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XXI Кіровоградська міська комсомольська конференція
УЧОРА відбулася XXI Кіровоград

ська міська комсомольська конфе
ренція. Шістсот вісімнадцять делегатів 
представляють 14.580 комсомольців.

Із звітною доповіддю про роботу мі
ської комсомольської організації висту
пив секретар міськкому ЛКСМУ т. Со- 
куренко. З доповіддю ревізійної комісії 
виступила т. Ісаєва.

В обговоренні доповідей виступило 23 
чоловік.

В роботі конференції взяли участь 
секретарі партійних організацій і уста-

нов обласного центру, члени бюро міськ
кому КП України і бюро обкому ком
сомолу. На конференції виступили 8 
промовами секретар Кіровоградського 
міськкому партії Г. Й. Боднаров і се
кретар обкому ЛКСМУ О. Ф. Мальо
ваний.

Звіт про роботу конференції буде на
друковано окремо.

Обрано новий склад міськкому, 
ЛКСАЇУ, ревізійної комісії, делегатів на 
XII обласну комсомольську конферен
цію.
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Комсомольці цеху механі

зації заводу «Червона зір
ка» своїм ватажком обрали 
Галину Круц. У цієї життє
радісної І щирої дівчини І 
виробничі показники чудо
ві — 120—130 процентів нор
ми за зміну. Удостоєна вона 
й високого звання ударника 
комуністичної праці.

На знімку: Галина КРУЦ. 

Фото В. КОВПАКА.

Електронні 
промені варять 

метал
СУМИ, (РАТАУ). В од

ному з цехів заводу елек
тронних мікроскопів та елек
тронної автоматики появи
лась незвичайна установка. 
Зовні вона нагадує елек
тронний мікроскоп. На ній 
встановлена така сама, як 
і в мікроскопі, гармата, що 
випромінює електрони. Але 
призначення її зовсім інше. 
Апарат зварює деталі юве
лірної точності з вольфра
му, молібдену, титану та ін
ших тугоплавких металів.

Чотири запитання редакції газети «Молодий комунар» делегатам Кіровоградської міської комсомольської конференції
ТІ АПЕРЕДОДН1 XXI міської комсомольської конференції редакція газети 

«Молодий комунар» звернулася до групи делегатів конференції з прохан
ням відповісти на такі запитання:

1. Що цінного з’явилося в роботі Вашої групи, бригадної, цехової чи пер
винної комсомольської організації підприємства за звітний період?

2. Що, на Вашу думку, потрібно запровадити найближчим часом у Вашій 
організації для поліпшення роботи по вихованню активних будівників кому
нізму?

3. Яким шляхом повинен розвиватись комуністичний рух далі, як повинно 
йти зростання колективу, якому вже присвоєно почесне звання?

4. Якої думки Ви про діяльність міськкому ЛКСМУ? Що в роботі бюро, 
працівників апарату позитивного, що негативного? Які недоліки найбільше шко
дять роботі, як їх усунути? Ваші побажання новообраному міськкому.

Нижче ми друкуємо кілька відповідей на ці запитання.
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спільну радість — у члена # 
бригади Валентини Серед-6 
ньої народилася дочка. Ми 0 
поздоровили її, подарунок ? 
піднесли.

Почуття робітничої друж- А 
би, звичайно, не обмежує- » 
ться рамками бригади. При 
нагоді допомагаємо і чле- $ 
нам інших колективів. Так, ? 
робітниця нашого цеху Ка- $ 
терина Сметенко, перейшов- 
ши з підсобниць на точиль- * 
ний верстат, ніяк не справ- £ 
лялась з роботою. Багато ' 
допомогли їй Тетяна Лит- 
виненко, Емілія Глущенко >

1. Нові перемоги вже е!|

Підприємство включилось в змагання 
те, щоб носити звання комуністичного.

Що дало підстави для такого великого 
наміру, які риси нового вже тепер проявля
ються в колективі червонозорівців, як ко
лектив заводу здійснює накреслення XXII 
з’їзду КПРС — ці питання висвітлюються в 
листах з «Червоної зірки», публікацію яких 
ми розпочинаємо сьогодні.

Т.®ОЛИ мене розпитують 
про враження, привезе

ні з Москви, про цікаві зу
стрічі на з’їзді, мені перш 
за все пригадується мій су
сід по делегатському міс
цю — оленяр з далекої Пів
ночі. Тиждень добирався 
він на собаках із свого рад
госпу в Магадан, а потім — 
за тисячі кіло
метрів у сто
лицю, щоб з 
незрівняною ні
з чим радістю трудової пе
ремоги рапортувати про до
сягнення своїх земляків, які 
нині борються за те, щоб 
вирощувати мільйон оленів. 
І тут мимоволі пригадалось, 
як ми боролись за свій, чер- 
вонозорівський мільйон, як 
робітники нашого заводу 
натхненною працею приско
рюють випуск нових посів
них машин.

«Це ж кожний, хто знахо
диться тут, у Кремлівсько
му Палаці з’їздів, живе ве
ликими планами своєї пра
ці — подумалось мені. — 
Виходячи з цих задумів і 
накреслила партія велику 
програму побудови кому
ністичного суспільства».

Оце відчуття єдності не 
лише із залом з’їзду, а з 
мільйонами людей, які він 
представляв, з думами і 
ділами рідної партії не по
кидало нас, делегатів, у дні 
роботи партійного форуму. 
Назавжди збережеться во- 
^о у тих, хто був учасником 
цієї епохальної події. Це 
радісне чуття великої єд
ності і згуртованості винес
ли ми з Кремлівського Па
лацу разом з добрим напут
нім словом Микити Сергі
йовича: «За роботу, товари-

ші! За нові перемоги кому
нізму!».

Небагато часу минуло з 
тих пір, а ми вже ведемо 
рахунок цим перемогам. 
Трудовими звершеннями ба
гатий нині і колектив «Чер
воної зірки», який бореться 
за звання підприємства ко
муністичної праці. Ім’я 
ударника комуністичної 
праці вже носить кожен де
сятий робітник заводу. Це 
переважно молодь. Ми 
впевнені, що виборемо висо
ке звання заводу комуніс
тичної праці тому, що все 
частіше проявляються в ко
лективі риси справді кому
ністичного ставлення до пра
ці, міцніше входять в робіт
ничу сім'ю нові взаємовід
носини. Не буду далеко хо
дити за прикладами. Багато 
хороших справ на рахунку 
у бригади точильниць ли
варного цеху сірого чавуну, 
яку я очолюю. Звання ко
муністичного колективу но
симо вже два роки. Пра
цею, всім своїм життям ста
раємося бути гідними його.

Живемо дружно — один 
за всіх і всі за одного. 
Всією бригадою допомага
ли будувати дім своїй ро
бітниці Емілії Глущенко. А 
нещодавно переживали

робітниці 
поки вона

нашої £ 
стала \

га інші 
бригади, 
кваліфікованою точильни- ? 
цею. А зараз К. Сметенко ? 
вже й норму перевиконує. "

Виробничі успіхи бригади $ 
зараз особливо помітні. Д*и £ 
й раніше на 130—135 про- г 
центів виконували змінні ? 
завдання, а в дні трудової 0 
вахти на честь з’їзду наш г 
показник виріс до 160 про- ( 
центів. Гак і тримаємо. \ 
Наш цех вже давно видає а 

продукцію в рахунок груд- і 
ня, а моя бригада, зокре- 4 
ма, працює в рахунок 1962 | 
року. 1

Дострокове виконання 
семирічки ми розцінюємо, й 
як життєво необхідну спра- » 
ву. Бо кожному з нас па- г 
м’ятні слова з резолюції $ 
XXII з’їзду КПРС: «Вико- г 
нания семирічного плану 7 
виведе економіку СРСР на х 
рубіж, який потрібен для \ 
того, щоб випередити США \ 
по виробництву продукції а 

на душу населення. Це бу- а 
де всесвітньо-історична пе- а 
ремога соціалізму над капі- 
талізмом». 4

Н. ВАСИЛЬЄВА, 4
бригадир колективу 0
комуністичної праці, г
делегат XXII з’їзду ?
КПРС. < (

Микола ВАОХ
ЗАСТУПНИК СЕКРЕТАРЯ КОМІ

ТЕТУ КОМСОМОЛУ ЗАВОДУ «ЧЕР
ВОНА ЗІРКА»

1. В дні святкування 91-ї річниці з 
дня народження В. І. Леніна комсомоль
ці заводу вирішили боротися за звання 
підприємства комуністичної праці. За
раз почесне звання носять 500 молодих 
робітників і 45 бригад.,

На заводі створено громадські кон
структорські бюро: у спеціальному кон
структорському бюро і відділі головно
го технолога; молодіжний клуб «Для 
вас, роминтики», університет культури. 
Молодь виконує змінні завдання за 6 
годин.

Днями народились нові почини. Ось 
їх лозунги: «Завжди і^всюди слідува
ти принципам морального кодексу будів
ників комунізму», «Максимально вико
ристовувати резерви виробництва, внес
ти гідний вклад у створення матеріаль
но-технічної бази комунізму».

2. Роз'яснювати кожному робітникові 
матеріали XXII з'їзду КПРС. Краще за

лучати молодь до громадського життя 
в комсомольські пости, дружини, рейдо
ві бригади, художню самодіяльність,

3. На мій погляд, слід розвивати у 
кожного члена комуністичного колекти
ву, ударника риси комуністичного став
лення до праці. Моральні принципи, 
сформульовані в моральному кодексі бу
дівників комунізму, мають стати нормою 
поведінки в побуті, в колективі.

4. Міський комітет, на мою думку, не 
став бойовим штабом комсомольської 
роботи в місті.

Молодіжні «середи» — хороший по
чин, але підтримки не дістав, тому що 
проводились вони скучно, неорганізова
но. Не ставилось питання про створення 
молодіжного кафе, молодіжного ансамб
лю.

Міськком не доходив до кожної ком
сомольської організації, не проводив ве
чорів по обміну досвідом.

Побажання одне: міськком повинен 
стати бойовим керівником, другом і по
радником кожного комсомольця.

Михайло ШАМШУР
РОБІТНИК, СЕКРЕТАР КОМСО

МОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БУД- 
ДІЛЬНИЦІ № З БУДУ ПРАВЛІННЯ 
№ 1 ОБЛБУ ДТРЕСТУ

1. Комсомольці первинної організації 
третьої будівельної дільниці нагородже
ні Почесними грамотами управління. За
несені на Дошку пошани імена Галини 
Ткаченко, Валентини Мусенко, Валенти
ни Ткаченко та ін.

2. Потрібно взяти під контроль роботу 
організацій, ударників і бригад комуніс
тичної праці, виконання власних рішень; 
більше цікавитись життям, роботою, від
починком молоді.

3. Комуністичний рух повинен сприя
ти підвищенню продуктивності праці, ви
сокій якості робіт, дотриманню трудо
вої дисципліни, боротьбі за економію 
матеріалів і т. д.

4. Новообраному міськкому необхідно 
подавати конкретнішу допомогу первин
ним орагнізаціям^ цікавитись їх повсяк
денним життям.

Олександр ШЕЄВ
БРИГАДИР КОЛЕКТИВУ КОМУ

НІСТИЧНОЇ ПРАЦІ ЗАВОДУ ^ЧЕР
ВОНА ЗІРКА» (ЛИВАРНИИ ЦЕХ 
КОВКОГО ЧАВУНУ).
1. Влітку цього року нашій бригаді 

формувальників було присвоєно звання 
комуністичної. Під час роботи XXII з'їз
ду партії колектив здобув звання брига
ди комуністичної праці імені XXII з'їз
ду КПРС. Колектив цеху, комсомоль
ська організація його вийшли на перше 
місце по підсумках жовтня, нам вруче
но перехідний Червоний прапор.

2. Мені здається, що слід ширше обго
ворювати матеріали з'їзду, Програму і 
Статут партії, виступи делегатів. Запро
вадити цикл лекцій, бесід на виховні, 
морально-етичні теми.

3. Наша бригада допомагає колективу 
т. Пересунька, що бореться за право на
зиватися комуністичним. Бригади пра
цюють в одній зміні, тому маємо змогу 
подавати і практичну допомогу: особис
тим прикладом, досвідом. Вся наша змі
на бореться за комуністичне звання. Ад
же комуністичний рух слід широко роз
вивати.

4. Міськком ЛКСМУ попрацював не
мало. У місті поменшало хуліганів, по
рушників порядку. Це добре. Погано те, 
що дуже рідкі гості працівники міськко
му на підприємствах, в бригадах, низо
вих організаціях.

Бажаю новообраному міськкому по
ліпшити виховну роботу, керівництво ни
зовими організаціями, проявляти більше 
діловитості в роботі.

Валентина
чЗАВЄДЄЄВА

СЕКРЕТАР КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
МЕБЛЬОВОЇ ФАБРИКИ
1. Робота нашої комсомольської ор

ганізації ледве жевріла. Вся вона зво
дилась до формалізму, збору членських 
внесків. Збори проводились рідко. Тому 
хвалитися нам нічим.

2. Потрібно перебудувати роботу пер
винної організації, і чим скоріше, тим 
краще для нас самих. Про це повинні 
потурбуватися і комсомольці, і комітет, 
який досі не виправдав довір'я товари
шів.

3. Дальший розвиток комуністичного 
руху — в підвищенні активності всіх 
членів суспільства. Ударники, бригади 
комуністичної праці повинні не лише са
мі відмінно працювати, а й іншим допо? 
магати боротися за комуністичне зван
ня.

4. Міськкому ЛКСМУ, на наш погляд, 
слід більше цікавитися життям, справа
ми первинних організацій, допомагати 
їм в роботі, більше перевіряти і вима
гати.

Члени міськкому завжди бувають при
сутніми на звітно-виборних зборах, ви
ступають із заключним словом, крити
кують і... залишають первинну органі
зацію на цілий рік. Чи не було б краще, 
якби міськком комсомолу допомагав нам 
не лише словом, а й ділом.

Отже, бажаємо міськкому ЛКСМУ 
тримати тісніші зв'язки з комітетами 
первинних організацій, практично допо 
магати їм.



За рядками Програми-
НАША ПРАЦЯ
ДВАДЦЯТЬ другий з'їзд КПРС вагомо, зрицр увійшов 

у наше життя. Ідеями, закладеними в основу нової 
Програми партії, нового Статуту КПРС, якось по- 
новому освітлюється життя комсомольської організації. 
Нам будувати комунізм, створювати його матеріально- 
технічну базу, виховувати будівників вже такого неда
лекого майбутнього. А щоб виконати ці завдання, треба 
«дум високе стремління», «планів громаддя», все те, що 
говорилося на історичному форумі комуністів, донести 
до кожного, зробити його зрозумілим, близьким. Саме 
цим зайняті зараз пропагандисти, агітатори, бесідники 
нашої фабрики.

Пригадую перше заняття гуртка комсомольської політ
освіти, яким керує В. В. Юров. Почали вивчення нової 
Програми партії, вірніше її проекту, тому що це було 
ще до з’їзду. П ропагандист говорив про створення ма
теріально-технічної бази комунізму, про вдосконалення 
техніки, комплексну механізацію виробничих процесів. 
Потім і про нашу фабрику розповів, торкнувся перспек
тив її розвитку. А говорити було про що. Зараз на фаб
риці розгорнуте велике будівництво. В кегельному цеху, 
наприклад, розширюємо виробничу площу. Це дасть 
змогу збільшити потужність цеху. Збільшується також 
виробнича площа в’язального цеху завдяки тому, що 
кладовки, які займали тут чимало місця, переносяться 
в інше приміщення.

Міцним горішком у нас довгий час була фарбувальна 
дільниця. Тут стеля низька, вентиляція незадовільна, 
тому скупчуються шкідливі випари від фарб, одним 
словом, умови праці незавидні. А вийти з цього стано
вища не було можливості. І ось нарешті дирекція фабри
ки прийняла радикальне рішення — для фарбувальної 
дільниці виділили двоповерхове приміщення, причому 
розібрали перекриття між поверхами. Безумовно, в тако
му високому, світлому, добре вентильованому корпусі 
краще працюватиметься. Як тут не згадати положення 
Програми партії про всемірне полегшення умов праці, 
створення зразкових санітарно-гігієнічних умов.

З великою увагою слухали В. В. ІОрова робітниці, 
коли він заговорив про їхнє наболіле, бачене, знайоме. 
І відчутно ■ було, як близькіїиою стає слухачам велика 
Програма, зрозумілішим кожен її рядок.

На іншому занятті зайшла мова про зростання про
дуктивності праці протягом двадцятиріччя, різке збіль
шення випуску продукції. І знову почули слухачі прик
лади з їхнього підприємства.

Фабрика в цьому році одержала нове, більш доскона
ле обладнання — панчішні машини «КАС-І4». Ці 
автомати замінили ручну працю робітниць на бортовці 
панчіх. Ті дівчата, яких звільнили від трудомісткої опе
рації, перейшли на кетльовку панчіх. Безумовно, вони 
не опинилися за ворітьми фабрики, як це трапилось би 
в будь-якій капіталістичній країні.

«„.ТРЕБА ПІДНЕСТИ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ 
В. ПРОМИСЛОВОСТІ ПРОТЯГОМ ДЕСЯТИ РОКІВ 
БІЛЬШ ЯК У ДВА РАЗИ, А ЗА 20 РОКІВ — У ЧО
ТИРИ—ЧОТИРИ З ПОЛОВИНОЮ РАЗИ», говориться 
в Програмі партії. І зробити це треба, в першу чергу, 
за рахунок застосування найновіших верстатів, удоско
налення технології. Наприклад, у нас на фабриці заміна 
односистемних головок у верстатах «КАС-22» на 
двосистемні дасть змогу вдвоє збільшити продуктивність 
праці на цих машинах.

Колектив фабрики зобов’язався семирічний план 
виконати за п’ять з половиною років. Зобов'язання бу
де виконане. Хіба не яскравим підтвердженням цьому е 
те, що панчішниці щомісяця виконують планові завдан
ня десь до 20 — 25 числа. Листопадова програма, на
приклад, була завершена в кінці другої декади. Зараз 
підприємство працює на зекономлених трьох тоннах 
сировини.

Багато цікавих прикладів наводить В. В. Юров на 
кожному занятті. Саме в цьому й полягає майстерність 
пропагандиста, вміння навчити слухачів бачити у ма
ленькій справі великі результати, за загальними цифра
ми І намітками історичної .Програми у'яснити своє місце 
у тріумфальному марші радянських народів до кому
нізму.

О. ГУЦАЛЮК, 
секретар комітету комсомолу панчішно- 
шкарпеткової фабрики.

Слава рук ам золотим
ЦІКАВО, урочисто про

йшов на заводі «Сіль- 
госпдлталь» вечір, присвя
чений майстрам «золоті ру
ки» А. Бистрсумову, Л. Дя- 
ченку, М. Шевцову, О. Ак- 
сьонаву. Були запрошені й 
старшохласники середньої 
школи М 8, які оволодіва
ють виробничими професія
ми на цьому підприємстві.

Кращих умільців заводу 
привітола заступник секре
таря паоторганІзацІТ М. Воз- 
нюк. З теплими промовами 
виступили голова завкому 
профспілки Ф. Дяченко, 
Ударник комуіііс»вчної пра
ці В. ДІишкАрьов, начальник 
Інструментального цеху 
Г, Мелконов. Комсомольці

школи № 8 піднесли «вину
ватцям торжества» квіти І 
пам’ятний подарунок — аль- у 
бом, Ілюстрований фото- у 
знімками на місцеві теми. О 
Піонери школи зачитали рі- о 
шення ради піонерської 8 
дружини про прийняття май- й 
стрів почесними піонерами, § 
пов’язали їм кумачеві гал- о 
стуки. 8

Майстер «золоті руки» 8 
Л. Дяченко гаряче подяку- р 
вав присутнім за побажай- 8 
ня і від Імені товаришів за- 8 
певний, що вони працювати- у 
муть ще краще, з готовніс- 8 
тю ділитимуться досвідом О 
роботи. 8

І. БЄЛОКОНЄВ, 8
учитель школи № 8. 8
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На комсомольських конференціях

Закріпивши досягнуті успіхи,
ЙТИ доI ГАЙВОРОН|

йсОсппаоаааппооооааоопи

Бадьорість, яку принесли 
гайворонські комсомольці 
на свою 13-у конферен
цію, — наслідок їх хорошої 
праці, чудових справ, зроб
лених ними. Зрозуміла ра
дість і Каті Захаренко — 
доярки колгоспу «Україна», 
якій випала честь поставити 
підпис під рапортом ком
сомолу України з’їздові 
партії, і Олени Щабель- 
ської — трактористки Саль- 
ківського бурякорадгоспу, 
яка так надійно осідлала 
свого сталевого коня, і

Дмитра Гордієнка — меха
нізатора колгоспу «Росія», 
що домігся чудових успі
хів у вирощенні качанистої.

Трудові досягнення є на 
рахунку у кожного делега
та та й всієї комсомоль
ської організації району.

Те, що зроблено, комсо
мольцями району протягом 
року, відобразив у своїй 
звітній доповіді секретар 
райкому ЛКСМУ А. Мель
ник. А зроблено немало.

Не знали ще гайворон
ські землі такого врожаю

В а — робітни
цької швейної 
ь високе зван- 
комуністичної 
>адісна. щира 
о товаришів, 
перша: на 130

нуе свої змін-

кукурудзи, який виростили
< в нинішньому році комсо-
< мольці на своїх 2100 гекта- 
) рах. 29 комсомольсько-мо- 

■ лодіжних ланок по виро- 
: щенню високих врожаїв ку-
< курудзи одержали в серед-
< ньому з кожного гектара по
< 53 центнери зерна. А ланка

> па знімку. Олена Го- 
>. ровз.

Фото М Савкунова.

Ближче до життя, до молоді!ілппоипоппссипппппаоппагз

□ ОЛЕКСАНДРІЯ |

ОДИН за одним піднімаються на трибуну делегати
12-1 міської конференції. Рядові виробничники — 

гірники і комсомольські вожаки просто і скромно роз
повідають про особисті успіхи і досягнення товаришів 
по праці, діляться планами на наступний рік, гостро і 
принципово говорять про упущення і недоліки в роботі.

Ось виступає секретар комітету комсомолу Байдаків- 
ської брикетної фабрики, електрослюсар Станіслав 
Дудник. Є про що розповісти цьому комсомольському 
вожакові. На фабриці тепер трудиться 4 зміни, 12 бригад 
і 38 виробничників, яким присвоєно звання комуністич
них. Серед них однією з перших у м. Олександрії цієї 
високої честі удостоєна зміна І. Лещенка. Атмосфера 
товариської взаємодопомоги панує в цьому колективі. 
«Навчився сам — навчи Іншого», — цей девіз став тут 
непорушним законом. В колективі майже кожний ро
бітник володіє двома—трьома спеціальностями, завжди 
може стати на заміну один одного. Продуктивність 
праці кожного робітника досягла рівня, передбаченого на 
кінець семирічки. В зміні майже немає людей, які б не 
вчилися. Хіба це не відрадне знамення нашого часу? 
І вже немає нічого дивного в тому, що колектив Бай- 
даківської фабрики, як заявив у своєму виступі С. Дуд
ник, поставив перед собою мету: вже в наступному ро
ці за'воювати звання підприємства комуністичної праці.

Так само відрадно було чути у виступах інших де
легатів про народження паростків нових комуністичних 
взаємовідносин між людьми. Відрадним є, скажімо, те, 
що на ТЕЦ-3 26 комсомольців включилися у змагання 
за комуністичний труд. В багатьох цехах заробітну пла
ту люди одержують без касира. Комсомольська орга
нізація провела рейди по використанню наявного ус
таткування. В результаті цих перевірок виявлено цілий 
ряд недіючих механізмів. Характерним сьогодні є потяг 
молоді до знань, до освіти: якщо торік вчилося 37 
юнаків і дівчат теплоелектроцентралі, то тепер вдвоє 
більше.

Для кращого охоплення впливом молоді комсомоль
ська організація ТЕЦ-3 ставить питання про створення 
в робітничому селищі позаштатного райкому комсомо
лу, бо робота серед молоді тут ведеться слабо.

У цьому зв’язку мені хотілося б зробиш деякі закиди 
.членам бюро міськкому ЛКСМУ, щоб допущені прога
лини не повторювалися в майбутньому. Не буде помил- 
кою, якщо скажу, що працівники апарату міськкому 
головну увагу зосереджували на первинних організаціях,

НОВИХ
Раїси Крисаченко з кол
госпу «Україна» виростила 
по 67 центнерів на кожному 
гектарі, Ольги Лісничук з 
цієї ж артілі — по 65, лан
ка Галини Юрченко з кол
госпу імені Шевченка — по 
55 центнерів. Організовано 
комсомольці зібрали ввесь 
урожай кукурудзи зі своїх 
гектарів.

Як успіх в роботі район
ного комітету комсомолу, 
треба відзначити посилку 
молоді для роботи■на тва
ринницьких фермах. Зараз 
на кожній колгоспній фер
мі 80—85 процентів стано
вить молодь. Лише у цьо
му році 224 юнаків і дівчат 
направлено для роботи в 
тваринництво, в тому чис
лі 100 випускників середніх 
шкіл.

З запалом береться за 
справу це молоде покоління 
тваринників. Кращі доярки, 
як Катя Захаренко з кол
госпу «Україна», Віра Со
пільник з колгоспу «Друж
ба», Марія Волощук з кол
госпу «Шляхом Леніна» й 
інші за 10 місяців надоїли 
понад 2500 літрів молока 
від кожної корови. Особли
во відрадні успіхи комсо
мольсько-молодіжної фер
ми колгоспу «Україна», над 
якою вже два роки майо
рить червоний прапор, — 
відзнака того, що тут тру
диться комуністичний ко
лектив. Ця ферма ввійшла 
до числа ста кращих моло
діжних колективів республі
ки Для молодих тваринни
ків району вона є надійним, 
яскравим маяком.

ГТ! РУДОВИМИ дерзання- 
ми живуть і комсомоль

ці промислових під
приємств. їх заслуга в тому, 
що всі підприємства в цьо
му році успішно справля
ються з виконанням дер
жавного плану. Понад 300 
комсомольців паровозоре-

<5

монтного заводу, локомо
тивного депо, Заваллівсько- 
го графітного комбінату, 
цукрозаводу і інших вико
нали свої річні зобов’язан
ня за 10 місяців і тепер 
трудяться в рахунок 1962 
року. Силами комсомольців 
паровозоремонтного депо 
зверх плану поставлено на 
рейки 5 відремонтованих 
паровозів. Похвальну спра
ву здійснили комсомольці 
Заваллівського графітного 
комбінату. Вони взяли шеф
ство над будівництвом 
школи-інтернату і споруди
ли її в короткий строк. 
Комсомольці Гайворонсько- 
го відділку залізниці ство
рили пости по скороченню 
простоїв вагонів і постави
ли в комсомольський еше
лон семирічки 2500 вагонів.

Дружать комсомольці з 
книгою, підвищують свою 
освіту. У цьому році в ра
йоні вперше почала працю
вати очно-заочна школа, в 
якій створено 70 класів, 
працюють при фермах, під
приємствах.

Так, успіхи очевидні. Але 
нині свої досягнення, всю 
свою роботу необхідно роз
глядати з позицій великих 
накреслень XXII з’їзду 
КПРС. І тому не можна за
спокоїтись, доки залишати
меться невиконаним хоч 
один пункт комсомольських 
зобов’язань. Гайворонська 
комсомольська організацій 
не виконала зобов’язання 
по вирощуванню кролів та 
птиці, по відгодівлі свиней. 
Серед комсомольців налі
чується ще 249 чоловік з 
початковою освітою.

В роботі конференції взя
ли участь секретар обкому 
ЛКСМУ О. С. ТКАЧЕНКО 
і перший секретар Гайво- 
ронського райкому КП Ук
раїни П. П. ФІЩУК.

Організаційний пленум 
Гайворонського райкомі?"* 
комсомолу обрав секретаря
ми тт. МЕЛЬНИКА А. П. і 
КОВАЛЕНКА В. В.

які знаходяться в центрі міста. А от зід робітничих се
лищ, де працює, можна сказати, основна маса робітни
чої молоді, були відірвані, навідувалися туди від наго
ди до нагоди.

Зішлюся на такий приклад. За два роки, відколи я 
працюю в 
будівель н о- 
му училиші 
№ 2, у нас 
з міськкому 
ЛКСМУ по-

бувала лише один раз інструктор В. Пальчуненко.
Про відірваність міськкому від окремих комсомоль

ських організацій свідчить і те, що, наприклад, в сели
щі Димитрово, по суті, ніякої культурно-освітньої робо
ти серед молоді не ведеться в Будинку культури. 
Демонстрування кінофільмів — ось і всі «культурні за
ходи». І невипадково, що вечорами дехто з молодих 
людей на робітничих околицях не знає куди себе по
діти. В пошуках сумнівних розваг одна така група 
якось ввалилася в будівельне училище № 2, вчинила* 
бешкет. Вгамовувати хулганів довелося учням своїми 
силами, бо дружинників у селищі вдень з вогнем не 
знайдеш. Вони числяться лише на папері.

У звітній доповіді секретар міськкому комсомолу 
А. Гончар навів цифру, яка не може не насторожити,— 
в 1961 році 14 комсомольців притягнуто до відповідаль
ності за дрібне хуліганство. І правильно говорили де* 
ЛтЛ'АЛгЩ'0 цього могло б не бути, якби міськком 
ЛКСМУ проявляв більше ініціативи в організації 
цікавих вечорів, в читанні змістовних лекцій. Адже зя 
звітний період їх прочитано всього 490. Це дуже і дуже 
мало, бо в міській комсомольській організації налічує
ться більш п’яти тисяч членів ВЛКСМ, не рахуючи не* 
спілкової молоді.

А хіба може кого задовольнити робота народних 
дружин? В селищі Димитрово її штаб вечорами часто 
на замку, а коли й трапляються будь-які порушений 
порядку, то дружинники стараються зіпхнути хулігана 
міліції, мовляв, так спокійніше і клопоту менше.

«Ближче до життя, до молоді!». Цей наказ, даний Дв' 
Лпт/г??\И конференції новообраному міськкомові 
ЛКСМУ, повинен послужити керівництвом ДО ДІ‘ 
у дальшому вихованні молодих будівників комуністки* 
ного суспільства.

О. БУЗИННИК, 
помічник директора по культурно-виховній ро* 
боті будівельного училища № 2, делегат 12-ої 
Олександрійської міської конференції.

• * *
На організаційному пленумі першим секретарем об* 

раиии т. Гончар А. М., секретарем — т. Орел І. Ф.
В роботі конференції взяли участь перший секретар 

обкому ЛКСМУ т. Мальований О. Ф. і секретар обкому 
ЛКСМУ т. Неділько К, П.
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СЕРДЕЧНА ЗУСТРІЧ
ТТ О НАД 200 учнів і 

викладачів Кірово
градського Музичного 
училища зібрались не
щодавно на зустріч з 
прибулим на гостролі в 
Кіровоград заслуженим 
діячем мистецтв РРФСР, 
композитором Дмитром 
Покрасс.

Кіровоград я зав
жди пригадую з особ
ливою ніжністю і теп
лотою,—говорить Д. По
красс. — 50 років тому, 
12-річним хлопчиком, са
ме у цьому МІСТІ, я ви
ступив з концертом на 
великій театральній сце
ни Це і був початок мо
єї артистичної діяльнос
ті.

Далі почалися роки 
шукань ‘.майбутнього 

композитора. Молода 
Радянська республіка 
палала у вогнищі грома
дянської війни. Хотілося 
внести свій посильний 
вклад для перемоги над 
оскаженілими інтервен
тами. І от в 1920 р. з’я
вилася перша пісня 

бу- 
слова

перша
Д. Покрасс «Марш 
дьоннівців» 
Д. Актіля.
виконана в присутності 
С. М. Будьонно.го. Піс
ля, наспівуючи мелодію 
і легко пританцьовуючи,

на
Вона була

*

П П П І П ЯП ОДАЄТЬСЯ це було

dElIJUJ/1 . я
) тіль-

— ки вчора. Гриміла музи
ка, лунали пісні... Село про
воджало до лав Радянської 

Армії своїх кращих синів. Віктор Зеленський йшов у 
колі батьків. На душі було радісно і трохи сумно. Адже . 
на три роки залишає зелену красуню-Верблюжку, зна
йомих, рідних. Він оглянувся. Он скільки їх — таких 
дорогих, близьких. Його погляд зустрівся з поглядом 
білявої дівчини. Хто вона?

Здається, це було тільки вчора... А між тим, минуло 
з того часу три роки. Віктор демобілізувався і знову 
зустрівся з білявою незнайомкою. Тільки тепер це бу
ла вже струнка красива дівчина.

— Хто вона? — запитав Віктор у товариша.
— Невже не пізнаєш? — здивувався той. — Та це ж 

Валя Кива, наша краща доярка. її портрет — на район
ній Дошці пошани.

— Познайом! Познайом зараз же!
— Ач, який меткий, — засміявся товариш. — Добре.

Пішли. . .
Довго в той вечір простояли нові знайомі біля под

вір’я Валі. А скільки таких вечорів було потім чу
дових, радісних, наче пісня. Хіба злічиш?..

А незабаром на фермі з’явився новий обліковець — 
Віктор Зеленський. Згодом молодий комуніст почав 
вчитися на водія машини, закінчив курси. І де б не 
працював хлопець, повсюди за ним, як і за Валею, кро
кує шана людська. .

Ось чому, коли стало відомо, що Віктор і Валя мають 
намір одружитися, правління колгоспу імені К • 
влаштувало їм комсомольське весілля.

Святково прикрашений клуб заповнили колг '
Гримить музика. Хлібом-сіллю зустрічають хяи-
проводять до столу, де відбувається Ре€СТРУ®а ’ ' в|д 
линна пауза, а потім молодожонів поздор ■/ •
імені правління артілі. їм вручають подарунки-

Пройде багато-багато років. Але школи У
Доярка і водій цього вальсу, цього весілля. руБЕдЬ, 

наш позаштатний кореспондент.
Новгородківський район.

слова

митця 
і pa

маршал крутнув вуса і 
бадьоро сказав:

— Так, ця пісня підій
де під коня. Молодець, 
Дмитре, хороша пісня!

То була перша творча 
удача. Окрилений успі
хом Д. Покрасс пише 
нові пісні: «Коноармій- 
ська» на слова О. Сур
кова, «Прощальна ком
сомольська» на 
М. Ісаковського та ін. 
Твори молодого І 
щиро полюбилися 
дянським людям, стали 
масовими. Патріот своєї 
Батьківщини, Дмитро 
Покрасс швидко відгу
кується на всі важливі 
події. Пізніше з’являю
ться пісні «Три танкіста» 
на слова Лебедєва-Ку
мача, музика до _Д_ 
фільму «Дівчина з ха
рактером».

Понад 26 років Дми
тро Покрасс керує ес
традним оркестром Мі
ністерства шляхів спо- 

кіно-

■

IIIÜ йяіаина
посмішки гостей. Як ніко
ли хвилюються члени комі
тету комсомолу — органі
затори комсомольського ве
сілля.

Напередодні цієї події 
було проведено спеціальне 
засідання комітету. Ради
лися з секретарем партій
ної організації, адміністра
цією, як краще підготува
тися до святкового вечора.

Під урочисту мелодію 
маршу на святково прикра
шеній «Волге» приїздить 
майбутнє подружжя. Хлі- 
бом-сіллю зустрічають 
весільний 
Редькін — голова завкому 
механічного заводу 
сільна мати Г. Ф.

їх
батько С. С.

l’ ве- 
Голо-

"5

підхоплюють: 
моя, Москва 

самая люби-

лучення, який виступав 
з концертами майже в 
усіх містах Радянського 
Союзу.

Ось і зараз Д. Покрасс 
грав свою пісню «Моск
ва травнева» на слова 
Лебедєва-Кумача і сам 
заспівує. Один його ску
пий, але вольовий жест, 
і присутні на зустрічі 
дружно 
«Страна 
моя, ты 
мая».

Д. Покрасс знайомить 
слухачів з новими свої
ми творами. їх викону
ють солісти оркестру 
Станіслав Афанасьев та 
Євген Стеснягін. Це 
«Пісня про берізку», 
«Вогники».

Д. Покрасс дарує уч
ням музучилища збірник 
своїх пісень і додає:

— Ми обов’язково ще 
зустрінемось.

І. ЗАЦЕПІЛО.

вань — голова жіночої ра
ди фабрики. Усипана кві
тами доріжка, веде молодих 
аж до сцени, туди, де зібра
лася почесна президія ве
сільного вечора. Під оплес
ки присутніх завідуюча бю
ро ЗАГСу Г. М. Андрєєва 
поздоровляє молоде по
дружжя і вручає свідоцтво 
про шлюб. І знову теплі поз
доровлення друзів, щирі 
побажання...

Ллється задушевна ме
лодія. Під звуки вальсу в 
плавному танці весільний 
вечір відкривають Василь 
і Юлія Кравченки. А десь 
опівночі друзі проводжали 
«винуватців торжества» до
дому.

Народилася ще 
дружна, радянська 
якій випала велика
будувати комунізм і жити 

ньому.
Г. УДОВИЧЕНКО, 

наш позаштатний ко
респондент.

На знімку: Василь і 
Юлія КРАВЧЕНКИ.

Фото автора.

одна 
сім'я, 
честь:

в

новини
культурного життя

ЗАКІНЧИВСЯ 15-денний се
мінар завідуючих сільськи

ми клубами області, проведе
ний обласним управлінням 
культури.

На семінар з’Тхалось понад 
сто чоловік. Вони прослухали 
ряд лекцій та бесід, а також 
теоретично і практично ознайо
милися з методами роботи ре
жисера над виставою, мисте

цтвом танцю.
Учасники семінару побували 

також на виставах Українсько
го музично-драматичного теат
ру їм. М. Л. Кропивиицького, 
в клубах міста.

Є. БЕСПАЛОВ-РАДИЧ.
♦ ж *

*3АПРОШЕННЯ було на- 
писане стисло і лаконіч

но: «Шановний товаришу! 
Запрошуємо Вас на весіль
ний вечір, який відбудеться 
в'клубі швейної фабрики 12 
листопада ц. р. 
о 4-й годині ве- ~ “ 
чора». А внизу 
стояли прізви
ща. Василь 
Крав ч е н к о і 
Юлія Куликова.

Василь — слюсар Олек
сандрійського механічного 
заводу, хороший виробнич
ник і товариш, кандидат в 
члени КПРС. Юлію Кули
кову на швейній фабриці 
знають теж як активну 
комсомолку і хорошого спе
ціаліста. Велика дружба І 
щире кохання в цей свят
ковий вечір назавжди з'єд
нало їх в дружну сім’ю.

...У вихідні клуб олексан
дрійських швейників зав
жди гостинно відкриває 
двері перед молоддю. Та 
цього разу гостинність бу
ла надзвичайною: святково 
прикрашене приміщення, 
квіти на сцені, теплі, ніжні

II

У ЧЕРВОНОМУ кутку дру
гої міської лікарні відбу

лася зустріч медпрацівників з 
артистами українського музич
но-драматичного театру імені 
М. Л. Кропивницького. Праців
ники лікарні І хворі поділились 
з митцями своїми враженнями 
про виставу «Океан». Потім 
артисти показали фрагменти з 
цього спектаклю.

Присутні щиро дякували ре
жисеру О. Грибу, артистам 
С. Казнадій, В. Ковтуну, Л. Шн- 
роковій та І. Савицькому за 
теплу зустріч,

Є, ГЕЛЬНЕР.

ГЕРОЇЧНА
1 боротьба

кубинського на
роду за свою 
свободу і неза
лежність ви
кликає серед радянських 
людей палке схвалення. 
Мабуть, це, перш за все, 
тому, що трудящим нашої 
країни добре відомі і гноб
лення іноземців, і свавілля 
своїх експлуататорів. Тому 
ми не можемо не відчувати 
радості від того, що воле
любний народ завоював 
свою свободу і мужньо від
стоює її від зазіхань і за
махів імперіалістів.

В радянській країні немає 
людини, яка б не захоплю
валася кубинською револю
цією. Тому з таким інтере
сом зустрічають у нас стат
ті і кореспонденції, нариси 
і кінофільми про Кубу та 
її народ. В цьому році чита
чі дістали змогу прочитати 
великий художній твір про 
кубинську революцію. Має
ться на увазі роман Хосе 
Салер Пуіга «Бертильон, 
166», який одержав першу 
премію, на Вселатиноамери- 
канському літературному 
конкурсі.

В цьому стисло написано
му романі правдиво змальо
вано життя старовинного 
кубинського міста Сант-Яго 
протягом однієї доби. Ві
домо, що 26 липня 1953 ро
ку група сміливців на чолі

В нашій країні багато молодих кубінціи 
оволодівають сільськогосподарськими профе
сіями.

На знімку (вгорі) Мораль ХЕСУС, брати 
Хуанкін І ФІльберт ДІАС, які вчаться в Ко
кандському спеціалізованому ремісничому 
училищі механізації сільського господарства 
№ 16. їм дуже подобається чудова бавовно
збиральна машина. А ці кубинські юнаки 
(знімок праворуч) стали учнями Бобрннецько- 
го училища. У вільний від занять час вони 
люблять послухати пісню «Підмосковні ве
чори».

ДО ВАС наше слово, ДОРОГІ ЧИТАЧІ!
ЗАКІНЧУЄТЬСЯ багатий на події 1961 рік. XXII з’їзд КПРС прийняв величну 

розгорнуту програму будівництва комуністичного суспільства в нашій країні. 
На з'їзді партія урочисто проголосила, що нинішнє покоління радянських людей 
житиме при комунізмі.

Велика роль по вихованню нової людини належить нашій пресі. Редакція га
зети «Молодий комунар» звертається до вас, друзі, з кількома запитаннями, ба
жаючи порадитися з вами про теми матеріалів, які потрібно подати на сторінках 
газети в новому 1962 році.

АПКЕ ТА
редакції обласної газети „Молодий комунар“

1. Назвіть матеріали, опубліковані в газеті протягом року, які найбільше вам 
сподобалися, викликали Інтерес, суперечки серед ваших друзів?

2. У 1961 році газета подала кілька добірок для дівчат, літературні сторінки, 
ряд художніх творів. Нас цікавить, які з них справили на вас найбільше вра
ження?

Середи 
»КНИГ
Бертильон, 166“

з Фіделем Кастро вчинила 
напад на казарми «Монка- 
да», які розташовані в 
Сант-Яго. Цей подвиг по
клав початок рухові за виз
волення Куби. ЗО листопа
да 1956 року молодь Сант- 
Яго підняла повстання. Кат- 
диктатор Батиста вирішив 
у крові потопити революцій
ний рух народу. Ось як ав
тор малює місто в ті дні: 
«Вулиця, по якій вони під
німалися, була багатолюд
ною, але прохожі були сер
йозні і похмурі. Сміх звучав 
рідко. Здавалося, що сміх 
в Сант-Яго приречений. Ко
ли ж він лунав, то можна 
було сказати, не дивлячись, 
що сміється військовий — в 
синій формі жандарма чи в 
жовтій формі армійця. Як
що сміялася людина в ци
вільному, всі розуміли, що 
це переодягнений військо
вий. Були й інші, які доз
воляли собі таку розкіш, їх 
жителі Сант-Яго знали в 
лице і ненавиділи. Це бу
ли «чівато» — донощики».

Найбільш активно боро
лася проти Батисти молодь, 
члени «Організації 26 лип
ня». «Я фіделістка», — з 
гордістю заявляє молода 
Ракель своїм батькам.

3. Які теми, на вашу думку, мало висвітлювалися на сторінках «Молодого ко
мунара»?

(Закінчення на 4-й стор.).

Любовно створений обрав 
вісімнадцятирічного Карло
са Еспіноса. Він бореться 
проти Батисти, але хоче, 
щоб про це не знали батько 
й мати. Батько також вдає

ться до хитрощів. Він знає, 
чим займається його син, 
але робить вигляд, що нічо
го не помічає. Карлос перед 
тим, як включитися в бо
ротьбу, заходить до профе
сора Котрераса, в якого він 
вчився два курси, щоб почу
ти його думку про себе. 
Хлопець знає, що йде на 
вірну смерть, але не боїться 
цього. Він тільки боїться, 
що не зможе витримати 1 
заговорить під час тортурів. 
І хоч Карлосу не вдалося 
звершити подвигу, його 
смерть була героїчною, 
мужньою.

Важливе місце в романі 
займає образ негра-комуніс- 
та, який прибув у Сант-Яго 
для організації революцій
ної боротьби. Автор не на
зиває навіть його імені. Але 
ми бачимо^ що ця людина 
має надзвичайно великий 
досвід, вона вміє організу
вати боротьбу, знає її стра
тегію і тактику.

Не дивлячись на те, що 
описана в книзі доба наси
чена багатьма трагічними 
подіями, вона має оптиміс
тичне звучання. Роман ще 
раз переконує в тому, що з 
розвитком суспільства всі 
народи повинні дістати сво
боду і вони здобудуть її, 
хочуть чи не хочуть цього 
імперіалісти.

З радістю слід відзначи
ти, що ідеї, в ім’я яких бо
ролися кубинці, сьогодні 

. збуваються. Перемогу, без- 
} перечно, завоюють й інші 

народи, які борються за 
^свободу і незалежність, 
ї І. ОЛЕФІРЕНКО.
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У ГЛИБИНІ СИБІРСЬКИХ РУД

В СВІТІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Машина вчиться „думати“

ГАГАТ/ надра Забайкалля золотом, свинцевими ру- 
дами, молібденом, рідкими металами, кам’яним ву

гіллям та іншими корисними копалинами. Ще не пі
дібрані ключі до всіх підземних кладових цього краю. 
Геологи ведуть розвідку надр.

Нещодавно на півночі Забайкалля знайдено багате 
родовище міді. Непривітно зустріла розвідників тайга. 
Хуртовиною і морозами — взимку, піщаними бурями— 
влітку. Проте радянські люди не злякалися труднощів.

Там, де був забитий перший кілок палатки геолога, 
нині розкинулось селище геологорозвідників Намінга.

Пустинний пейзаж обновився буровими вишками. Че
рез тайгу і гірські ущелини прокладаються дороги. На 
зміну споконвічному «кораблю» півночі — оленю скоро 
прийдуть автомашини і локомотиви.

Розвідка руд ведеться повним ходом. В глибину гір 
спрямовані підземні виробітки — штольні. По них лю
ди доберуться до скарбів природи. З повітря ведеться 
аеророзвідка віддалених ділянок. На службі геологів— 
літаки і вертольоти. Розвідувальні партії оснащені пер
шокласними приладами.

ІВ ПОВІТРІ, ЯК НА ЗЕМЛІ
(1 ОТИР1І години тридцять 
•* хвилин ранку. Тихо. 

Крізь молочну вуаль хма
рин пробирається місяць. І 
ось тишу порушують кроки. 
Це йдуть юнаки і дівчата. 
Звертають вони на вули
цю Кірова, зупиняються пе
ред будинком з вивіскою 
«Аероклуб».

Завітали і ми до спорт
сменів. Ось в парашутному 
класі сидить двоє — Таміла 
Козловська і Анатолій Гав- 
шин.

— Ну, як ото в повіт
рі? — питаємо.

Дівчина відповідає 
відразу.

— Поїдемо з нами на 
аеродром... Самі все поба
чите.

І ось ми в автобусі, який 
мчить рівному шосе.

РЕПОРТАЖ
★

вік- 
не-

Недотягнула на спині. 
Вихід через бік, — ра- 
Павло Олексійович,— 
зависаєш на спині, 
нічого не зробиш...

не

Таміла сидить біля 
на. Вона поглядає на 
бо, що досить схоже на ку
пол велетенського парашу
та всіяного срібними зоря
ми-ромашками. Таміла по
сміхається і десь в глибині 
її очей спалахують вогники. 
Вони схожі на оті зорі-ро- 
машки...

Поруч з Тамілою сидить 
Восген Осеп’ян. Далі — Бо
рис Чижов, Володимир Ле
бедев та інші спортсмени- 
парашутисти. Всі вони з 
вольовим обличчям, дужі, 
бо не раз вже доводилося 
хлопцям «пікірувати» з не
ба.

— Приїхали, — говорить 
шофер, виключаючи мотор.

Анатолій Гавшин готує 
лінію старту. Поблизу чути 
рокіт мотору літака.

Таміла, Восген і інструк
тор Павло Олексійович 
Банніков заходять в 
Завив срібний птах, 
вавшись від землі, 
набирати висоту.

Раптом від літака 
ллється ледве помітна цят
ка Вона стрімко летить до 
землі Та ось над нею спа
лахує біле полум’я парашу
та. За ним летять ще і ще 
білі куполи...

— Ну, як? — запитує Та
міла у свого інструктора 
після приземлення.

— В’яло. А що з «саль- 
том’»

літак, 
відір- 
почав

відді-

дить 
коли 
вже 
Єдине — вихід через бік.

Знову піднімається дівчи
на в повітря.

На цей раз Козловська 
виконує в повітрі всі впра
ви на «відмінно». Не від
стають по техніці виконан
ня вправ і Борис Чижов та 
Восген Осеп’ян.

Тренування закінчені. 
Навколо жарти, сміх. Тамі- 
лу поздоровляють товариші 
з її 214-м стрибком. А май
стер спорту Павло Олексі
йович Банніков міцно тисне 
руки юнакам, широко по
сміхається. Ще б пакі За 
одинадцять років роботи 
він підготував сотні пара- 
шутистів-розрядників. Кож
на вдача спортсмена — 
це і його вдача, його ра
дість.

Знову автобус мчить по 
шосе. Ось і вулиці Кірово
града. На заводи і фабри
ки поспішають робітники.

Ми прощаємося з пара
шутистами. 1 вони вливаю
ться в потік людей. Таміла 
поспішає на швейну фабри
ку, Борис і Восген — на 
«Червону зірку». Вони сто
крат щасливіші після тре
нування. Адже після успі
хів під куполом парашута 
їх чекають нові успіхи на 
фабриках і заводах міста.

г. толок, 
наш позаштатний ко
респондент.

Сторікка з історії фізкультури

і спорту на Кіровоградщикі

Геологічні дослідження наближаюсь той день, коли 
країна одержуватиме забайкальську мідь.

На знімках: (в овалі) машиніст електровоза 
Олександр МОРЄВ на під’їздних шляхах до штольні; 
(внизу) геолог Володимир ЧЕЧОТКІН і його дружина 
Ольга (справа), дизеліст Галина СЛУГІНА (зліва) і 
маркшейдер Галина МОРОЗ (на другому плані); (вго
рі) бурова вишка геологорозвідників.

Фото Є. БРЮХАНЕНКА. 
Фотохроніка ТАРС.

Перші кроки легкої атлетики

.. стопі — ДО1ІОСИ- 
владннй окрик, 

настилу з дошок 
швндкр бігало алюмінійове 
творіння з блискучим оком 
циклопа на лобі. Натрапив-

(Закінчення).
4. Які матеріали про нашу молодь хотіли б ви прочитати у своїй газеті і, зо

крема, в новорічному номері?

5. Що б ви хотіли читати в недільних номерах газети, в розділі «Спорт», в 
сатиричних кутках, з питань внутрікомсомольського життя?

6. Ваші поради, побажання редакції щодо художнього оформлення, тематики 
фотоілюстрацій, малюнків тощо.

цін на перепону, «циклоп» 
рачкував назад, намагався 
знайти обхід. Коли коман
да «стоп» перетворювалась 
в його електронному мозку 
у відповідні електричні ім
пульси, механічне «творін
ня» зупинялось, як укопане.

Ми познайомились з од
ним із творців цієї забав
ної іграшки Д. Занявічю- 
сом, молодим інженером 
конструкторського бюро при 
Вільнюському заводі лі
чильних машин Ось що він 
нам розповів:

— Те. що ви тут. бачи
те — це результат копіткої 
праці ентузіастів гуртка кі
бернетики нашого заводу. 
Молоді інженери проводять 
захоплюючі досліди, пов’я
зані з проблемами створен
ня «думаючих» машин. Ме
ханіка і філософія, меди
цина і електроніка — дале
ко не всі галузі знань, не
обхідні конструкторам тех
ніки майбутнього. Не обій
тись тут і без знань фізіо
логії. Проникаючи в таєм
ниці головного мозку, Інже
нери шукають можливості 
продублювати функції моз
кових клітин засобами 
електроніки.

На республіканській ви
ставці нової промислової 
техніки і технології відві
дувачі зможуть спостеріга
ти. як електронна модель 
живої істоти буде шукати 
«їжу», «вчити» азбуку, ре
агувати на звукові сигнали.

<Ж К окремий вид спорту, легка 
атлетика почала культиву

ватися на території нашої об
ласті в 1911—1912 роках. Пер
ший гурток любителів легкої 
атлетики було організовано в 
комерційному училищі м. Єли- 
саветграда викладачем інозем
ної мови Есіліді. В програму 
занять включалися метання 
спису, біг на 100, 1000, 3000 і 
5000 метрів.

Кращими спортсменами-лег
коатлетами були брати Василь 
і Степан Огнєвцеви. Знамен
ним є те, що обидва вони були 
учасниками Всеросійської Олім- 
п'ади у Києві в 1913 році. Ва
силь Огнєвцев брав участь у 
змаганнях з бігу на 3000 і 5000 
метрів і 
сьоме та восьме місця. Степан 
виступав 
метрів і закінчив її з високим 
на той час результатом — 
12,2 секунди.

Пізніше гуртки любителів 
легкої атлетики організовують
ся Інженером Пірсом на заводі 
Ельворті, в кавалерійському 
училищі та в містах 
і Носоукраїиці.

Справді масового 
цей вид спорту набув 
ля Жовтневої революції. 
1918 році в місті було створено 
рпортивний клуб імені Подвой- 
ського. Керував клубом Микола 
Васильович Яшин, який закін
чив у Петербурзі вищу школу 
фізичної освіти І немало зро
бив для популяризації легко
атлетичного спорту.

Микола Яшин мав непога
ний результат із стрибків у ви
соту — 140 сантиметрів, а його 
брат Костянтин — в метанні 
списа, диска та штовханні ядра.

Певну роль у розвитку лег
коатлетичного спорту відіграла 
кавалерійська школа, та 6-й 
особливий корпус, які проводи
ли легкоатлетичні змагання 
наближено до олімпійських. 
Переможці нагороджувалися 
грамотами, золотими та сріб
ними жетонами.

Пізніше легкоатлетичні гурт-

зайняв відповідно

на дистанції в 100

Бобрнпці

розвитку 
лише ПІС- 

в

ки виникають в багатьох райо
нах області. Так, в Малій Внс- 
ці перший такий гурток було 
організовано при робітничому 
клубі цукрового заводу у квіт
ні 1923 року. Він налічував 36 
чоловік, які регулярно займа
лися на свіжому повітрі. Не
зважаючи на тс, що для занять 
легкою атлетикою не було не
обхідного спортивного інвен
таря, тренування проходили з 
величезним ентузіазмом.

В 1924—25 роках на шести 
спортивних майданчиках Єли- 
саветграда легкою атлетикою 
вже займалось 1054 чоловіки. В 
місті на цей час було 18 лег
коатлетичних гуртків.

Влітку 1925 року відбулась 
окружна спартакіада, яка три
вала п’ять днів. Вона викли
кала незвичайне захоплення у 
громадськості міста. До про
грами спартакіади були вклю
чені біг на 100 метрів, метан
ня диска, списа І м’яча, стриб
ки в довжину І висоту з місця 
та з розбігу, штовхання ядра 
та біг на 1500 метрів. Вперше 
було проведено естафету 
4'х'ІОО метрів для чоловіків, 
переможцем якої вийшла коман
да «Желдорбата» у складі 
тт. Шелакова, Ковтуна, Була
това і Долбилкіна з результа
том 48 секунд.

Переможці були нагородже
ні золотими жетонами і грамо
тами.

В. ЮРЧЕНКО.
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КІНОТЕАТР «МИР». Для ді
тей «Меч і троянди». Початок о 
10 годині ранку та 12 годині 
дня. «Битва в дорозі». Початок 
о 1 год. 50 хв., З год. 45 хв. дня, 
5 год. 50 хв., 7 год. 35 хв. та о
9 год. ЗО хв. вечора.

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ». 
Широкоекранний фільм «Випад
кова зустріч». Початок о 10 го
дині райку, II год. 20 хв., 12год. 
40 хв., 2 год., З год. 20 хв. дня, 
4 год. 40 хв., 
20 хв., 8 год. 40 
ні вечора.

КІНОТЕАТР
ЖИНСЬКОГО. _ ...
гова королева». Початок о 10 
год. ранку та о 12 год. 30 хв. 
дня; «Вона танцює одне літо». 
Початок о 1 год., 2 год. 45 хв., 
4 год. ЗО хв. дня, 6 год. 15 хв., 
8 год. та о 9 год. 45 хв. вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». 
Хронікально • документальний 
фільм «Подорож по Амазонці». 
Демонструється без перерви з
10 години ранку до 8 год. ЗО хв, 
вечора. Художній фільм «Вед
мідь 1 привид». Початок о 9 
год., та 10 год. 50 хв. вечора.

6 год., 7 год. 
хв. та о 10 годи-

ІМЕНІ ДЗЕР- 
Для дітей «Сні>


