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НОВИЙ ПАЛАЦ ДЛЯ НАРОДУ

ПОГЛЯНЬ на цю чудову споруду, дорогий читачу! 17 жовтня сюди зберуться кращі представники-радянського народу — делегати XXII з’їзду КПРС, який затвердить величну програму комуністичного будівництва в нашій країни.ЧуДОЕИЙ подарунок зробили московські будівники XXII з’їзду КПРС. На території Кремля закінчено будівництво нового палацу для народу — Великого Кремлівського театру. Цей прекрасний архітектурний ансамбль з металу, граніту і скла виглядить легким, світлим і радісним, його зал, висота якого більше 20 метрів, глибина доходить до 50 метрів, вміщає шість тисяч чоловік.
На знімку: будинок Великого Кремлівського театру.

Фото Н. Грановського і Б. Уварова. (Фотохроніка ТАРС).
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Керівникам колективів 
і ударникам комуністичної праці 

товаришам М. Мамаю, 
К. Кислякову, И. Галенку, 

І. Додукалу, М. Ненюк, 
Л. Лукашевському, О. Гетьман, 

Ю. Літрі, Г. Ладані
Центральний Комітет КП України і 

Рада Міністрів УРСР з великим задово
ленням відмічають успішне виконання 
зобов'язань, які ви брали на себе в бе
резні цього року — щоб до XXII з’їзду 
КПРС допомогти своїм товаришам по 
професії, по цеху, дільниці і ланці за
воювати звання колективів і ударників 
комуністичної праці. Приємно відзначи
ти, що ви показали зразок вірності своє
му слову, високе розуміння ролі передо
вого досвіду у вирішенні завдань кому
ністичного будівництва і обов’язку пе
редовиків змагання, цих загальновизна
них маяків, у масовому поширенні досві
ду новаторів.

Високо оцінюючи ваш вклад у при
множення рядів учасників комуністич
ного змагання, бажаємо вам, дорогі то
вариші, нових успіхів у роботі на за
водах, шахтах, будовах, у колгоспах і 
радгоспах. Сподіваємося, що ви і далі 
допомагатимете своїм товаришам, зав
жди будете зразком у самовідданій 
праці, в додержанні морального кодексу 
будівника комунізму, і своїм прикладом 
запалюватимете трудящих республіки на 
успішне перетворення в життя Програ
ми Комуністичної партії Радянського 
Союзу, яку прийме XXII з’їзд КПРС.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
КОМІТЕТ 

КОМУНІСТИЧНО! 
ПАРТІЇ УКРАЇНИ

РАДА МІНІСТРІВ 
УКРАЇНСЬКОЇ 

РСР

’ Г1 ОНАД 1070 молодіжних 
’>• 1 колективів області зма- 
'і гаються за звання бригад 
; комуністичної праці. Прн- 
. своєно це почесне звання 
8 299 бригадам, які об’єдну

ють 2215 юнаків і дівчат.
ж ж ж

БІЛЬШЕ 6400 молодих ро- 
LJ бітників і колгоспників

виборюють звання удпрнн*
4

Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу

Товаришеві М. С. ХРУЩОВУ

Повідомлення ТАРС

Дорогий Микито Сергійовичу!
Коли б бачили ту радість, що сповнює сьогодні 

наші серця! А радість у нас велика: вперше взяв
шись за вирощування кукурудзи, яку у нас на
зивають матір’ю колгоспного достатку, наша ком
сомольська ланка 20 вересня за п'ять робочих 
днів завершила збирання врожаю. Ми не шкоду
вали своїх сил, щоб добре застеблилась і закача- 
нилась наша «королева полів», а тепер святкуємо 
перемогу, давши країні по 88,4 центнера сухого 
зерна кукурудзи гібриду «Буковинський 3» з кож
ного гектара.

Ось цією великою радістю ми й ділимося з Ва
ми, Микито Сергійовичу. Це Ви запалили нас, мо
лодих дівчат-комсомолок, на боротьбу за багатий 
урожай польової чудесниці. Працюючи в полі, ми 
завжди пам’ятали Вашу гостру, але справедливу 
критику на адресу Полтавської області. Ваше су
воре слово правди запалило нас бажанням кра
ще працювати, вселило, віру в наші здібності. Ми 
радіємо ще й тому, що поруч з нами добилися

високого врожаю і сотні інших комсомольсько- 
молодіжних ланок, всі хлібороби Полтавщини. 
Зобов' язання, взяті на честь XXII з’їзду КПРС і 
XXI! з’їзду КП України, успішно виконані.

Запевняємо Вас, дорогий Микито Сергійовичу, 
що ми віддамо все полум'я наших сердець рідній 
Комуністичній парти, радянському народові, спра
ві будівництва комунізму і в наступному році 
зберемо по 100 центнерів зерна кукурудзи з гек
тара. У нашій ланці працюють 17 дівчат-комсомо
лок, двоє вже стали кандидатами в члени партії. 
Всі ми добре вчимося, підвищуємо свої знання. 
Наша ланка — ланка комуністичної праці. Ще 
весною, працюючи в полі, наші дівчата склали 
пісню:

«Ой, як гарно на полях ранок зустрічать. 
Відродимо славу Полтави, дівчата».

Обіцяємо Вам, Микито Сергійовичу, що слова 
цієї пісні не розійдуться з нашими трудовими ді
лами.

За дорученням членів комсомольської ланки 
ланкова Катерина ГУЛІЙ.

8 12 жовтня ц. р. л. Радян-
8 ському Союзі проведено 
Я черговий успішний запуск 
о багатоступінчастої ракеги- 
1^ носія в район центральної 
о частини Тихого океану.

8 Макет передостаннього 
§ ступеня ракети-носія досяг 

водної поверхні океану з 
високою точністю, в безпо
середній близькості від точ
ки прицілювання.

Пуск здійснено на від
даль понад 12.000 км.

У зв’язку з розширенням 
програми наукових дослід
жень по дальшому освоєн
ню космічного простору 
ТАРС уповноважений по
відомити, що пуски ракет- 
носіїв у район центральної 
частини Тихого океану, ого
лошені в повідомленні 
ТАРС від 11 версеня 1961 
року, будуть продовжені до 

, ЗО жовтня 1961 р.
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Колгосп імені Шевченка Миргородського району Полтавської області

Ланковій Катерині ГУЛІЙ

комуністичної праці. 
2005 робітників уже удостої
лись цього звання.ж ж ж
("* ТАВШИ на трудову вахту 

на честь XXII з’їзду 
партії, 2640 'молодих робіт
ників області достроково ви
конали річні зобов'язання 
по продуктивності праці.

* * ♦
МОЛОДІ робітники Олек- 
|¥| сандрії в цьому році 
подали 198 раціоналізатор
ських пропозицій з еконо
мічним ефектом 82,3 тисячі 
карбованців. На II під
приємствах міста працюють 
ради технічної творчості по 
роботі серед моладі.

Дорога Катю! До Центрального Комітету партії надійшов Ваш сер
дечний, схвильований лист. Ви і Ваші подруги разом з тисячами інших 
юнаків і дівчат палко відгукнулися на заклик партії—організувати все

народне змагання за вирощування високих урожаїв куку
рудзи. Приємно і радісно усвідомлювати, що наша чу
дова молодь добре попрацювала на полях, подружила
ся з кукурудзою, добивається видатних успіхів. Ваша 
лайка зібрала в цьому році по 88,4 центнера зерна ку
курудзи з гектара. Це гідний подарунок XXII з’їздові 
Комуністичної партії Радянського Союзу.

Ваш приклад переконливо показує, які багаті врожаї 
зерна кукурудзи можна одержувати на землях Полтав
щини, всієї України та інших районів Радянського Сою
зу. Центральний Комітет партії високо цінить Ваш до
свід і висловлює впевненість, що вій дістане велике 
поширення в інших колгоспах і радгоспах.

Комсомол вважає себе шефом кукурудзи. Це добре. 
Але в поняття шефства треба вкласти більш конкрет
ний зміст. Шефствувати над кукурудзою — значить на
самперед вирощувати силами молоді високі врожаї цієї 
культури в кожному колгоспі і радгоспі. Шефствувати 
над кукурудзою — значить допомогти юнакам і дівча-vSr-v і

там оволодіти знаннями, передовим досвідом вирощу
вання цієї культури і застосувати на практиці набуті 
знання. Шефствувати над кукурудзою — значить допо
могти юнакам і дівчатам села краще оволодіти техні
кою, вирощувати кукурудзу без затрат ручної праці. 
Це тепер головне. Треба виробляти більше продукції на 

' одиницю праці, підвищувати продуктивність праці.
Тільки на такій сенові можна створити достаток про
дуктів. Молодь, яка любить техніку, може плодотворно 
попрацювати, показати добрий приклад у цій справі.

У колгоспах і радгоспах нашої країни чотири міль
йони комсомольців. Це — велика сила. Якщо вся кол
госпна і радгоспна молодь за вашим прикладом буде з 
любов’ю, старанно працювати на полях, то це буде гід
ний вклад у боротьбу нашого народу за збільшення 
виробництва зерна і продуктів тваринництва.

Від імені Центрального Комітету партії сердечно по
здоровляю Вас і ваших подруг з досягнутими успіха
ми, бажаю вам успішно виконати нові зобов’язання.

М. ХРУЩОВ.
13 жовтня 1961 року.



— Ти ж дивись, Ганно,
• не смій їй нічого говори

ти. Не заставляй зайвого 
робити, не перетруджуй. 
Воно так краще. Хай спочи
не дівчина. Переживає бід
на... Тож і дратівливою та
кою стала...

Краєм вуха почула Віра 
цю розмову, коли батько 
вранці йшов на роботу.

Образа закипіла на душі. 
Що ж цс? Жалість чи од- 
верте невір’я? Жалість... 
Аякже, їхня дитина, яка 
сховала на поличці новень
кий атестат зрілості, закін
чила спеціальні курси... А 
тепер ось сидить більше мі
сяця, нудьгує... Ніде в міс
ті не потрібні з такою спе
ціальністю. Ні, годі! Неви- 
стачало ще жалощіві Ось 
вона зараз, цієї ж хвилини

Русяву, невисоку на зріст 
дівчину, відразу ж поміти
ли на заводі. Дуже невга
мовною і задерикуватою 
була. В перші ж дні оббі
гала всі кутки і закутки. На 
гострі слівця робітників від
повідала дошкульним жар
том. Ще й сама висміє, ко
ли на прохідній якогось не
чепуру стріне.

— І звідки ти взялася 
отака коза! — ніби спере
сердя. було, кинуть у слід.

їх виховав комсомол

ВІД З'ЇЗДУ ДО З'ЇЗДУ

піде Ну й дарма: будь-ку
ди піде! Аби не чути таких 
принизливих слів. І, навіть 
не поснідавши, вискочила з 
кімнати.

Через кілька днів батько 
знову пошепки повідав ма
тері:

— Прибиральницею 
електромеханічному і 
тувалася. Тільки ж мовчи...

Мати мовчала. Лише кра
єм хустки витерла непроше- 
ні сльози, що зрадливо по
котилися з-під Тремтячих 
рій.

— Прибиральницею, ди
тино моя...

і на 
влаш-
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, |_Г ОМСОМОЛЫД1 Олександ- 
, ' *• рійської теплоелектро- 
, централі № 3 змонтували 
. пустили в дію 
> автоматику на 
■ кого тиску.
, * *

|_Г ОЛЕКТИВ
’ ’ 1 сько-молодіжної свино- 
’ ферми комуністичної праці 
’ радгоспу «Більшовик» 
, Олександрійського району 
, відгодував понад 3.180 го- 

лів свиней і здав державі 
3050 центнерів свинини. При 

, річному зобов'язанні — від- 
. годувати 4000 голів свиней і 
■. здати 3600 центнерів свинп- 
) ни.

Найкращих показникіп до- 
.■ билися свинарки Серафима 
.’ Таборова, Ніна Соловйова, 

Марія Гліб, Марія Мазанка, 
Валентина Мазанка, Ліда 
Михайлівська.

* * ♦
□ ЕЛИКИЙ вклад у бо- 

ротьбу за економію та 
бережливість вносять моло
ді винахідники та раціона
лізатори області. Від робіт
ників та інженерно-техніч
них працівників в цьому ро
ці надійшло 1712 раціоналі
заторських пропозицій. 1380 
юнаків і дівчат стали раціо- 1 
налізаторами і зекономили 1 
державі 308 тисяч карбован- ' 
ців.

теплоелектро- 
і 

електронну 
котлах віісо-

*
комсомоль-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
.15 жовтня 1961 р., 2 стор.

Але в словах цих скоріше 
вгадувались ласка і добро
зичливість до новенької.

О ...137. Звичайна і зов- 
^•сім незвичайна цифра. 

Що говорить вона? Проте 
Вірі Пашковій запала гли
боко в душу. З неї, власне, 
почалася справжня вироб
нича біографія дівчини.

Через два місяці у сек
ційному цеху потрібне було 
поповнення. І незабаром у 
трудовій книжці прибираль
ниці Пашкової з’явився 
черговий запис: «Прийняти 
у секційний цех на посаду 
ізолювальниці».

У цеху зустріли добро
зичливо. Учениця виявила
ся понятливою, швидко ос
воїла свою операцію. А це 
завжди цінують в робітни
чому середовищі.

В кінці місяця підбивали
ся підсумки роботи цеху, і 
тоді при всіх Степан Анто
нович Веремієнко, начальник 
дільниці, похвалив дівчину:

— От вам і новенька. 
Перший місяць у нас, а нор
ми дала 137 процентів. По
думайте тільки!

Вірі було приємно і ра
зом з тим якось не по собі. 
Ну, навіщо він так при 
всіх? Що, власне, вона зро
била? Хіба ж її успіх не 
заслуга всіх у цеху? Адже 
не крилися нічим від неї, 
чим могли, допомагали. 1 
все ж похвала зробила своє 
діло. Висновок був такий: 
похвалили тебе авансом, а 
тепер — тримайсь! 
не відступила.

О Звітно-виборні 
’-*• мольські збори, 

цять двоє юнаків і 
Не було чого звітувати. Що 
правда, то правда: ледь 
жевріє робота організації. 
Визнали відверто діяльність 
комітету незадовільною. А 
коли зайшла мова про ново
го секретаря, вибір припав 
на Віру.

Так Віра Пашкова стала 
комсомольським вожаком. 
Почалося все з буденних, 
звичайних справ. І, масам«

перед, з металолому, якого 
повно було на захаращено
му подвір’ї.

Десь серед тижня під час 
обідньої перерви 
Віра до юнаків, 
про щось голосно 
і сміялися.

—А, наше нове
ство зводили прийти! — по
чали було іронічно хлоп
ці. — Ну давай, давай, пе
ревиховуй нас...

Віра наче й не чула 
слів. Уважно оглянула 
і так просто, ніби між 
шим, почала розмову 
зовсім далекі від заводу ре
чі. Коли вже збиралася йти, 
на хвилинку зупинилася і, 
лукаво моргнувши 
сказала:

— Хлопці, навіщо 
отака халепа здалася? 
ву лають. Та що ми — ка
ліки? Давайте сьогодні, ну, 
хоч би на нещасні півгоди
ни залишимось. Придумає
мо щось.

Вперше побачили тоді на 
заводі молодих 
які після зміни 
стрімголов на 
збиваючи з ніг 
зносили в один 
кий непотрібний металевий 
хлам.

І коли через деякий час 
на подвір’ї, з’явилося ого
лошення: «Товаришу! При
ходь сьогодні на свій завод
ський вечір рівно о 20-й», 
зібрався чималий гурт. Дві 
години слухали концерт, 
який давали учасники ху
дожньої самодіяльності у 
складі... дев’яти чоловік. А 
ще трохи згодом «артистів» 
з електромеханічного поча
ли запрошувати на інші під
приємства.

4 Все, до найменших по-
• дробнць може зараз при

гадати Віра в той день 1958 
року. Вона, монтажниця- 
випробувач відділу техніч
ного контролю у трансфор
маторному цеху, стала ко
муністкою. її вітали, гаря
че тисли руки...

Та хіба мало випало на її 
долю незабутніх днів, коли 
розносилась слава про елек
тромеханічний далеко за 
межами міста? Хіба ж не 
гордилися своїм первен- 
цем — бригадою комуніс
тичної праці Валі Котель- 
кіної, її послідовниками? 
Ну, а якщо на продукції 
підприємства, де ти працю
єш, ставлять штамп «Зроб
лено в СРСР», то неважко 
зрозуміти твій виробничий 
настрій, твоє стремління.

Ще й року не минуло, як 
трансформаторний цех по
чав випускати нову продук
цію — магнітні підсилюва- 
чі-блоки «ПДД». Вперше в 
країні. І Віру в цей час 
призначили помічником 
майстра. Потрібно було 
вчитися самій і вчити ін
ших. Довгими вечорами си-

підійшла 
які саме 
говорили

началь-

ЦИХ цехІН- 
про

оком,

нам 
Зно-

робітників, 
не летіли 
прохідну, 

старших, а 
куток уся-

діла над схемами, котуш
ками, відкладаючи убік під
ручники з технології металів, 
хоч у вечірньому 
рудному технікумі 
мали викликати. Шукали, 
знаходили, помилялись, і 
знову шукали. Але жодної 
рекламації не прийшло на 
завод. Якість була бездо
ганною.

5 ...Здавалось, на крилах
• летіла дівчина додому, в 

Олександрію. Це правда, чи 
може почулося? Ніяк не 
могла прийти в себе Віра. 
Настіж відчинила двері і 
зупинилася на порозі.

— Чому так пізно? — оз
валася мати. — Он вечеряй 

, бери. На маленькому столи
ку все стоїть.

—Ну, мамочко, збирати
ся твоїй Вірі в дорогу, — 
нарешті промовила за сто
лом.

— А куди це?
— В Москву, на з’їзд.
— Та ти що, дочко, таки

ми жартами не грайся! — 
піднявся з ліжка батько. — 

, Хіба таких посилають?
— Послухай її. Це знову 

щось вигадала. І коли уже 
ти серйозною станеш, — по
хитала головою мати.

Віра не стала перекону
вати батьків. їй і самій ще 
не вірнлося. Невже це й 
справді дві години тому на 
обласній партійній конфе
ренції серед інших назвали 
і її делегатом XXII з’їзду 
КПРС?

А наступного дня батько 
знову сам почав:

— Ти не тягни. Може й 
справді треба готуватися — 
говори. Плаття яке там чи 
костюм новий. Це ж Моск
ва. З усього світу люди бу
дуть.

— Правда, тату. Іде во
на, — вніс нарешті порозу
міння син Сашко. — Вчора 
заводська «Блискавка» 
відомила.

£1 «На з’їзд, на з’їзд, 
з’їзд»,—вистукують 

леса поїзда. За вікном про
літають станції і полустан
ки, поля, вкриті позолотою 
ліси. Віра хвилюється. Чи 
буде виступати? Якщо да- 
дуть слово, вона про 
все, про все розкаже, 
їй наказували на 
заводі доповісти з’їзду пар
тії про те, що підприємство 
вже впоралося з десятимі
сячним завданням, що 
прагнуть вони всі стати 
колективом комуністичної 
праці. Там вона мусить 
вияснити про будівництво 
нових корпусів заводу. І 
найбільше розповість, зви
чайно, про своїх друзів з 
електромеханічного, разом 
з якими зростала і її робіт
нича честь.

гірничо-
ось-ось

по-

на 
ко-

• ;• о. поліщук.
Олександрійський 
електромеханічний завод.

1 Віра

комсо- 
Двад- 

дівчат.

и 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
о 
□ 
□ 
о 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ □ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
п 
□

♦

0

Г) ЖЕ ЧІТКО вималювались світлі обрії омріяного 0 
•О поколіннями людей комуністичного суспільства. V 
Вірним, світлим шляхом веде до нього радянський 
народ Комуністична партія. Великими віхами у цьо
му тріумфальному поході є з’їзди партії.

Мені пощастило бути делегатом минулого, XXI 
з’їзду КПРС. Центральне"питання порядку денного 
з’їзду — контрольні цифри семирічного плану — тоді 
викликали у декого за рубежем подив, недовір’я. 
Пройшло небагато часу і народ ділом довів наскіль
ки реальними і далекозорими були плани партії. «Се
мирічку за шість, п’ять, чотири роки!» — проголошу
вали своїми лозунгами колективи підприємств, кол
госпів, набагато перекриваючи виробничі завдання і 
плани. Семирічка — в С 
кує по країні, і нашим недругам ._ -------------------
чого, крім безсилої люті.

Якщо підійти з історичними масштабами, то між 
минулим і нинішнім з’їздами лежить порівняно неве
ликий проміжок часу. Та нині не плином років, а ве
ликими подіями дійсності вимірюється історія. Не тре
ба наводити цифри росту економічної могутності і 
добробуту, щоб переконатись у цьому. Великі зміни 
бачимо в усьому — в своїх трудових буднях, в по
буті, в духовному зростанні людей.

Завод «Більшовик», де я працюю шишельницею у 
ливарному цеху, — невелике підприємство. Але й 
сюди проник дух новаторства й технічного прогресу. 
Конвейєрні стрічки, нові формувальні верстати й інше 
устаткування полегшили працю робітника.

Чудовий почин наших днів — рух за комуністичну 
працю, служить вихованню людей нової 
нас, на заводі, трьом бригадам присвоєно почесне з— 
ня колективів комуністичної праці імені XXII з’їзду 
КПРС. Серед них і комсомольсько-молодіжні брига
ди, очолювані Лідією Таргоніною і Зінаїдою Фі
лій’ свою. ,

Як кадрова робітниця, вихованка заводського ком
сомолу, я мимоволі порівнюю теперішню молодь з мо
лодістю моїх ровесників. І дуже приємно бачити, що 
живуть добрі комсомольські традиції, що з не мен
шою енергією комсомол береться за спільну справу. 
Та в нинішньої молоді, крім хорошої спадщини бать
ківського покоління, є й нові моральні надбання. Ве
личезний, масовий потяг до вершин знань, оволодін
ня багатьма професіями — риси комуністичної свідо
мості у взаємовідносинах в колективі.

Кажучи це, я маю на увазі комсомолок заводу — л 
Женю Гуликовську, Галю Воленко, Лід у Таргоніну, 4 ........ ' ■ • ■ м 
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дії, семирічка переможно кро- і
і недругам не залишається ні- 0
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н моралі. У 1 
почесне зван- х
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Марію Уиіакову, а також безліч юнаків і дівчат, 
яких я не знаю особисто. Впевнено передаємо ми в їх 
руки естафету нашої великої справи, бо переконані, 
що нинішнє молоде покоління завершуватиме побу
дову комунізму.

Конкретний план його будівництва — проект Про
грами КПРС — викликав небачену сенсацію у світі. 
Знову — подив і захоплення, а в деяких колах — 
недоброзичливість, благенькі надії на те, що до на
стання комунізму ще не так близько, як це проголо-

о_ . . ...... і
шує наша партія. Та даремно! Якщо партія передба- 4
чила побудувати, в основному, комунізм у країні че- 0

Ірез 20 років, то це й буде через 20 років.
Сила і несхитність планів партії вже не раз пере

конливо доведена історією.
Л. РЕЗНІК, £ 

бригадир ливарного цеху заводу «Більшовик», і 
делегат XXII з’їзду КПРС. |

□ чим зрівняти ту радість, яка переповнює нині 
цю привітно усміхнену дівчину? Такий настрій 

буває, коли у тебе свято і відзначити його прийшло 
стільки вірних, надійних друзів. Коли ти, згадавши 
пройдене, задоволений своїми справами, вчинками. 
Словом, найчастіше буває такий чудовий настрій у 
іменинника.

А втім Альбіна Кравцова і дівчата її бригади — 
свердлувальниці заводу «Червона зірка», дійсно, сьо
годні іменинники. Збулось те, за що вони боролись— 
бригаді присвоєно звання колективу комуністичної 
праці імені XXII з’їзду КПРС.

Півроку тому виступила ця комсомольсько-молодіж
на бригада з чудовим почином, розробивши певні 
умови змагання. Одним з найважливіших пунктів 
нових зобов’язань була шефська допомога іншим 
оригадам, стремління підняти до свого рівня інші 
колективи, допомогти і їм завоювати почесне звання.

^□□□□□оаПоасопааааапаапсіааааапппаааааааасаппаа

игва д*вчат 3 «Червоної зірки» прийшлась 
До вподоби комсомольцям Кіровоградщини. Ім’я 
Альбіни Кравцової облетіло всю область V неї з’я- 
Хних ип? пос.лідовників- Багато передових моло- 
уд^стоєні ІТИВ1В наперед?дні відкриття XXII з'їзду 
удостоєні бути названими його ім’ям. Лиш.е на «Чер- 
Копнпп^-'* В°СЬМИ бригадам- які підхопили почин 
і\равцовоі, воно вже присвоєне.
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^ТВОРЕНА за ініціати- 
вою Знам’янського вуз- 

лового комітету комсомолу, 
/ комсомольська колцна паро- 
} возів імені XXII з’їзду пар

тії на чолі з машнністом-ін- 
. структором Володимиром 
" "іим здобула у перед- 

їздівському змаганні но-
• ’ Погрібні
< з’ЇЗДІВСЬ

значних успіхів. За 9 мі- 
■, сяців цього року колектив

колони провів 3260 великова
гових составів, при річному 
зобов’язанні 3000. перевіз 
понад план 2,8 мільйона 
тони народногосподарських 
вантажів при зобов'язанні 
2,5 мільйона тонн, зеконо
мив 1020 тонн пального 
зобов'язанні 1000 тонн.

За рахунок економії 
лива та понадпланових 
ревезень, впровадження 
редових методів праці паро
возники зекономили держа
ві 34.603 карбованці.

« » *
П О 80 центнерів зерна ку- 
“ курудзн з гектара зіб

рали члени комсомольсько
го комітету на чолі з Лідою 
Костюк з колгоспу імені 
Щорса Ульяновського ра
йону. * » *
О АЦІОНАЛ13АТОРАМИ

Олександрійського рай- 
, енергоуправління подано 34 
. раціоналізаторських пропо-
• знції, з них 29 уже впро-
• ваджено у виробництво. Це
• дало 3.163 карбованці 
<’ нонії.

при

па- 
пе- 
пе-

-

— Вгадали, звичайно, по 
допомогу приїхав. Пора га
ряча, ледве вправляємося, а 
зима не за горами.

Голова, артілі імені Круп
ської Кіровоградського ра- _
йону В. Д. Мезенцев, як часто буває в скрутні хвилини, 
приїхав за допомогою до своїх шефів, учнів техніч
ного училища. Розмова відбувалася в кабінеті директо
ра, і всі, хто тут знаходився, прийшли до спільної думки: 
допоможемо.

Той, хто випадково потрапив би тоді па цю невиму
шену розмову, міг би подумати: «Звідки така само
впевненість». Та варто звернутися до традицій училища, 
познайомитися з трудовими біографіями його вихован
ців, і стане все зрозумілим: далеко за межами Кірово
града добра слава йде про випускників цього учбового 
закладу.

... На стенді красуються фотографії відмінників, ком
сомольських активістів. Золотими літерами в літопис 
училища ввійшли імена й тих, хто одержав тут свою 
любиму професію, освоював цілину Казахстану, будує 
домни в Криворіжжі і Приазов’ї, відправляє червоно- 
зорівські сівалки в усі куточки землі.

В місті Кіровограді і за його межами знають Людми
лу Кравцову — вихованку училища, а нині бригадира 
колективу комуністичної праці заводу «Сільгоспдеталь». 
На заводі «Червона зірка» авторитетом своїх розесни-

ків і старших товаришів 
користується Андрій Шкля- 
рук — зварювальник, кому
ніст, студент вечірнього по
літехнічного інституту.

А бригадир колективу ко
мод Неля Дощечко — член
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СЬ ТАК — бадьоро, по-господарськи, — з дня 
” у день крокують вони від прохідної заводу у свій 

ремонтно-механічний цех. Цю бригаду, очолювану Во- □ 
лодимиром Бубелло, визнали кращим на агрегатно- □ 
му заводі колективом комуністичної праці і при
своїли їй ім’я XXII з’їзду КПРС.

У переддень з’їзду юнаки склали рапорт про те, 
що з честю виконали всі зобов’язання, які брали на 
себе: змонтовано конвейєрну лінію, введено в дію 
ковачну машину і стенди для випробування нових 
агрегатів.

На знімку: на передньому плані (справа налі
во) бригадир Володимир БУБЕЛЛО, слюсарі Ана
толій ЧАРИЧАНСЬКИЙ і Віктор ЗІНЬ.

муністичної праці з ательє
Кіровоградського міськкому партії. Вона теж навчалася 
в технічному училищі № 1.

...В техучилищі — урок практичного навчання, 
но прислухаються Микола Бирюк і Федір Абра 
зауважень майстра М. І. Правди. Це вони разом зі свої
ми товаришами виготовляли меблі для Бобринецького 
училища механізації сільського господарства, а нині 
виїхали в підшефну артіль допомагати колгоспникам 
ремонтувати тваринницькі приміщення. Недавно для 
своїх підшефних училище виготовило 120 райборінок.

— Це було термінове завдання, — пригадує учень 
Андрій Ткаченко. — Працювали з ранку і до ночі, але 
замовлення виконали.

Ще одна сторінка з літопису технічного училища: 
пізніми вечорами затихають аудиторії, кімнати виробни
чого навчання, і тоді від багатоголосого хору і бурхли
вої мелодії народного танцю оживає приміщення клубу.

В 1957 році аматори технічного училища бели учас
никами республіканського огляду художньої самодіяль
ності трудових .резервів та республіканського фестивалю. 
А завітайте на репетиції народного ансамблю танцю 
«Ятрань». Серед популярних самодіяльних аматорів ви, 
напевне, пізнаєте юнаків і дівчат, які розпочали свій 
творчий шлях в стінах училища.

Сьогодні майже на всіх підприємствах області сотні 
вихованців Кіровоградського технічного училища рука 
об руку трудяться з ветеранами праці. І старші това
риші з гордістю говорять про них:

— Золоті руки у нашої робітничої зміни.
А. МИХЛІК.

урок практичного навчання. Уваж- 
імов до

5

своїми досвідченішими по
другами по праці вони ви
ростили 5327 голів молод
няка.

У дні комуністичної вах
ти на честь XXII з’їзду 
КПРС широкого розмахуЯі;;=- наш дарунок трудовий,

го свята,готу
валася комсо
молів району до XXII з’їзду 
рідної партії. «XXII з’їзду 
КПРС — особисті трудові 
подарунки»,—цей клич мо
сквичів гаряче підтримали 
наші славні юнаки і дівчата.

«Виконаємо свої річні зо
бов’язання до дня відкрит
тя XXII з’їзду КПРС!»,— 
заявили молоді доярки Га
лина Шпильова, Олена Ле
беденко, Галина Гупало. їх 
приклад наслідували десят
ки подруг по праці.

«До 15 жовтня заверши
мо збирання кукурудзи», — 
так вирішили комсомольці 
колгоспу імені Кірова. 
Заклик кіровців підхопили 
всі молоді кукурудзоводи 
району.

Сьогодні ми підбиваємо 
підсумки цього небувалого 
передз’їздівського піднесен
ня, доповідаємо про наші 
успіхи.

Первинними комсомоль-

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ
ськими організаціями про
ведена велика робота по 
збільшенню виробництва 
продуктів тваринництва. В 
нинішньому році для по
стійної 
направлено 
дівчат, 
досвіду, 
допомогу 
редового
наприклад, переймали кра
щі прийоми праці своїх по
друг на фермах колгоспів 
імені Крупської та «Украї
на».

році для 
роботи на ферми

164 юнаків і 
У них бракувало 
І тут неоціненну 
подали школи пе- 
досвіду. Доярки,

ДАЛЕКО не блискуче 
йшли у нас справи з 

розвитком птахівництва. 
Був комсомольський маяк— 
Рая Діброва, птахарка з

колгоспу «Україна», а от 
рівняти на неї не було ко
го. 1 ось молодь кинула 
клич: «Птахівництву —на
ше, комсомольське шеф
ство». Двадцятеро дівчат, 
переважно випускниці се
редніх шкіл, пішли на пта
хоферми колгоспів імені Ка- 
лініна, «Червоний парти
зан», «Дружба», «Україна» 
та інші. Зокрема, комітетом 
комсомолу колгоспу імені 
Кірова на вирощування пти
ці було послано шість чо
ловік.

Райком комсомолу по
дбав про навчання юних 
ентузіасток. Знайомство з 
досвідом Раїси Діброви, се
мінар на кращій у районі 
птахофермі колгоспу «Іск
ра» дав чудові результати. 
Молодими птахарками кол
госпу імені Кірова вироще
но 22 тисячі ’голів птиці 
при річному зобов’язанні 
10800. А в цілому по райо
ну вже реалізовано
50 тисяч голів птиці. Тепер 
відгодовується ще 
40 тисяч голів. Є всі пере
думови до того, що в ни
нішньому році будуть пере
виконані зобов’язання ра
йонної комсомольської ор
ганізації.

Тринадцять чоловік пішли 
на ферми по вирощуванню 
племінних телиць. Разом з
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набув рух молоді під де
візом: «Станемо врівень з 
героями». В минулому році 
ми не мали жодної послі
довниці М. X. Савченко, а в 
цьому році їх уже 68. За 
цією кількістю криється ве
лика і копітка робота ком
сомольських 
Саме з наполягання 
тажків молоді йшла дальша * 
механізація ферм, створю
вались необхідні умови для 
нормальної праці і відпо
чинку доярок. І ми раді до
повісти сьогодні, що маємо 
послідовників прославленої 
доярки в колгоспах «Ук
раїна», імені Крупської, 
імені Кірова та «Дружба». 
Тут кожна доярка доглядає 
тепер по 25 — 27 корів. 
Кращі послідовниці АС X.

організацій.
ва-

Савченко — Г. Шпильова, 
О. Лебеденко, Г. Гупало— 
в дні роботи з’їзду рапор
туватимуть про завершен
ня своїх річних зобов’язань. 
ТІЛА найкращий подарунок 

з’їздові партії — це ба
гатий урожай кукурудзи, 
вирощений невтомними мо
лодими руками. За поперед
німи підрахунками на кож
ному з 5500 комсомольських 
гектарів урожайність ста
новить не менше 60 цент
нерів сухого зерна. Особ
ливо радують успіхи ланки 
Сергія Гниляка, яка серед 
молодіжних ланок району 
зібрала найвищий уро
жай. По 68 — 80 центнерів 
зерна зібрали ланки Григо
рія Рябка і Івана Степанен- 
ка з колгоспу «Аврора», 
Світлани Чепуріної — з ар
тілі імені Щорса та інші.

Днями друзі чудесниці з 
честю рапортуватимуть: & 
кукурудзою впоралися!

Комсомольські організації 
району в ході передз’їздів
ського змагання нагромади
ли великий досвід органі
заторської роботи. Він ста
не надійною передумовою і 
запорукою виконання істо
ричних накреслень XXII 
з’їзду КПРС.

Л. БОРБИЦЬКА, 
секретар Олександрій
ського райкому ком
сомолу.

ЦЕ БУДЕ так. Ранок 17 жовтня. Про- 
Др лунає команда: «Дружина імені ге
роїв «Партизанської іскри», на урочис
ту лінійку шикуйсь!»

Всі ми затамуємо подих у схвильова
ному чеканні. Перед лицем наших това- 
рілиів-комсомольців, шефів з швейної 
фабрики і воїнів місцевого гарнізону, 
всіх гостей рапортуватимемо в цей день 
ХХП з’їздові КПРС про свої успіхи. І 
тоді над нашою школою засяє вогненна 
Рубінова зірка — велика 
нигорода. Дружина стане 
семирічки...

Мені дуже хочеться хоч 
розповісти вам, друзі, про 
піонери боролися за таке почесне зван
ня. з яким нетерпінням чекали цієї уро
чистої хвилини.

Клич ленінградських школярів — до 
ХХП з'їзду завоювати звання дружин і 
загонів — супутників семирічки — від
разу ж підхопили піонери нашої школи. 
До дня народження Володимира Ілліча 
Леніна п’ять загонів вийшли на орбіту 
семирічки.

-відтоді і розгорівся гарячим полум’ям 
У кас вогонь змагання між ланками, за
гонами: оголосили нещадну війну двій
кам, всім хотілося найбільше назбира
ти металевого лому, посадити дерев, 
зробити щось незвичайне. 1 сьогодні не 
без гордості ми можемо доповісти лю
бимій батьківщині про те, що за рік 
виконали завдання піонерської дворічки. 
Назбирали 65 тонн металевого лому,

2 тисячі дерев.

довгождана 
супутником

би коротко 
те, як наші

замість 600 посадили
Вивчаючи історію піонерської організа
ції, ми побували на батьківщині героїв 
«Партизанської іскри» в селі Кримці на 
Миколаївщині.

Ніякої роботи ми не цуралися. Ко
лись занедбана шкільна бібліотека при
вітно зустрічає тепер кожного, хто зайде 
до неї. Тут особливо потрудилися п’яти
класники на «лікуванні» книг. Взяли 
ми шефство над кінотеатром «Сива- 
иіець». Тепер часто перед дитячими кі
носеансами дають концерти наші шкіль
ні гурткївці. А двадцять п’ять кращих 
піонерів — юних дзержинців чергують 
у вестибюлі й біля кас. І якщо вам ко
ли доведеться послухати виступ 
молодших класів, знайте: це теж плоди 
піонерської дворічки.

Багато великих і малих справ 
ли ми в дружині. Але ще більші плани 
у нас на майбутнє. Тепер ми будемо 
вчитись і жити так, щоб після закінчен
ня школи здобути право працювати в 
бригадах комуністичної праці, з якими 
тепер ми у великій дружбі.

У переддень початку роботи ХХП 
з’їзду Комуністичної партії Радянсько
го Союзу ми даємо свою піонерську 
клятву: вогонь наших юних сердець до 
кінця віддати великій справі комунізму, 
станемо сильними, мужніми, високоосві
ченими.

Валя ЦАРЕНКО, 
голова ради дружини Кіровоград
ської середньої школи № 10.
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ЗА руки вмілі, золоті, за щирість і неспокій юних 
сердець високе звання бригади комуністичної 

праці імені XXII з’їзду КПРС присвоєно десяти мо
лодим швеям Кіровоградського ательє «Індпошиву», 
що працюють під керівництвом комсомолки Марії 
Дудки.

Багато встигають зробити дівчата, то ж план 
завжди у них перевиконується, а головне — душу 
вкладають у справу. Якщо над вашою обновою по
трудяться ці юні швеї в полум’яно-червоних косин
ках, то вона принесе вам суцільне задоволення.

На знімку: (справа наліво) Марія Дудка і члени 
бригади Людмила Шевченко і Тамаоа Штанухіна.

зроби-

хору



СЛАВИМО ПАРТІЮ 'J В НЕТРЯХ КАПІТАЛІСТИЧНОГО СВІТУВЕЛИКУ! ШАХРАЇ

О ІДВ1ДАГІТЕ в ці дні концертний зал 
обласної філармонії, театр імені 

М. Л. Кропивннцького. Зайдіть в завод
ські Будинки культури, завітайте в най- 
віддаленіші сільські клуби і бібліотеки. 
Всюди вирує творча робота. Ви почуєте 
чудові пісні, схвильовані оповідання, 
музичні твори великих і малих форм. 
Всі вони присвячені видатній події в 
житті радянських людей, народів всьо
го світу — наступному XXII з’їздові 
КГІРС.

Разом з усіма діячами культури на
шої неосяжної Батьківщини підготували 
гідні подарунки з’їздові і професіональ
ні та самодіяльні митці Кіровоградщи- 
ни. Український музично-драматичний 
театр імені М. Лі Кропивннцького на 
честь XXII з’їзду КПРС перевиконав 
взяті на себе зобов’язання по худож
ньому обслуговуванню глядачів. Тільки 
за два місяці літніх гастролей в райо
нах і селах області колектив показав 
115 вистав. які проглянули понад 55 
тисяч трудівників сільського господар- 

1 ства.
1 Кіровоградські глядачі вже встигли
1 познайомитися з новою роботою театру 
’ імені М. Я. Кропивннцького — п’єсою
1 «Океан» радянського драматурга 
! О. Штейна (постановка молодого ре

жисера О. Гриба). Це глибоко сучасна 
драматична повість про людей другої 
половини XX століття, які вирушили у 
вир життя. Основний герой твору капі-

' тан третього рангу Платонов — мнеля- 
? ча, передова людина нашого часу. Го- 
( ловні ролі у цій виставі виконують про- 
с Відні артисти театру — К. Параконьєв, 
( В. Ковтун, Л. Широкова, І. Касьян, 
( С. Казнадій, Н. Ігнатьєва^ І. Терентьев, 
( заслужений артист УРСР М. Білецький. 
( Колектив філармонії закінчує підго- 
( товку концертної програми, присвяченої 
Ь з’їздові партії. В програмі широко пред-
2 ставлені музичні і прозові твори, в 
ї яких оспівується велич наших справ, 
0 краса душі радянської людини.
} В день відкриття з’їзду 
/ колектив філармонії виїжд- 
/ жає в Новгородківський ра- 
/ йон. Шефський концерт кі- _ 
< ровоградських артистів по-
* дивляться представники кол-
* госпів району. 21 і 22 жовт-
* ня митці філармонії дадуть 
а великі концерти для трудя- 
л щих обласного центру. В 
А них візьмуть участь Б. Чи- 
А гирьов, О. Кравченко, В. Ва- 
А силенко, В. Яковенко.
(? В приміщенні кінотеатру 
А «Мир» відкрилась виставка 
и образотворчого мистецтва.
0 На ній експонуються близь- 
7 ко 180 кращих картин про- 
7 фесіональних і самодіяль- 
У них митців. Особливо хоті-
* лося б відзначити серію
* портретів передовиків сіль- 
л ського господарства роботи 
а художника Б. Вінтенка, кар- 
А тину про шахтарів Олек- 
0 сандрії М. Бондаренка,

полотно Б. Домашина «Юність». Серед / 
творчих досягнень самодіяльних митців А 
в першу чергу потрібно назвати зари- А 
совки з буді&ництва Кременчуцької ГЕС А 
слюсаря Миколи Патокіна. А

Цікаві тематичні концерти підготува- А 
ли учасники художньої самодіяльності () 
Палацу культури імені Жовтня та Бу- А 
динку культури імені Калініна. В дні (7 
роботи з’їзду в цих закладах культури 0 
відбуватимуться також вечори трудової <? 
слави, зустрічі з передовиками вироб- * 
ництва, будуть підводитися підсумки * 
соціалістичного змагання. Та н, взагалі,* 
тепер не знайдеш жодного закладу а 
культури, в якому б глядачі не мали А 
можливості познайомитися з новою про- А 
грамою, де б не проходив ЗМІСТОВНИЙ А 
тематичний вечір.. Майже в усіх бібліо- А 
теках області організовані виставки, А 
присвячені пропаганді проектів Статуту А 
і Програми КПРС. - А

Кілька місяців тривав громадський А 
огляд культосвітніх закладів Кіровоград- 0 
щини. Сьогодні можна підвести деякі 
підсумки. Чудовими успіхами зустріча м 
ють славну віху в історії людства пра-ч 
півники культури Ульяновського району.* 
Всілякого наслідування заслуговує ді- \ 
яльність Вільховатського сільського клу- А 
бу (завідуючий т. Коржук), Христофо-* 
рівського бригадного клубу (завідуючий^ 
т. Лихенко), йоснпівської сільської біб- у. 
ліотеки, яку очолює т. Поперечна. ;

Хорошим прикладом можуть служити } 
культосвітні заклади Кіровоградського / 
району — Олексіївський клуб (завідую- / 
чий т. Березко), Володпмирівський сіль-/ 
ський клуб (завідуючий т. Житний), 7 
Олено-Косогорівська сільська бібліотека (. 
(завідуюча т. Петренко). (.

Характерно, що в області дванадцяти І 
клубам і двадцяти трьом бібліотекам С 
вже присвоєно високе звання колектн- С 
вів відмінної роботи. (

О. ЖЕРЕБЦОВ, С 
начальник обласного управління ( 
культури.

IIIАХРЛЙСТВО у СІНА, пише 
американський журналіст 

Френк Джібні в одній з своїх 
книг, набуло величезних розмі
рів. У 1959 році загальна сума 
хабарів, обрахувань і виплат, 
зроблених одними шахраями на 
користь інших, досягла, навіть 
за дуже скромними підрахунка
ми, 5 мільярдів доларів.

Шахрай, як хвороботворний 
мікроб, проникає в усі щілини 
«американського способу жит
тя». Ви можете зустріти його за 
прилавком, коли він намагаєть
ся обдурити покупця брехливою 
р е к л а м о ю. Перекресливши 
більш високу з двох вказаних 
цін на товар, він створює у 
покупця враження продажу по 
зниженій ціні. Завсідник на 
біржі, він торгує дутими акція
ми неіснуючих підприємств. 
Іноді він підстерігає хворого, 
коли той звертається до нього 
за медичною допомогою.

Рікою течуть долари у без
донні кишені шахраїв. «Зни
ження цін» приносить торгашам 
щороку не менше 100 мільйонів 
доларів додаткового баришу, а 
«чудодійні» ліки шарлатанам 
від медицини — 500 мільйонів 
доларів.

На всі ці шахрайства закон 
дивиться крізь пальці, над ним 
самим тяжіє беззаконня. Тіль
ки це І врятовує бізнесмена. 
Інакше, зауважує Джібні, в се
редньому за махінації, зробле
ні шахраями лише протягом до
би, його варто було б оштра
фувати на Зі.500 доларів і при-

судити до 33 років тюремного 
ув’язнення.

«Аморальний клімат» в США, 
терпиме ставлення по відно
шенню до шахрайства, заявляє 
автор, перетворюється в серйоз
ну загрозу для майбутнього 
Америки.

ВЗАЄМНО ВИГІДНЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО

у МАЛЕНЬКОМУ амернкан- 
•’ ському місті Уїндзорі (штат 

Нью Джерсі) є стадіон для ав
томобільних гонок. На ньому 
часто організовуються змаган
ня автогоііщнків-професіоналів. 
Група спекулянтів створила тут 
спеціальний тотялізатоп.

В тісному контакті з хазяями 
тоталізатора працюють I... влас
ники міських лікарень. Всюди 
на стадіоні висять рекламні пла
кати: «Незалежно від ваших
втрат на тоталізаторі вп не по
винні йти додому. Під нашими 
трибунами розміщені прийомні 
донорські пункти, де кожному, 
хто побажає дати свою кров, 
буде заплачено п’ять доларів.

На ці гроші вп знову 
взяти участь у грі».

Справді, тоталізатор 
тує кров не тільки в 
кому, але і в прямому 
ні.

зможете

ВИСМОК- 
перенос- 
розуміи-

СПРИТНІСТЬ РУК

ВІДОМИЙ американський 
боксер-професіонал Тон 

Галенто був запрошений в Гол
лівуд для зйомок в одному з 
фільмів. Він повинен був зігра
ти одну з головних ролей — 
вожака банди гангстерів.

Як тільки Галенто прибув у 
Голлівуд, режисер сказав йо
му: «Пам'ятайте, ви повинні 
показати на екрані свою над
людську силу, а артисти, які 
будуть грати роль ваших спіль
ників, — свою спритність».

«О, на жаль, вони вже дове
ли цс!» — відповів Галенто, 
який помітив, що в нього зник
ли портфель і значна сума аван
су, виплаченого кінофірмою.

Й?----—----—------- »

Далеко за межами нашої 
області відомий самодіяль
ний народний ансамбль тан
цю «Ятрань» кіровоград
ського Будинку культури 
імені Калініна. Колектив 
був учасником Декади укра
їнської літератури і ми
стецтва в Москві, виступав 
перед делегатами XXII з’їз
ду КП України. До XXII 
з’їзду Комуністичної партії 
Радянського Союзу самоді
яльні митці підготували но
ву програму у трьох відді
леннях.

На знімку: 
самблю виконує 
ський чардаш».

’> . Ф<,то В.

група ан- 
«Міколош-

КоЕпака.

Вікторина

ТАЙГОВА БУВАЛЬЩИНІ

Хто був першим команди
ром Першої Української 
Радянської дивізії?

Як називався перший ук
раїнський радянський жур- 
нал-газета для сільських 
дітей, попередник журналу 
«Піонерія»?

Хто сконструював першу 
в світі зернозбиральну ма
шину типу комбайна?

Хто був першим росій
ським книгознавцем, який 
написав історію російських 
та українських друкарень, 
вперше зробив бібліографію 
російських і українських 
книг?

Хто 
ським

Хто
ків Далекого Сходу був ро
сійським радянським пись
менником, географом, 
нографом?

Незвичайний 
поєдинок

ДИВОВИЖНИЙ випадок тра» 
пнися нещодавно у прибай- 

кальській тайзі недалеко від 
центральної садиби Велнкорі- 
ченського ліспромгоспу. Моло-.Д 
днй бичок «Яскравий» забрав
ся у тайгову хащу 
від стада. Непомітно до нього 
підкралася велика 
«Яскравий» відчув її і кинувся 
бігти. Але на галявині бичок 
раптом упав у велику, майже 
триметрової глибини яму. Че
рез декілька хвилин, не бажаю
чи втратити здобич, в яму 
стрибнула і вовчиця.

В цей час недалеко по лісо
вій стежці йшли місцеві жителі 
Юрій Вокін і Петро Пинязєв. 
Вони почули рев і шум, що до
носилися з ями. Коли добрали
ся до місця події, то тут усе 
було скінчено. У незвичайному 
поєдинку переможцем вийшов 
бичок. Вовчиця з розпоротим 
черевом і переламаним хребтом 
лежала на дні ями.

Вокін і Пинязєв допомогли 
«Яскравому» вибратися з ями, 
а вовчу шкіру здали на заготі
вельний пункт.

В. СОКОЛОВ.
Іркутська область.

--------- ф---------

і відстав

вовчиця.

на

ч

& ЛВГК.ИП посвист пронизує повітря. Ви мимоволі 
зводите вгору погляд. ІДо за диво? Реактивний 

лайнер, який стартує прямо з міської вулиці? Та ні. 
Це—поїзд, надземний поїзд 196... року. На запомороч- 
ливій швидкості він проноситься над містом. Але за 
коротку мить ви все ж встигаєте розгледіти його не
звичайну форму. В очі кидається передня частина го
ловного вагону. Сигароподібна, вона нагадує фюзе
ляж сучасного літака.

Звичайно, сьогодні ви такого поїзда ще не поба
чите в Москві, як, зрештою, і в будь-якому іншому 
місті світу. Але це справа недалекого майбутнього. 

Поки що у інженерів Московського метрополітену 
народилась тільки ідея побудувати над Москвою 
підвісну монорейкову дорогу нового типу. її призна
чення — з’єднати центр нашої столиці з найважливі
шими ворітьми міста — аеропортами Внуково і Ше
реметьева. Адже зараз цей шлях займає у пасажирів 
майже стільки часу, скільки сам політ. Від Ленінгра- 

-да до Москви на реактивному лайнері летіти 55 хви
линна шлях від аеродрому до центра міста на авто
бусі займає стільки ж. Цей парадокс і примусив спе
ціалістів зайнятися створенням в Москві нових за
собів масового транспорту з сучасними швидкостями.

Монорейкова підвісна дорога — це щось зовсім 
нове в історії міського транспорту. Не американський 
«елевейтед», який оглушає пекельним брязкотом і 
гуркотом, а безшумна швидкісна магістраль, по єдиній 
рейці якої при швидкості 120—150 кілометрів на го
дину будуть мчати невеликі двовагонні поїзди на 
м’яких пневматичних шинах. Лише 15 хвилин прове
дуть в дорозі пасажири, які направляються з Москви 
у Внуково, Шереметьево. Графік руху поїздів по над
земній магістралі, напевне, буде плануватися з 
урахуванням часу прибуття і відльоту літаків. Однак

був першим росій- 
археологом?
з відомих дослід ни-

ВІДПОВІДІ
ребус, надрукований в газеті Т 

8 жовтня 1961 року.
«Партія урочисто проголошує: 

нинішнє покоління радянських 
людей житиме при комунізмі».

Першими правильну відповідь 
надіслали О. Коростій з Ново- 
архангельського району, А. Си- 
бірцева з міста Кіровограда, 
М. Єлнсаветська та Н. Мурич 
з с. Онуфріївни, Н. Горуля з с. 
Михайлівни Олександрійського 
району та інші.

це все не означає, що між рейсами можуть виявитись 
великі інтервали. За приблизними підрахунками, по
їзди будуть ходити не рідиіе, як раз за дві-три хви
лини.

Вас, напевно, зацікавить, де ж в Москві знаходи
тиметься посадочна станція надземних поїздів? Ма
буть, і на це питання вже можна відповісти. її пе
редбачено будувати недалеко від кінцевої зупинки 
Фрунзенського радіусу метрополітени, в районі Че- 
ремушок. Зараз поки що не вирішено, чи будуть на 
цій магістралі проміжні зупинки. Дуже ймовірно, що 
одну таку зупинку намітять де-небудь поблизу від 
аеропорту, в лісі, куди москвичі зможуть приїжджа
ти на недільний відпочинок.

Створення Московської підвісної дороги — цікаве 
творче завдання для наших інженерів, вчених, робіт
ників. їм належить спеціально розробити потужні і в 
той же час легкі електродвигуни поїздів недалекого 
майбутнього, розрахувати найкращу форму ваго
нів, підібрати легкий і міцний матеріал, з якого вони 
будуть виготовлені.

під редакцією майстра 
спорту СРСР

М. Контробарського

ЦИФРОВИЙ ЖАРТ

Як довести графічно, що 
45 можна взяти 45, щоб 

одержати 45?

ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?

Що це за число?
24«

ЦЕЙ ендшпіль трапийся 
в одному . із турнірів

€. ЄРМОЛАЄВ.
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«Молодой коммунар» — орган Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ г. Кировоград.

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитрова 
Облвидаву, м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

України: хід білих, і вони 
красивим маневром вигра
ють партію.

Пропонуємо вам, шановні 
читачі, знайти шлях до ви
грашу. Прізвища любителів 
шашок, які першими на
дішлють відповідь на шаш
ковий ендшпіль, будуть 
опубліковані на сторінках 
«Молодого комунара».
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