїєнко. В цьому 
чимала 
Сергія Шевчука, 
Войченка і Сергія Гончара. 
Вони вчасно доставляють 
зерно. Не було жодного 
випадку, щоб з їх вини 
простояв посівний агрегат.

А. КОВБАСЮК, 
юнкор.

Колгосп імені Сталіна.

заслуга і їздових
Олекси

Захоплюючі
Комсомолка Дня Закушняк четвертий рік працює на 

свинофермі колгоспу імені Кірова (с. Шепилове) Голо- 
ванівського району. Разом з досвідченими свинарками 
Марією Йосипівною Патик та Лнастасією Григорівною 
Коваль вона доглядає поголів'я відгодівельної групи. В 
цьому році свинарки зобов'язалися відгодувати по 500 
голів свиней кожна.

Воли вже продали державі 180 центнерів свинини. 
Тепер дорощують і відгодовують ще 1150 голів.

—• До жовтня місяця, — говорить Дня Закушняк — 
ми знімемо з відгодівлі 500 голів. Це буде нашим по дарунком XXII з'їздові партії. * нашим по.

НА ЗНІМКУ: Аня ЗАКУШНЯК.

і

ЖІ И, ТВАРИННИКИ дру- 
гої молочно - товарної 

ферми колгоспу імені Тель
мана, уважно ознайомилися 
з визначним історичним до
кументом — проектом Про
грами нашої партії. Нас за
хоплюють перспективи роз
витку країни, особливо пе
ретворення на селі.

І щоб усе намічене було 
здійснено, наша молодь не 
шкодує сил. Все більше юна. 
ків і дівчат стає під прапор 
комуністичного змагання. 
Нічим не виділялась раніше 
Ніна Дабіжа. А ось уже 
два місяці вона утримує 
першість на фермі, щоденно 
надоює по 9 кілограмів мо
лока від корови. Старається 
дівчина, щоб нікому не від-

перспективи
дати перехідний червоний 
вимпел.

На Ніну рівняються й ін
ші. Добре працюють доярки 
Ніна Масич, Антоніна Дабі- 
жа, Ольга Ільченко. А хло.п- 
ці-кормовози теж не відста
ють. Іван Кулик, Тарас Ве
ронський, Андрон Кулик, 
Григорій Панченко завжди 
своєчасно підвозять пашу, 
вболівають за спільну спра-

Тепер тваринники готу
ються до зими. Відремонту
вали годівниці, помазали 
стіни, щоб зимівля худобі 
була теплою, щоб надої не 
знижувались.

В. ОЛІЙНИК.
с. Красногірка.

ДРУЗІ
ЗАВЖДИ
РАЗОМ

Ф ІЇІКТОР Дудник 
Ф Олександр Шкуг 
т ський — друзі
4 шкільної і

нізаторами стали одно
часно, працюють в одній 
бригаді. Тільки тут їх 
смаки розійшлися—Вік
тору прийшовся до впо
доби комбайн, а Олек
сандру — трактор.

: * Ф
Олександр Шкуров- о 

щ ще з Ф 
парти. 1 меха- *
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А тепер друзі спільну Ф 
роботу виконують — во- ’ 
дя'ть бурякозбиральні; 
агрегати. Віктору — де * 
не первина, а от Олек- •
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ф
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Ф сандру важкувато на •
І перших порах доводило- ’ 

ся. Та завжди йому на ’
• виручку приходив Вік-
Ф тор Дудник. Раніше зз 
Ф всіх з’являються на по- 
£ лі друзі, щоб перевірити 
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свої машини, 
досвідом.

Тепер і 
Шкуровський 
від Г’

поділитися

Олександр 
не ’відстає 

Віктора Дудника. 
По 4—5 гектарів цукро
вих буряків викопують 
вони за зміну.

Я поліщук.
Колгосп імені Чкалова.
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ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

Розмова начистоту
НЕ ВИПАДКОВО, що са

ме напередодні пуску 
Сальківського цукрозаводу, 

комсомольці підприємства 
зібралися на свої звітно- 
виборні збори. Адже від 
них, від роботи обраного ни
ми комітету також залежа
тиме робота заводу у ново
му сезоні.

З доповіді секретаря Ві
ри Лук’яненко видно, що 
комсомольська організація, 
яка налічує 85 чоловік, боє
здатна і дружна. Сальків* 
ськнй цукрозавод зайняв 
минулого року перше місце 
в тресті. Колективу вручено 
перехідний Червоний пра
пор раднаргоспу. В цьому 
немала заслуга комсомоль
ців підприємства.

В ремонтний період мо
лодь заводу зобов’язалась 
відмінно відремонтувати все 
устаткування і апаратуру. 
Найбільш відзначились в 
роботі комсомольці Микола
Скарбов, Леонід Кузьмін- 
ський, Петро Усатюк, Надія 

► Гелета, які на 150 процен
тів виконували норми виро
бітку.

Протягом звітного періо
ду регулярно виходили стін
нівки, комсомольські «блис
кавки». Члени комітету пос
тійно займалися залучен
ням молоді до навчання у 
вечірній школі. В цьому ро
ці багато молодих робітни
ків вступили до вузів і тех
нікумів.

Жваво І принципово обго
ворювали комсомольці звіт 
секретаря. Було висловлено 
ряд критичних зауважень на 
адресу комітету, подані ді
лові пропозиції.

Комсомольці радили ви
шукувати нові, більш доско
налі форми організації со
ціалістичного змагання, ак
тивніше сприяти рухові роз
відників майбутнього.

Серед молодих виробнич
ників немало гідних того, 
щоб включитися в комуніс- 
ти чиє змагання. Але 
комітет ще недостатньо ці
кавився роботою і життям 
молоді.

Справедливо нарікали 
комсомольці на та, що не 
приділялась увага технічній 
освіті молоді. Заводові, 
який щоденно переробляє 
12,5 тисячі центнерів сирови
ни, устаткований доскона
лим обладнання^ потрібні 
технічно грамотні кадри. Бу
ло запропоновано створити 
гурток по вивченню еконо
міки промисловості, запро
шувати для бесід з молод
дю інженерів, технологів, 
механіків. ’ 3 висловлених 
комсомольцями критичних 
зауважень і пропозицій у 
членів новообраного комі
тету склалася конкретна 
програма дій.

В. БАФТАЛОВСЬКИЙ, 
інструктор обкому 
ЛКСМУ.

м. Гайворон.

ЯКЩО робота спориться, 
то іі настрій хороший. 

У Наді Алексіної він чудо
вий.

Рік тому комсомолка На
дя Алексіна поступила па 
Семснівсько - Головківськнй 
вуглерозріз ученицею стрі
лочника, а зараз вона сама 
е кращою залізничницею 
транспортного цеху.

Фото Г. УДОВИЧЕНКА.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТА PC
17 вересня ц. р. в Радянському Союзі проведено дру

гий успішний запуск багатоступінчастої ракети-носія в 
район центральної частини 1ихого океану.

Політ ракети і робота всіх її систем відбувались у 
точній відповідності з наміченою програмою.

Високоточна система керування забезпечила попадан
ня макета останнього ступеня ракети в безпосередній 
близькості від точки падіння першої ракети, запушеної 
ІЗ вересня ц. р.

Досягнута висока точність роботи системи керування 
ракети-носія на дальність понад 12 тис. км є новим ве
ликим досягненням радянського ракетобудування. _

Відповідно до наміченого плану пуски ракет-носіїв у 
раніш оголошений район триватимуть.

------------------------- -♦♦♦-------------------------

20 світових досягнень 
на літаючому човні

РАДЯНСЬКІ авіатори встановили у вересні одинад
цять нових світових досягнень на літаючому човні 

з реактивними двигунами, створеному під керівництвом 
головного конструктора Георгія Михайловича Берієва.

Екіпаж літаючого човна в складі льотчика-випробува- 
ча першого класу Георгія Бур’янова, штурмана Воло
димира Богача, бортрадиста Віктора Перебайлова про
тягом кількох днів досяг таких видатних результатів.

На висоту 14.042 метри піднято вантаж в 5.000 кіло
грамів. Попутно встановлено рекорди підняття на цю 
висоту вантажу в 1.000 і 2.000 кілограмів.

На висоту 12.700 метрів піднято вантаж в 10.000 кі
лограмів, а на висоту 12.120 метрів — 15.000 кілогра
мів. У цьому ж польоті встановлено рекорд підняття 
максимального вантажу в 15.204 кілограми на висоту 
2.000 метрів.

При підйомі на цьому гідролітаку без вантажу до
сягнуто висоти 14.742 метри.

Високі результати одержано в польоті по замкнутому 
маршруту в 1.000 кілометрів з вантажем 5.000 кілогра
мів. Гідролітак показав середню швидкість 875,86 кі
лометра на годину. В цьому польоті встановлено чоти
ри рекорди швидкості для гідролітаків: без вантажу, з 
вантажем в 1.000, 2.000 і 5.000 кілограмів.

Крім того, в серпні на цьому ж реактивному літаю
чому човні льотчик Микола Андрієвський встановив 
світовий рекорд швидкості для класу гідролітаків 
010 кілометрів за годину. На мірній базі 15 25 кіло
метрів.

— Всього в 
цьому році в 
районі працю- 
в ат и м е 114 
гуртків комсомольської по
літосвіти, — оптимістичним 
тоном почав розповідати се
кретар Новоукраїнського 
райкому комсомолу Анато
лій Литвин. — В них навча
тиметься...

Шелестіли папери. Одне 
поверх другого лягали зве
дення, таблиці. Кількість 
слухачів, кількість гуртків по 
вивченню історії партії, пи
тань наукового комунізму, 
економіки... Число тих, що 
самостійно навчатимуться... 
І вроздріб, і разом. В цьому 
році є чим похвалитися. У 
порівнянні з минулим нав
чальним роком сітка уком
плектована більш продума
но. Поліпшився якісний 
склад ■пропагандистів: біль
ше половини з них мають 
вищу освіту, близько 80 — 
члени і кандидати партії. 
Анатолій докладно розпові
дає про кращих з них. Ва
силь Озимай, наприклад, вже 
не один рік керує політгурт- 
ком в радгоспі «Червона по
ляна». Сам заочно навчає
ться у вузі і знаходить час 
для громадської роботи. Зав
жди в нього відвідування

словах готові.
ДІЛІ?А Н А

хороше, знання у слухачів 
міцні. А в колгоспі «Перше 
травня» економічним гурт
ком керуватиме голова арті
лі М. А. Швець, агроном за 
освітою.

— Ми жодного комсо
мольця не випустили з поля 
зору, — підсумовує А. Лит
вин.

Та саме тут й потрібні 
деякі уточнення. Вірно те, 
що в більшості колгоспів 
політгурткн повністю уком
плектовані. В артілі імені 
Жданова, наприклад, торік 
комсомольці вивчали істо
рію комсомолу, а на мину
лих звітно-виборних зборах 
вирішили створити гурток 
«Комунізм — практичне зав
дання нашого покоління». 
Добре й те, що на масло- 
сирзаводі створено гурток 
по вивченню економіки про
мисловості, яким керувати
ме директор підприємства. 
Але говорити про те, що по- 
літсітка укомплектована 
повністю, було б передчас
но, хоч у паперах виглядить 
неначе все гаразд.

Комсомольська організа
ція колгоспу «Росія» вва
жається однією з кращих в 
районі. Але тут досі не за- 
кінчено комплектування 
гуртків. Секретар комітету 
комсомолу Григорій Манда- 
ник розповідає по щирості:

— В першій бригаді вирі
шили комсомольці вивчати 
історію КПРС, а в другій — 
поточну політику. Пропаган
дистів ще не підбирали. В 
третій бригаді питання про 
створення політгуртка не 
ставили...

Виявилось, що Григорій 
навіть не знає, коли почи
нається навчальний рік. В 
доборі керівників гуртків він 
повністю покладається на 
райком комсомолу. Чи не 
трапиться так, як торік: в 
комсомольський політгур- 
ток був призначений один 
пропагандист, згодом йому 
на зміну прийшов інший, ще 
менш дисциплінований, а 
третій остаточно розвалив 
роботу, бо не мав достатньої 
підготовки?

Може, тільки в цій орга
нізації так «підготувались»?

подивитись, як іде підго-

£-------------

У НЬОГО дужі, натруд
жені руки: вони мов би 

вібрали в себе своєрідну си
лу землі. Обличчя добро
душне, з усміхненими світ
лими очима.

Зустрілися ми з Олексан
дром в тракторній бригаді,
куди той щойно приїхав, щоб 
товка техніки до других жнив.

— Господарство в нас невелике, всього 2400 га зем
лі, — неквапливо розповідає він, обводячи поглядом 
лани, на яких золотом відливає стерня, а на рівних ма
сивах то тут, то там височать ожереди соломи. А потім, 
трохи подумавши, додав:

— Та головне наше багатство — люди. Працюють на 
совість. З такими ~гори вернути можна.
ТІІЛИИ рік у колгоспного агронома безліч турбот. 

Весною, як тільки теплом війне, треба перевірити, 
як іде передпосівна культивація, побувати біля кожного 
агрегату. Сівба розпочалася — треба простежити, 
щоб обов'язково скрізь квадрати вийшли і просівів не 
було. А прополювання і проривка почнуться — треба 
густоту рослин забезпечити, щоб у кожному гнізді вони 
були. Отак з ранку до вечора аж до пізньої осені у сте
пу. Зате як приємно, коли добрий врожай вирощено. 
Любо поглянути тепер на красуню-кукурудзу.

— По скільки ж видасть качаниста?
Олександр не поспішає з відповіддю, щось підраховує.
— По шістдесят центнерів сухого зерна...
Завидний урожай виростили в цьому році колгоспні 

трудівники. По 27,4 центнера з гектара видали колосові, 
зокрема пшениця — по 29,4 центнера.

В цьому теж немала заслуга Олександра Ковтуна.
Прислухаєшся до його розповіді і чимдалі пересвід

чуєшся, що бути агрономом — це не тільки мати певну 
суму знань, знаходити підхід до людей, але і всім єст
вом своїм любити сільське господарство.

ІІіЕ в юні роки Олександр відчував нестримний потяг 
Щ до землі. Далеко позаду лишилось дитинство, шко
ла. Над дальшим вибором професії не замислювався —• 
відразу ж вступив до Новгородківського технікуму ріль
ництва. Потім в армію пішов. А як бував у степу, подов
гу вслухався, як шумлять на вітрі високі хліба, милував
ся чарівними краєвидами полів. Тільки демобілізувався, 
додому навіть не заїхав, добровольцем подався на ці
лину. Працював причіплювачем, потім водив «Бела- 
русь». Та весь час тягнуло на рідні землі. І ось вже тре
тій рік працює в артілі «Перемога» агрономом.

Він послідовно впроваджує передові прийоми веден
ня рільництва, прищеплює людям любов до буйнолистої 

Ні. В колгоспі імені XX 
партз'їзду доярка - комсо
молка Людмила Ганська за
являє, що і в них гуртка не 
створено. Принаймні, секре
тар комсомольської органі
зації В. Бойко з комсомоль
цями не радився. А це ж 
найголовніше при комплек
туванні політгуртків: дові
датися, що цікавить молодь, 
порадитись, запропонувати 
якусь певну форму навчан
ня і довести її прийнятність.

В первинних організаціях 
подекуди вважають, а ран
ком комсомолу фактично 
погоджується з тим, що 
тільки комсомольці повинні 
вчитися в політгуртках. 
Правда, так відверто ніхто 
не заявляє. За зведеннями 
серед слухачів чимало ие- 
спілкової молоді. А в дійс
ності? В першій і другій 
бригадах колгоспу «Росія» 
до списків включені тільки 
комсомольці. В артілі імені 
Енгельса, за словами 
А. Литвина, 32 комсомольці, 
а створено лише один політ- 
гурток по вивченню історії 
КПРС. Де ж навчатиметься 
неспілкова молодь?

В деяких артілях уком
плектовано тимчасові гурт
ки для вивчення матеріалів 
XXII з’їзду КПРС. Але, як 
з’ясовується з розмови з 
Анатолієм Литвином, занят
тя таких гуртків є не що ін
ше, як бесіди агітаторів на 
фермах, серед механізаторів. 
Слід, мабуть, замість тим
часових створювати постій
ні гуртки по вивченню по
точної політики (якщо слу
хачі мають слабку підготов
ку) або з інших питань за 
певною програмою. Мате
ріали партійного з’їзду ви
вчатимуться так чи інакше 
в кожному гуртку.

До нового навчального 
року залишилось небагато 
часу. Треба ще й ще раз пе
реглянути кадри пропаган
дистів, підібрати кращих, 
щоб не довелося в процесі 
навчання робити переста
новки. Ще не пізно збільши
ти кількість політгуртків, 
залучивши в них неспілкову 
молодь.

О. ДУЧЕНКО.

□ До призову в армію g
□ Микола Полуднєє пра- g
□ цював на Кіровоград- g
□ ському агрегатному за- g 
° воді. Щозміни юнак ви- g
□ конував своє виробниче g
□ завдання на 200—210 g
□ процентів. Не підводить g
□ Микола своїх товаришів g 
ai в рядах Радянської g
□ Армії. За сумлінну служ- g 
а бу він має 22 подяки від g
□ командування частини, g

Прибуття делегацій 
СРСР, УРСР і БРСР 

у Нью-Йорк
НЬЮ-ЙОРК. Сюди для 

участі в роботі XVI сесії 
Генеральної Асамблеї ООН 
прибула делегація Радян
ського Союзу на чолі з мі
ністром закордонних справ 
СРСР А. А. Громико. Од
ночасно в Нью-Йорк при
були делегації Української 
PCP і Білоруської PCP.

На аеродромі А. А. Гро
мико зробив коротку заяву 
представникам преси і від
повів на їх численні запи
тання.

Ми, заявив А. А. Громи
ко, надаємо великого зна
чення наступній сесії Ге
неральної Асамблеї ООН, 
яка обговорюватиме ряд 
важливих питань.

Від імені Радянського 
уряду міністр закордонних 
справ заявив, що радян
ська делегація докладе всіх 
зусиль для успішної робо
ти Генеральної Асамблеї. 
Він вказав, що, звичайно, 
не все залежить від ра
дянської делегації і що ба
гато чого залежить від по
зиції інших делегацій і, 
зокрема, від позиції Спо
лучених Штатів.

Олександр Ковтун,
КОЛГОСПНИЙ АГРОНОМ

кукурудзи. Трудівники артілі завжди прислухаються до 
порад свого агронома, поважають його.

Тепле почуття внутрішнього задоволення, гордості зі
гріває Олександра. Та й як же не радіти, коли колгосп 
піднімається на ноги, росте, міцніє.

Але найбільше радості приносить агроному свідомість 
того, що він почуває себе тут, серед цих невтомних тру
дівників, потрібною, корисною людиною. А ще якихось 
два роки тому дехто дивився на нього з недовір'ям. 
Чому ж, мовляв, цей молодий чоловік зможе їх навчити? 
Правди нікуди діти, бувало, його порадами і вимогами 
люди зневажали. Та в Олександра вистачило витримки, 
настирливості.

ОЛЕКСАНДР не лише агроном. Є у нього ще одна 
велика, але приємна турбота — третій рік очолює 

він колгоспну комсомольську організацію, яка вважає
ться однією з кращих в районі, веде перед у змаганні. 
Так, по вивезенню перегною під кукурудзу комсомольці 
артілі в цьому році зайняли перше місце в районі, а то
рік по врожайності зернових, технічних культур, зокре
ма, кукурудзи — друге.

Олександр Ковтун — член правління і позаштатний 
секретар райкому комсомолу. А нещодавно в його жит
ті сталася знаменна подія — комуністи артілі прийняли 
його кандидатом в члени КПРС.

СТОМЛЕННЯ за день, але радісний і збуджений по
вертається Олександр пізнього вечора додому. А в 

думках він вже весь в завтрашньому дні — треба до 
дівчат-буряководів навідатися, перевірити, як ідуть 
справи в городній бригаді, домовитися в правлінні кол
госпу про черговий наряд. Треба викроїти час, щоб і за 
підручники взятися плекає Олександр надію попов
нювати свої знання в «Тимірязівці».

Зріють нові плани. Попереду немало справ. Але це не 
лякає колгоспного агронома. У нього багато сил, енергії, 
є вже деякий досвід. А головне — люди в нього повіри
ли, в усьому підтримують, допомагають.

Л. ЗАДВ1РНА.
Колгосп «Перемога»
Новопразького району,
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НАРИС

УШЛА весна тисяча дев’ятсот сорок четвертого 
року. Погода раз-у-раз мінялась, як це часто 

буває у березні, — то падав лапатий сніг, то раптом 
яскраво світило сонце, і на розбухлій від вологи 
землі з’являлись перші проталини. В один з таких 
днів в село Лозовату вступили радянські війська.

Як довгожданих гостей зустрічали жителі від
важних воїнів. Серед селян була і Пелагія Микитів
на. По її старенькому обличчю, помережаному гли
бокими зморшками, текли сльози. Що думала вона, 
ця вистраждана мати? Чи згадувала свого Самійла, 
який пішов ще в сорок першому, та так і не подав 
жодної вісточки? Чи побивалася за двома дочками, 
яких силоміць погнали на каторжні роботи у фа
шистську Німеччину? Чи, може, раділа з того, що її 
наймолодшому синкові Архипові не доведеться біль
ше ховатися по горищах та бур’янах...

А через декілька днів вона проводжала сина в 
далеку дорогу. * * *

Перше бойове хрещення молодий воїн дістав у 
боях за Кишинів. Архипів кулемет в цьому бою зни
щив не один десяток фашистів.

З військовою частиною комсомолець з боями про
йшов Румунію, Польшу. Почався штурм Берліна. 
Фашисти чинили оскаженілий опір. Та ніщо не мог
ло зупинити навального наступу радянських полків.

Підрозділу, в якому служив командиром відді
лення сержант А. С. Маніта, було наказано оволо
діти важливим об’єктом. Завдання нелегке, бо кож
ний метр землі обстрілювався ворогом. Дальшому 
просуванню заважав дзот у підвалі будинку, що 
стояв на розі однієї з вулиць.

— Сержант Маніта! Вашому відділенню наказую 
знищити дзот, — віддав розпорядження командир 
роти.

Маніта вирішив з Вороновим і П рокопенком руха
тися прямо на дзот, а Карпову з рештою бійців на
казав пробиватися до будинку зліва, щоб відверну
ти увагу фашистів.

...Кожний сантиметр вимірюється боротьбою між 
життям і смертю. Піднялася шалена стрілянина. 
«Вперед, гвардійці!» — підбадьорює стиха сержант.

На знімках: (вгорі) в одному з мальовничих куточків 
ботанічного саду, (срава) споруджена в 1692 році іб-метро- 
на водонапірна башта, яка обросла диким пиноградом; 
(внизу) екскурсанти в зоопарку заповідника «Асканія- 
Нова» .

Фото М. Селюченка.
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Загибель Хаммаршельда

ЗА НОВІ ДНИ К 
„Аскаиія-Н ова<(
БЕЗМЕЖНИЙ СТЕП. Тиша. На горизонті появляються якісь 

точки. Вони різко збільшуються, і через кілька хвилин 
мимо вас шаленим алюром мчать зебри. їх змінюють стада 
антилоп, бізонів, оленів, австралійських страусів. Цю картину 
можна спостерігати ие в якійсь далекій країні, а у нас,
Україні в Херсонській області, у всесвітньо відомому заповідни
ку «Асканія-Нова».

Близько 12 тисяч гектарів цілинного степу прилягають до 
садиби Українського науково-дослідного інституту’ тваринництва 
степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-Нова». Тут ве
деться велика робота по акліматизації і виведенню нових ви
сокопродуктивних порід тварин. На території заповідника роз
ташований ботанічний сад, який налічує близько 200 різних по
рід дерев і кущів. Тут же — зоопарк. Вчені широко застосову
ють методи напіввільного і вільного утримання тварин і пта
хів, що дає можливість глибше 'вивчати складні процеси їх 
акліматизації.

Ось Воронов заніс уперед ліву руку й на мить зупи
нився. Що з ним? Голова поникла на брук. По 
скроні потекла тоненька цівка крові.

Повзуть удвох. Маніта хотів кинутися до дзоту 
ривком, але не встиг подати сигнал товаришеві. В 
правому боці боляче запекло. На мить озирнувся. 
Іван лежав нерухомо кроків за два позаду.

Кожний повзок Архипові давався з великими 
труднощами. Важко гупало в скронях, пекло біля 
серця. Повертатися? Ні, він цього не зробить. Хай 
не зустрінеться більше з батьком, матір’ю й сестрою, 
хай не обніме дружину Оленку, хай не побачить 
ніколи синка, який народився нещодавно. Нізащо 
не повернеться! Адже його послав на це відпові
дальне завдання батальйон, а може полк. Ні, вся 
Вітчизна... Ось дзот. Архип ясно бачить грізне дуло, 
з якого безперервно вилітають вогняні цівки.

Сантиметр за сантиметром, стікаючи кров’ю, повз 
сержант. Він тепер не бачив перед собою нічого, 
крім чорного дула кулемета.

Ще сантиметр, ще два...
І раптом Архипові здалося, що до дзота сягне ру

кою. Зібравши рештки сил, рвучко підвівся й упав 
на розжарене дуло...

♦ * ♦
В центрі села Лозоватої височить Будинок куль

тури. Поруч — середня школа. В одному з її класів 
обладнано піонерську кімнату. Сюди часто заходять 
школярі. їх погляд зупиняється на портреті воїна із 
спокійним, вольовим обличчям. На сірій шинелі 
сержантські погони. Таким зафіксував Героя Радян
ського Союзу Архипа Самійловича Маніту невідо
мий фотолюбитель в один з перепочинків між боями.

А іноді в цю кімнату заходить тільки один неви
сокий смуглявий хлопчина. І тоді в коридорі стихає 
гамір. Навіть завзяті пустуни смирнішають.

Можливо, у цього хлопця не виходить складна за
дача з алгебри чи твір написав невдало. А можливо, 
Сашкові просто захотілося побачитися з батьком. 
Адже саме тут колись навчався він, тут готували 
його до серйозних випробувань на вірність Вітчизні.

, Дмитро ДРОЗДЕНКО.
с. Лозовата 
Ульяновського району.

ЛОНДОН, 18 вересня. 
(ТАРС). Генеральний сек
ретар ООН Хаммаршельд 
загинув при авіаційній ка
тастрофі.

Як передає кореспондент 
агентства Рейтер, уламки 
літака, на якому Хаммар
шельд летів з Леопольдвіля 
в Ндолу (Північна Роде
зія) для переговорів з 
так званим «президентом» 
Катанги Чомбе, було вияв
лено за 12 км від Ндоли.

Представник уряду Пів
нічної Родезії підтвердив, 
що серед шести загиблих 
пасажирів виявлено і роз
пізнано труп Дага Хаммар
шельда.

* * *
НЬЮ-ЙОРК. 19 вересня. 

(ТАРС). Єдиний живий паса
жир э загиблого в районі Ндо- 
ла (Північна Родезія) літака, в 
якому летів Даг Хаммаршельд, 
дробив заяву про обставини за
гибелі літака.

За повідомленням кореспон
дента агентства ЮПІ, цей па
сажир з особистої охорони Хам
маршельда сказав, що в літаку 
стався вибух, за яким відбу
лось кілька вибухів меншої си
ли. Після цього літак впав на 
землю.

Як заявив у Леопольдвілі 
представник ООН, він не ви
ключає, що літак загинув в ре
зультаті диверсії або був зби
тий.

Кореспондент агентства АП 
повідомляє, що представник 
ООН додав: «В усій цій справі 
дуже багато дивного».

ЦІКАВА ВИСТАВКА ■
Г І> II III Е Й

11Г ИНУЛОЇ неділі в облас- 
кому краєзнавчому му

зеї відкрилася виставка іс
торії грошей і грошового 
обігу в Росії. Експозиція 
«дає досить повне уявлення 
про зародження, формуван
ня і розвиток грошей та гро
шового обігу на території 
нашої країни за період з 
І ст. н. е. до сьогоднішнього 
дня.

Одночасно з паперовими 
грішми, зародження і роз
виток яких відноситься до 
більш пізнього часу, а точ
ніше до другої половини 
XVIII століття, відвідувачі 
виставки зможуть познайо
митися з металевими моне
тами Риму і країн Північно
го Причорномор’я, а також 
з дирхемами арабського ха
ліфату. Великий інтерес ста
новлять монети періоду та- 
таро-монгольської навали, 
які мали досить обмежений 
обіг в Східній і Центральній 
Русі.

Період феодального роз
дроблення і роки посилення 
боротьби російського наро
ду проти татаро-монголь- 
ського ярма представлені 
великою кількістю метале
вих монет, викарбуваних у 
Великому князівстві Мос
ковському, Суздальсько-Нн- 
жегородському та інших. Ці 
різні за формою і розміром 
монети були в обігу до так 
званої «грошової реформи 
1534 року Олени Глинської», 
коли виникла єдина монетна 

1 система Російської держави, 
що знаменувала собою за
вершення тривалого проце
су об’єднання розрізнених

князівств навколо Москви.
Грошові знаки самодерж

ців «Всея Русі» представле
ні майже повними випуска
ми в хронологічній послідов
ності до 1917 року. Ці гроші 
карбувались монетними дво
рами Москви, Петербурга, 
Сестрорецька, Колпіна, Фео
досії, Варшави, Єкатерин
бурга, Тбілісі. В колекції 
грошей цього періоду є ба
гато унікальних монет, зо
крема мідні монети Олексія 
Михайловича, випуск яких 
послужив приводом до пов
стання в Москві (так званий 
«Мідний бунт»).

Великий інтерес являють 
грошові знаки СРСР, які 
розповідають про форми ор
ганізації грошового обігу 
в нашій країні. Банковські 
і кредитні білети, металеві 
монети всіх випусків розпо
відають, як розвивалась 
грошова система радянської 
держави, як зростав і зміц
нювався сьогоднішній наш 
карбованець, про який М. С. 
Хрущов в своєму виступі на 
мітингу радянсько-румун
ської дружби сказав: «Кар
бованець наш спершу був 
досить слабенький, але по
тім він зміцнів, змужнів і 

став дорожче за долар».
На виставці широко пред

ставлені особисті колекції 
кіровоградських нумізма
тів — працівника інституту 
удосконалення вчителів І. Т. 
Бабанського та пенсіонера 
І. Ю. Мазолевського.

В. КИРИЧЕНКО, 
науковий співробітник 
обласного музею.

З п'ятого місця— на третє

У ЦЕНТРІ уваги кірово
градських любителів 

футбола були зустрічі ос
таннього туру, в яких бра
ли участь місцева «Зірка», 
львівські армійці та черні
гівська «Десна». 1 це ціл
ком зрозуміло. Адже в 
основному між цими коман
дами точиться боротьба за 
третє місце в турнірній таб
лиці колективів першої ук
раїнської зони.

Львов’яни і чернігівці пе
ред останнім туром мали 
по 35 очок і займали відпо
відно третє й четверте міс
ця. Кіровоградці з 34 очка
ми були на п'ятому місці. 
Як ми вже повідомляли,

Кінотеатр «Мир». для дітсй 
«ЗАСТАВА В ГОРАХ». Поча
ток о 9 год. 30 хв. та 11 гол. 
30 хв. дня. «ЛИСТ НЕЗНА
ЙОМКИ». Початок о 1 год. 30 
хв., З год. 15 хв., 5 год. дня, 
6 год. 45 хв., 8 год. ЗО хв., 10 
год. 15 хв. вечора.

Кінотеатр ім. Дзержвнського. 
«УКРАЇНСЬКА РАПСОДІЯ»,

наші земляки перемогли 
спортсменів київського «Ар
сеналу» (2:1), а їх супер
ники зіграли внічию (Львів 
—Вінниця — 0:0, Чернігів— 
Черкаси — 2:2). Таким 
чином, тепер у всіх трьох 
командах — по 36 очок, 
але «Зірка» має перевагу в 
різниці забитих і пропу
щених м’ячів і тому пере
містилася на третє місце.

Всі інші команди зони зі
грали так: Станіслав—Оде
са — 1:3, Ровно—Житомир 
— 4:0, Миколаїв—Херсон — 
0:0, Дрогобич—Чернівці — 
1:1, Тернопіль—Ужгород — 
4:2, Луцьк—Хмельниць
кий — 1:0.

Тепер турнірна таблиця 
команд першої української 
зони має такий вигляд:

І
Одеса 27
Вінниця 29
Кіровоград 29
Львів ЗО
Чернігів зо
Миколаїв ЗО
Ровно ЗО
Київ 29
Чернівці 29
Хмельницький 29
Станіслав 29
Житомир 29
Херсон ЗО
Ужгород ЗО
Тернопіль 28
Черкаси ЗО
Дрогобич ЗО

* Луцьк 28

В
23

Н
3

П
1

М
53:13

О
49

17 7 5 43:21 41
15 6 8 61:33 36
15 6 9 36:29 36
12 12 6 42:39 36
12 8 10 43:40 32
12 6 12 51:53 ЗО
10 8 11 46:34 28
10 8 11 46:47 28
11 Б 13 42:41 27
11 Б 13 40:55 27
9 7 13 33:38 25
9 7 14 26:36 25
8 9 13 22:36 25

10 4 14 39:42 24
7 10 13 20:42 24
6 7 17 22:49 19

4 6 18 29:45 14

Редактор П. МАРЧЕНКО.

Початок о 10 год. ранку, 12, 2 і 
4 год. дня, 6, 8, 10 годині вечо
ра. На літньому майданчику 
о 8 год. 30 хв. вечора.

Кінотеатр «Хроніка». Доку
ментальний фільм «ПЕРШИЙ 
РЕПС ДО ЗІРОК». Демонстру
ється з 10 години райку до 9 го
дини вечора без перерви. Широ
коекранний художній фільм 
«РОВЕСНИК ВІКУ». Початок 
о 9 год. ЗО хв. вечора.

Кінотеатр «Сипаиіець». «ДРУР 
МІЙ, КОЛЬКА». Початок о 10, 
12, 2 та 4 год. дня, о 6, 8, та Ю 
год. 45 хв. вечора. На літньому 
майданчику — о 8 год. ЗО хв, 
вечора,


