
Торік механізатор Іван 
Язан з колгоспу Імені Дзер- 
жинського Новомиргород- 
ського району доглядав 70- 
гектарну ділянку ланки Лі
дії Романович. На цін пло
щі було зібрано по 57 цент
нерів кукурудзи в 
кожному гектарі.

Цього року Іван 
зався без затрат 
праці виростити по 
перів 
кожному з семидесяти -гек
тарів. Він вже закінчив сів
бу і зараз боронує сходи.

На знімку: Іван ЯЗАН. 
Фото В. КОВПАКА.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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прогріли його на сонці. А те
пер докладають усіх сил, щоб 
провести сівбу качанистої за 
вісім днів. Щозміни засіваєть
ся більше 15 гектарів.

М. ШЕВЧУК.
Ульяновський район.

♦ * ♦

Молоді, завзяті Сестри

ОЛСИЛЬ Міщенко і члени 
його механізованої ланки 

впевнені, що цього року вирос
тять не менше як по 65 цент
нерів зерна кукурудзи па кож
ному з 135 гектарів. Цс їх зо
бов’язання. Адже хлопці добре 
обробили і удобрили грунт, на
сіння протруїли гранозаном,
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ОПРАВНО проводять сівбу 
*-* качанистої механізатори 

другої бригади колгоспу імені 
Кірова. Перед ведуть тракторис
ти В. Сендзюк та В. Гаііков. 
За зміну вони засівають по 28 
гектарів при нормі 12.

■— Ну, Георгію, сьогодні 
не повинен капризувати, — 
підійшовши до посівного аг
регату, заговорив до Геор- 
гія Костіна агроном В. Тка
ное.

Георгій підвівся, стру
шуючи з колін землю.

— Скільки можна? Я за 
ці три дні кожний гвинтик, 
гайку по десять разів пере
вірив...

В тракторну бригаду кол
госпу «Радянська Україна» 
нещодавно надійшло дві 
навісні кукурудзяні сівалки. 
Машини нові, незнайомі. 
Кому ж доручити їх освоєн
ня? В бригаді є механізато
ри М. В. Тимчснко і Г. /. 
Богданов, які знають будь- 
який трактор — від примі
тивного «Фордзона» до су
часного красеня — силача 
«Т-75», володіють іншими 
сільськогосподарськими ма
шинами. 1 все ж правління 
колгоспу довірило сівалки 
комсомольцям.

... Розмітили поле, виста
вили віхи, а далі... Заби
ваються сошники, вихідні 
отвори для зерна. Трохи 
підняли сівалку — насіння 
зверху лягає, опустили — 
знову зупинки, й трактор не 
тягне. Так і минув день. 
Комсомольцям Георгію Кос
ті ну і Володимиру Тарабарі 
не вдалось відрегулювати 
сівалку.

— Не буде в них діла, — 
говорили між собою механі
затори. — Хлопчакам пові
рили, а це — не в бирюль
ки грати.

А на Дошці показників і 
другого дня відмітили прос
тій.

Г олова колгоспу П. 1. 
Оводенко забив тривогу — 
час йде, кукурудзу сіяти 
треба. І на полі появилась 
старенька сівалка з «обслу
говуючим персоналом» у 
вісім чоловік.

— Так воно надійніше, —

/
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М. ПАХНЮК, 
юнкор.

с. Н. Гомельське 
Бобринецького району.

ДОБРИЙ ДОГЛЯД— 
запорука високого врожаю 
"ІЇП'РИ механізованому обробітку кукурудзи ос- 
■8-®- повними заходами у догляді за посівами є 
боронування та перехресні міжрядні обробітки 
при максимальному звуженні захисних зон. В умо
вах нашої області для успішної боротьби з бур’я
нами і за збереження вологи в грунті треба про
водити дворазове, а при необхідності (скажімо, 
часті опади, зниження температури, що уповіль
нюють ріст рослин) триразове боронування по
сівів. Перше боронування повинно бути не пізні
ше як за 3—5 днів до появи сходів кукурудзи, 
коли бур’яни тільки починають проростати. Пра
вильний підбір типу борін (легкі, середні, важкі) 
забезпечує зниження кількості бур’янів і змен
шує можливість пошкодження рослин.

Практика показує, що до появи сходів на боро
нуванні посівів слід використовувати середні бо
рони, а при значному ущільненні грунту можна 
пускати і важкі борони. Боронування сходів -ку- 
кукурудзи проводиться тоді* коли стебла мають 
по 2—3 листочки; при цьому ефективні легкі бо
рони, а на ущільнених грунтах — середні. Щоб 
зберегти рослинки від пошкодження, боронуван
ня треба починати приблизно о 10-й—11-й годи
ні дня — в цей час вони еластичні і майже не 
ламаються. Швидкість руху агрегату — —6
кілометрів на годину. В разі використання рота
ційної мотики швидкість її треба збільшити до 
8 — 9 кілометрів на годину. Третє боронування 
сходів проводиться, коли рослини вже мають по 
5 листочків.

Кількість міжрядних культивацій у період ве
гетації залежить від густоти забур’яненості і 
щільності грунту. В умовах нашої області достат
ній триразовий подовжній та поперечний обробі
ток міжрядь і в гніздах. Як правило, при міжряд
ному обробітку важливо витримати інтервали між 
подовжньою і поперечною у 8 — 10 рядків. На 
забур’янених площах подовжні і поперечні обро
бітки краще проводити одночасно.

Перший міжрядний обробіток повинен йти впо
перек напрямку посіву. Слідом за ним робиться 
перевірка кількості рослин у гніздах. Одночасно 
з першим подовжнім міжрядним обробітком рос
лини підживлюють мінеральними і органічними 
добривами, вносячи на гектар по 1 —1,5 центнері 
аміачної води, або ж 3 — 4 тонни гноївки чи 
1,5 — 2 центнера пташиного посліду.

При другому підживленні рослин азотні добрн- 
вносити не слід, бо це приведе до затягуван- 
достигання зерна.

в а 
и я

О. К1ЛОВЧУК, 
головний агроном обласного управління 
виробництва і заготівель сільськогосподар
ських продуктів.

і

Дві тисячі панчіх і шкарпеток щоденно проходить 
крізь руки формувальниці Таїсії Платоновой Це озна
чає, що молода робітниця Кіровоградської панчішної 
фабрики ім. Кірова набагато перекриває свої змінні 
завдання.

На знімку: Т. ПЛАТОНОВА.
Фото А. ДІБРОВНОГО.

зробив висновок т. Фомен
ко. — Вже випробувано, хоч 
і дорогувато, зате спокійно.

А увечері обліковець ого
лосив результат — вісім гек
тарів.

— Та це ж виробіток з 
горобиний ніс, — засміялись 
жартома Георгій і Володи
мир. — Назавтра готуйте 
для нас перехідний вимпел.

— Хвальки... — кинув 
хтось.

А хлопцям аЖ ніяк не 
можна було вішати носа. 1 
бригадир П. І. Фоменко під
бадьорював.

Рано вирушили комсо
мольці в поле. Спробували. 
Сівалка працювала безвід
мовно. 12, 14, 16 і більше 
гектарів стали засівати за 
зміну Георгій і Володимир. 
Квадрати, — наче наведені 
рукою кресляра, в гнізда 
попадає не більше двох зер
нин. Все це є хорошою за
порукою для майбутнього 
врожаю. Молоді механіза- 

. тори зобов'язались на 100 
; гектарах виростити куку- 
; рудзу без затрат ручної
• граці.
І В цьому ніхто не сумні-
• вається тепер в колгоспі. 
’ Досить хоча б глянути 
' на Дошку показників —
• 110 — 115 процентів виро-
• бітку стоїть проти прізвищ 
і комсомольців, а в графі про 
•. якість
• но».
♦

♦
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Відвідання керівниками партії і уряду 
виставки зразків нової техніки 

залізничного транспорту
9 травня керівники Комуністичної партії і Радянсько

го уряду відвідали виставку зразків нової техніки за
лізничного транспорту.

Були оглянуті електровози і тепловози, виготовлені 
після XX з’їзду партії, який прийняв рішення про тех
нічне переозброєння залізничного транспорту на базі 
електрифікації і впровадження тепловозної тяги.

Тов. М. С. Хрущов особливу увагу звернув на при
скорене впровадження нових потужних електровозів 
змінного струму, що їх випускає Новочеркаський завод, 
на необхідність кооперації основних типів виробництв, 
які випускають рухомий склад і запасні частини.

З інтересом на виставці були оглянуті газотурбовоз, 
випущений Коломенським заводом, а також пасажир
ські локомотиви, що дають змогу водити поїзди з швид
кістю 160 кілометрів на годину.

На виставці представлені нові вагони, в тому числі 
найпотужніший в світі восьмиосьовий вагон вантажо
підйомністю 125 тонн, ряд машин і механізмів, призна
чених для колійних робіт.

Виставка зразків нової техніки показує, яка велика 
робота проводиться в нашій країні по здійсненню рі
шень партії і уряду про корінну технічну реконструк
цію залізничного транспорту.

роботи — «відмін-

Г. ФІЛАТОВ, 
обліковець.

Новопразький район.

?

чотирнадцять 
Старанність

БЛИЗЬКО п’яти років то
му Галя Буяня пішла 

працювати на свиноферму. 
Спочатку' була підмінною 
свинаркою, потім вирішила 
доглядати 
свиноматок,
дівчини незабаром дала хо
роші результати — 21 по
рося від кожної свиномат
ки. А ще через рік Галину, 
занесли на колгоспну Дош
ку пошани, відзначили та« 
кож премією.

На ферму почала часто 
навідуватись молодша сестн 
ра Ліда. Вона допомагала 
Галині, приглядалась до її 
роботи. Невдовзі сталось 
так, що Ліда замінила сестч 
ру. А Галина взяла на від-: 
годівлю 280 підсвинків. Не
легко було дівчині, бо тоді 
все доводилось робити 
вручну. Одначе добилася 
470-грамового приросту в 
середньому на добу від 
кожної голови. »

Не поступається в успі
хах і Ліда. Зараз вона до
глядає 46 свиноматок і 4 
хряків.

З кожним роком зростав 
ють і заробітки сестер. То-: 
рік, наприклад, вони одер"-. 
жали 1680 карбованців 
грішми і 210 пудів хліба. 
За сумлінну працю — при-, 
стойна оплата.

М. ГАЛУШКО. 1
Колгосп імені Кірова
Новоукраїнського району.ТЕХНІКА КОЛГОСПНИХ ЛАНІВ

ДО «КОМПЛЕКСУ 101и
УЖЕ протягом двох років завод «Сільгосп- <’ 

деталь» випускає автозавантажувачі до сівалок 1 
«АС-2». Ця машина зарекомендувала себе, як дуже/ 
корисна і потрібна сільському господарству. Вага-1, 
точисленні відгуки з колгоспів і радгоспів засвід- / 
чують про великі вигоди від застосування автона- / 
вантажувача на сівбі, а також і на збиранні врожаю.'- 
Наприкінці березня цього року його випробували/ 
на сівбі гороху в ланці знатного механізатора Ну-- 
бані Героя Соціалістичної Праці Д. А. Світличного, * 
який назвав автонавантажувач додатком до загаль
ного «комплексу 101».

Звичайно, всі господарства, які вже мають цю 
машину, просять збільшити план продажу її. З цією 
метою конструкторське бюро нашого заводу на
полегливо працює над удосконаленнями механізмів., 
Нещодавно розроблено конструкцію протруювача' 
насіння, що вивільнює ручну працю. Застосування 
його дасть економію сільському господарству 
близько 2,5 мільйона карбованців.

В нинішньому році підприємство розпочне випуск 
автонавантажувачів з протруювачем насіння.

Г. КУПР1ЄНКОВ, 
інженер-ионструктор конструкторського бю
ро по сільськогосподарських машинах.

м. Кіровоград.

машина зарекомендувала себе, як дуже

і

НОВИЙ ТИП СОШНИКА
ТЭІДОМИЙ конструктор сівалки «СУБ-48» т. Бога- ’ 
“-Р чов сконструював новий тип сошника — полоз- *■ 
новий. В учгоспі Кіровоградської радянської-партій-] 
НОЇ ШКОЛИ вперше проведено ЙОГО випробування. І 

Смуговим способом посіяно горох і ячмінь. Особ-і
■ ливість цього способу посіву полягає в тому, що] 
сошник висіває насіння не рядком, а смугою шири-| 
ною 10 сантиметрів. Між смугами залишаються між-} 
ряддя шириною в 5 сантиметрів. Насіння рівномірної

; розташовується по всій смузі. Це дає можливість|
■ кожній рослині краще використовувати сонячне ос-/
' вітлення, запас вологи і поживних речовин у грун-т 
. ті, що забезпечує більш високу врожайність. »

Випробування показали також, що при сівбі на-? 
, підвищених швидкостях, насіння заробляється на] 
потрібну глибину: горох — на 6—8 сантиметрів, а{ 

’ ячмінь — на 5—6 сантиметрів. }
П. ПОНОМАРЕНКО, { 

агроном, викладач радянсько-партійної школи. І 
; м. Кіровоград. {
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У ТИ8ІИ ЗАЕОДІ
У райкомі комсомолу за

відуюча загальним сек
тором Катя Мусійчук пере
глядала папери і заклопо
тано скаржилась:

— Знаєте, у нас чомусь 
погано внески сплачують. 
Ось в артілі імені Шевчен
ка — двадцять п'ять ком
сомольців. А заборгованість 
за три місяці. Скільки ра
зів нагадувала по телефо- 

що ніяких зру-

Хороших успіхів на скла
данні м'ясорубок добиває
ться бригада слюсарів-скла- 
дальннків Сергія Семснен- 
ка з Кіровоградського за
воду «Більшовик». Кожний 
член бригади щоденно скла
дав по 300—350 м'ясорубок.

На знімку: бригадир Сер
гій СЕМЕНЕНКО.

Фото К. ВАСИЛЬКА.

колгоспу імені 
якраз напроти

працює

о я я я яІ&

кілька років 
Тамара Погрібняк 

на Семенівсько - Головків- 
ському вуглерозрізі Олек
сандрійського рано н у. 
Своєю чіткою, безаварійною 
роботою вона сприяв успіш
ному виконанню виробни
чого плану по транспорту
ванню вугілля.

На знімку: Тамара ПО
ГРІБНЯК.

Фото Г. УДОВИЧЕНКА.

ЗНАННЯ-

ну... Поки 
шень.

...Контора 
Шевченка
райкому, йти до неї дві — 
три хвилини. Секретаря Пет
ра Громового немає — в 
степу. Він — механізатор. 
Його заступник Світлана 
Тарковська здивовано зни
зує плечима:

— Звідки двадцять п’ять? 
У нас лише десять комсо
мольців. Інші? Хто їх 
знає... З обліку, правда, не 
знялися. Так про це ж і в 
райкомі знають.

Так, в райкомі знають, 
але нічого не зробили, щоб 
розшукати комсомольців, 
позбутися «мертвих душ». 
Навіть у батьків не поціка
вились дізнатися: куди хто 
виїхав. А внески вимагають 
з 25 чоловік.

В первинній організації ж 
поклалися на райком. Чека
ли, поки спохватяться та 
потім разом і розберуться. 
Словом, потрібна була до
помога. А її немає й досі.

Ті ж комсомольці, які є, 
не проявляють, бодай, най
меншого завзяття. Де вже 
говорити про ініціативу, 
комсомольський вогник, ко
ли не виконуються навіть 
такі обов'язки, як сплата 
внесків.

Не хвилює така обстави
на й членів комітету. їх 
п’ятеро: Михайло Дубовий, 
Валентина Смаженко, Люба 
Непотенко, Світлана Тар
ковська, Петро Громовий.

Могли б працювати на пов
ну силу та все йде самопли
вом. Навіть перспективного 
плану на цей рік в органі
зації немає. Так і діють на
помацки, манівцем. Єдини
ми і останніми зборами бу-' 
ли звітно-виборні. Обрали 
тоді секретаря й комітет, в 
райкомі поставили «галоч
ку» напроти назви колгоспу, 
і забули дорогу до комсо
мольців артілі. З того часу 
ні разу члени бюро райко
му не були там. І почува
ють себе райцентрівські ком
сомольці, як на відшибі.
- На різних ділянках ар
тільного виробництва пра
цюють комсомольці, а 
руч 
первинна організація 
росте. Погано поставлена 
виховна' і пропагандистська 
робота серед молоді, не за
ходять щирі розмови з юна
ками й дівчатами про спіль
ні справи, хвилюючі питан
ня. Тихе життя комсомоль
ців передається решті мо
лоді. Тому не вступає вона 
до комсомолу.

Деякі, правда, в свій час 
подали заяви, заповнили 
анкети, але члени комітету 
ніяк не зберуться направи
ти їх для затвердження на 
бюро райкому комсомолу. З 
другого лютого лежать без 
руху в комітеті комсомолу 
заяви Марії Ткач, Галини 
Данішенко, Станіслава 
Шпари. Звідки ж така без
турботність у комсомоль
ських вожаків? Віктору Ду
бовому, наприклад, взагалі 
повернули заяву, тому що 
він набешкетував. І ніхто 
не поговорив з хлопцем щи
ро, по душах, не роз’яснив 
йому, яким повинен бути 
комсомолець.

Все було б інакше, коли б 
розширити ряди активу, 
який займався б масово-по
літичною роботою, влашту
вати цікаві вечори відпочин
ку, диспути й бесіди.

- ... У

по- 
багато молоді. Але 

не

Вільного часу у Петра 
Громового зараз дуже ма
ло. Заступник його — лю
дина менш завантажена. 
Чому б не доручити їй зби
рати, принаймні, членські 
внески, або повідомляти 
комсомольців про наступні 
збори.

— Коли секретар не кує и 
не меле, то що я можу вдія
ти? Спробуй членів коміте
ту зібрати... — спокійно від
повідає Світлана.

Знають комсомольці, що 
у них погано, і нічого не 
роблять для виправлення 
становища. Працює на тва
ринницькій фермі член комі
тету Валентина Смаженко. 
Є тут дівчата, яких можна 
прийняти до комсомолу. Але 
Валя не дуже-то гаряче 
агітує їх, не розповідає їм 
про комсомольські справи, 
не дає доручень. А самі дів
чата не наважуються заго
ворити про це.

Комсомольці висловлю
ють думку: потрібен но
вий вожак. Механізатору 
Громовому ніколи, мовляв, 
займатися комсомольськими 
справами. Можливо, вони 
мають рацію. Але де ж то
ді комсомольська ініціати
ва знизу, хороші цікаві про
позиції?

XIV з'їзд комсомолу по
ставив нові завдання перед 
комсомольцями, особливо у 
виховані молоді, піднесенні 
організаторської роботи, 
розширенні активності ря
дових членів ВЛКСМ, під
вищенні ролі зборів.

Але, як видно, райком 
комсомолу ще не перебуду
вав своєї роботи у СВІТЛІ 
рішень з’їзду, мало допома
гає, а ще менше контролює 
діяльність первинної органі
зації артілі.

С. ФУРМАН, 
спецкор «Молодого ко
мунара».
Голованівський район.

--------------------а
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Ш ПІОНЕРІ!
ГЮЛ ЗАИАЇЯТАСТШУРЯІУ НАДОВГО

Т ВАНА Яковлева я знаю 
давно — трудолюбивий 

хлопець, веселий, пожарту
вати вміє. Працює на фермі 
колгоспу «Шлях до кому
нізму». Ким? Тривалий час 
працював чабаном. Тоді йо
го часто можна було зустрі
ти на вулиці в пізній час. 
Незважаючи на зимову хур
товину чи весняну негоду, 
поспішав до вівчарні. До
питливим зустрічним кидав: 
«Окоти якраз, день і ніч 
біля вівцематок треба бу
ти». А цієї зими стало 
скрутно з кадрами на сви
нофермі. і погляд бригади
ра зупинився на слухняно
му Іванові: «Виручай...»

— Береться до роботи,не 
зважає на те, що важко, — 
не нахваляться 
новим 
жав 
Саме 
рять: 
ливий. Бо так воно і є.

Минулої осені прізвище 
комсомольця І. Яковлева 
було занесено до списку се
микласників вечірньої шко
ли. Разом з Іваном вчити
ся пішли Борис Дінул і Ва
силь Зідрашко. Уроки що
вечора відвідували гуртом і 
складні задачі іноді розв’я
зували спільно. Адже одна 
голова добре, а чотири — 
набагато краще.

Молодий свинар ще в кін
ці січня обіцяв добитися у 
третій чверті кращих успі
хів. ніж у другій. І раптом 
трапилося непередбачене: 
хлопець перестав відвідува
ти заняття.

— Щось дуже важко ме
ні, — пояснював товари
шам. — Та й у клуб хоче
ться частіше ходити...

Це викликало занепокоєн
ня у вчителів. Але ніякі

у колгоспі 
свинарем, який одер- 
відгодівельну групу, 

про таких і гово- 
завзятий, настир-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
II травня 1962 р., 2стор.

вмовляння не допомагали. 
Іван все віднікувався. Про 
це дізналися в комсомоль
ській організації. Якось піз
но ввечері подзвонив у шко
лу секретар райкому ком
сомолу Анатолій Литвин:

— Як справи 
мольця Івана

— Майже 
школу...

— Завтра у 
інструктор Борис Савчен
ко. Про Івана теж погово
ріть з ним. Не може бути, 
щоб нічого у нас не вийшло.

Другого дня ми разом з 
Борисом прийшли на сви
ноферму. Зустріли тут за
відуючого _ фермою 
ніста 
підійшов літній 
т. Мерзляков, зібралися 
друзі Івана по роботі. Всіх 
схвилювало ..те, що шкільні 
справи у хлопця ідуть нега
разд. А тут саме і він звіль- • 
нився, роздавши корми сви
ням.

Розмова пішла начистоту. 
Говорили про те, що не вік 
же корми цеберкою він тя
гатиме, нагадали, що через 
кілька років всі малоосвіче- 
ні люди все-таки сядуть за 
парти. Чому ж Іванові не 
закінчити середню школу 
саме зараз? Пізніше важче 
буде. Переконали-таки йо
го. Зрозумів, що навчання— 
не особиста справа. Твердо 
пообіцяв: «Ходитиму. З по
неділка візьмусь за уроки 
як слід».

Сказано — зроблено. Та
кий вже характер у юна
ка. Тепер кожного вечора 
після роботи крокує до 
школи з книгами і зошита
ми. У класному журналі 
проти його прізвища з’яви
лися «четвірки» і «п’ятірки».

— Я тепер нізащо не по
кину школи, — ніби між ін
шим, кинеЪ розмові з дру
зями. — БуДё і "у нас на 
фермі мехащзація, а^з нею 
без середньої освіти не

у комсо- 
Яковлєва?

не відвідує

вас буде наш

кому-
т. Ставертія. Потім 

свинар

впоратись... 
ІШПГШ Такої Ж дум- ы «1.0/1 ТІ Ки * механі* затор кол

госпу «Пер
ше травня» восьмикласник 
Борис Брагуца, якому ми в 
той же день нанесли «візит» 
з Б. Савченком. Ще за тиж
день перед цим хлопець і 
слухати не хотів про школу, 
а після наших відвідин по
льового стану того ж вечо
ра прийшов на заняття.

На цьому можна й закін
чити розповідь. Іван Яков
лев. Борис Брагуца та бага
то інших юнаків і дівчат з 
різних вечірніх шкіл знову 
сіли за парти. Це сталося 
завдяки тому, що райком 
комсомолу і до деякої міри 
первинні комсомольські ор
ганізації активно взялися 
за важливу справу, чого не 
було раніше. Що ж, перші 
результати непогані. Але 
для користі справи треба 
продовжити й надалі роз’яс
нювальну роботу з молоди
ми трудівниками села.

В. ВАРЕНЬЄВ, 
учитель, комсомолець.

с. Піщаний Брід 
Новоукраїнського району.

{[Е ДЕЩО незвичайний 
клуб. Але користі і за

доволення 
учасникам 
багато. Клуб вихідного дня 
другий рік працює у Витя- 
зівській середній школі Боб- 
ринецького району. Т ут
читаються лекції, проводя
ться зустрічі з передовика
ми сільського господарства, 
літературні вікторини, те
матичні вечори, підготов
лені шкільними гуртка
ми. У роботі клубу беруть 
активну участь 
учні 8—10 кла
сів.

— Особлива увага в пла
ні роботи приділена пропа
ганді рішень і матеріалів 
XXII з’їзду КПРС, Програ
мі партії, — розповідає за
відуючий навчальною час
тиною школи Володимир 
Олександрович Скубко.

На вечорах відпочинку 
старшокласників читаються 
також лекції на морально- 
етичні теми, зокрема, про 
чесність, правдивість, куль
туру поведінки молодої ра
дянської людини.

своїм юним 
він приносить

ЩЕ З ЖОВТНЯ позаминулого року, коли була ого
лошена піонерська дворічка, ми почали приділяти 

серйозну увагу підготовці до 40-річчя піонерії. Чотири 
рази це питання розглядалося на бюро міськкому ком
сомолу, причому щоразу запрошували педагогічну гро
мадськість, батьків, пенсіонерів. Після такого обміну 
думками, вироблення конкретних рішень жвавіше піш
ли справи в дружинах.

Піонерські загони ретельно підібрали матеріали по 
історії дитячих організацій у м. Знам’янці. Ці доку
менти, а також альбом по історії міської піонерської 
організації займуть видне місце в місцевому музеї. 
Розшукано чимало перших піонерів, учасників і оче
видців дитячого руху в 20—30-х роках. Всіх їх ми 
запросили на районний зліт, що відбудеться в другій 
половині травня, з їх числа організуємо колону вете
ранів. До ювілею ми вирішили відкрити Дошку поша
ни кращих піонерських активістів району.

Міськком комсомолу і рада районної піонерської 
організації взяли під свій контроль діяльність батьків
ських лекторіїв, університетів для батьків, спрямували 
їх роботу на підготовку ювілею піонерії. Члени лектор
ської групи міськкому виступають з лекціями і бесі
дами на цю тему. Гуртківці залізничного клубу імені 
Леніна організували спеціальний вечір, присвячений 
40-річчю піонерської організації.

Остаточні підсумки ходу піонерської дворічки в шко
лах підбили 22 квітня на урочистих лінійках, присвя
чених дню народження В. І. Леніна. Згодом по мате
ріалах, представлених дружинами, на засіданні піонер
ської ради визначили переможців, нагородили кращі 
дружини, загони, ланки і окремих активістів. На цьо
му ж засіданні затвердили конкретний план святкуван
ня.

Також вироблені вже і прийняті на педрадах плани 
відзначення ювілею у кожній школі зокрема. Так, в 
Знам’янській середній школі № 2 намічено влаштувати 
піонерський парад, який прийматимуть шефи — пере
довики паровозного депо, а також батьки. В наступні 
дні заплановано провести у школі спортивні змаган
ня, зустріч з учасниками деповської художньої само
діяльності і, нарешті, урочисту лінійку під девізом: «До 
нових справ, піонеріє!» На лінійці піонери відрапорту
ють своїм старшим товаришам про успіхи дворічки, 
приймуть текст листа до піонерів 1980 року. А вве
чері — демонстрація з факелами по вулицях міста, 
спалахне в лісі піонерське вогнище, біля якого зберу
ться численні гості, почесні піонери, старші друзі за
гонів і дружин. Для них буде дано концерт художньої 
самодіяльності.

Святкову піонерську декаду вирішили провести в 
дружині Знам’янської селищної школи № 1. Кожний 
із десяти днів буде заповнений якоюсь, цікавою по
дією, проходитиме під певним девізом. Спочатку — 
день піонерської історії, а потім — дні зустрічі поко
лінь, радянських республік, умілих рук, і, навіть, день 
подорожі в майбутнє.

Розраховуємо якнайцікавіціе провести свято, всебічно 
готуємось до нього. Безумовно, життя підправить тро
хи наші плани. Але немає сумніву в тому, що піонери 
відзначать день народження організації якнайкраще. 
Ця дата надовго залишиться в пам’яті і дітей, і до
рослих.

В. ЯРОВИЦЬКА, 
секретар Знам’янського міськкому комсомолу.

-а

СТАРШОКЛАСНИКІВ
Частіше за інших, в клу

бі вихідного дня виступа
ють викладач, фізики Ф. М. 
Купа, викладачі україн
ської літератури О. М. Ру- 
денко і Г. А. Козаченко, ви
кладачі російської літера
тури 3. Ф. Криволенко та
O. І. Носков. Багато допо
магає в підготовці і прове
денні вечорів відпочинку 
шкільної молоді учителька 
групи подовженого дня
P, М. Баглюк.

Т. ПАНАСОВ.

5)

у БОБРИНЕЦЬКОМУ учи- 
лищі механізації сіль

ського господарства побу
вав двічі Герой Соціалістич
ної Праці Олександр Ва
сильович Гіталов, бригадир 
тракторної бригади кол
госпу імені XX з’їзду КПРС 
Новоукраїнського району. 
Він зустрівся з кубинськи
ми юнаками, щиро, по-то
вариському бесідував з ни
ми.

— Ти будеш хорошим ме
ханізатором, сину, — гово
рить О. В. Гіталов сімнад
цятирічному Хосс МОЛЕ- 
НЕДА, потискуючи йому 
РУКУ.

Друзі Хосе широко пос
міхаються. Вони вільно во
лодіють російською мовою 
і прекрасно розуміють все 
без перекладача.

Фото. П. ТЕПЛЮКА.
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( д '-зві.мя і славші і успіхи в праці. ’ н 
і Сьогодні н.£ сюьрінках гаіетн вміщуємо ряд ма- 
реріа.и» аадаслаыяих членами корпункту Новго- 

родкіпського райіионуу. 7

ПІОНЕРИ

I.
КРАЇНИ В РАЙОНІ

ЙАІІІІ камсоллольці ВСЮДИ перші, всюди задають тон
Те й ЯК бу^и інакше, коли вони працюють на

seix ді-пянжах іколігоспмнопо виробництва. Взяти хоч би 
„аринницпзо. Наші ^молоді доярки вже мають надій 
« кожну корову no 706—800 літрів, а Катерина Ру- 
?ель і Валентина Пр <до>рова — до однієї тисячі. На 
ЧМХ piBS-ЯЯіОТЬСЯ ВСІ ТВ«55іриННИКИ.

Мо.тоді мехаяізаггорши теж добре підготувалися і про
їздять сівбу <!КО>рОЛ«вЄ8Н полів». Взимку вони вивчали 
досвід нашого землянка О. В. Гіталова, щоб вирощувати 
кукурудзу бєз застос-.-ування ручної праці, підвищувати 
;зою майстерність, і іе гак давно на переатестації 18 
.кеханізатррлв •нашого колгоспу підвищили свою клас
ність. Серед них не/леало молоді.

В міжімаиьио коротккнн строк механізатори артілі за- 
хрил- вологу, заборконували озимі, посіяли ранні зер
нові, цукрозі буряки, саняшник. На високому агротех- 
нічнелку рввні -іроход.ип. сівба кукурудзи. Механізатори 
-рагьу-» закінчити езівбу «королеви полів» першими 
з районі. Поряд із відомими механізаторами нашого 
колгоспу тт. Литвин© ц, Бугрієм високі темпи в роботі 
показують Григорій КЧоваль, Олексій Свищ, Володимир 
Несен+co. Якість їт рьоботи відмінна: квадрати точні, в 
кож-стму гнізді гго два і зернини.

Усті :<ам спрімяє зразково поставлена масово-політич- 
ча г о бота в полі. !ЬЧох<ному агрегату відводиться ін- 
див. дуальне завданн'ая. Крім контролера, біля агрегату 
■: аг т«тор. Часто мо» жна бачити в полі Михайла Гера- 
сименіка, Михайла ІИеелеля. В час коротких

-рювод-гть з мак; анізаторами бесіди по 
XXI! з’їзду КПРС, березневого Пленуму 
XIV з "зду ВЛНСМ.

металургам
Г1ІОНЕРИ дружини імені 

■* 7 Павлика Морозова з 
Новгородківської восьмиріч
ної школи № 4 здали заго-ї 
тівельним організаціям ві-ї 
сім. тонн лому чорних мета-ш 
лів. На збиранні брухту 
особливо відзначилися вось
микласники і піонери заго
ну п'ятого класу. Цей успіх* 
піонери присвячують слав- ■ 
ному 40-річчю піонерської ■ 
організації імені В. І. Ле
ніна,

‘ ,<г

перерв во- 
матеріалах 
ЦК КПРС,

Г. 
секоета® колсхомольської організації 
,'ідвні Калішна.

ШЕПЕЛЬ, 
колгоспу

І. СКИБІЦЬКИЙ, 
вчитель. 

—о------

В сім'ю 
комсомольську 

ПАГАТО славних і хоро
ших справ зробили за» 

час піонерської дворічки" 
піонери нашої школи. На їх« 
рахунку десятки посадже-" 
них дерев, тонни зібраного" 
металолому, сотні кілогра-" 
мів макулатури.

Одинадцять кращих гііо-" 
нерів-восьмикласників на" 
ознаменування 40-річчя піо-ї 
нерії вирішили вступити ДО В 
лав Ленінського комсомо-ї 
лу. Серед них активісти ■ 
школи Іван Борута, Люба" 
Несенко, Володимир Яро " 
щук.

Готувати піонерів у ком-" 
сомол допомагає і секретар" 
комсомольської організації" 
колгоспу імені Мічуріна" 
Олеся Ярощук. З ними ми" 
вивчаємо матеріали XIV» 
з’їзду ВЛКСМ, новий Ста

п 
а

Трудящі міста Хрущов 
недавно одержали хороший 
подарунок — здано в екс
плуатацію нове лікарняне 
містечко.

Серед медичних працівни
ків, які тут працюють, ба
гато молоді. Світлана БУ
РЯК, яку вн бачите па 
знімку, працює в клінічній 
лабораторії. Від її уваж
ності I оперативності бага
то в чому залежить успіш
не лікування людини. 1 
комсомолка робить все, 
щоб хворі швидше поправ- > 
лялись.

Фото Г. ЧОБІТКА, {ЗАЛІКОВА СИСТЕМІ ДІСТАВ ВИЗНАННЯ
$ Нещодавно на засі-Д 

данні ради облвно слу-Т 
халося питання про дос-,, 
від запровадження за-п 
лікової системи обліку •' 
знань учнів в Ульянов-^ 
ській та Кіровоград-,, 
ській № 3 середніх шко-і>

ЯКІСТЬ? -
Р і! С' ОК ИМИ тт с.и/1. а ми
В -іроввдять сівбі/ п;оро-

полів» люлоді механі- 
зсітри тракторної -бригади 
колгоспу і мані КрйСбписева 
Мисо.іс Патапм-ук, Леонід 
Ліг -ь ничеякв, Аіатгакзлій Го- 
лоб>:с і Станіслав Хоро- 
щах. 18—20 гектаріїз за змі
ну — такий, у них аиробі-

ввіінвіпіі«в«ваааіів!ів9ішіжввавнавваа£іевваваиввв^

ВІДМІННА!
ток на агрегат. Кожен 
регат прагне повернутися 
на польовий стан з прапор
цем, який встановлюється 
в кінці робочого дня, після 
аналізу підсумків зміни.

Якість роботи механіза
торів відмінна, квадрати 
точні.

аг-

П. ВІКТОРОВ.

іНаука веде пошуки
...Н ,\Д без-тюдакм пшеничним полем пливуть звуки 

нг-гній Шопена. її джерело — малесенький вертоліт, до 
ф». ІЄ .1 ілк яког. 0 газшраіплені могутні репродуктори.

П плодить декілиаал хвилин. 
Ретрпдукторн зжовксооть. Вер- 
тмгг ілйиається «ггазру, пере- 
nirit через льс іі зімнмириє над 
подеэд лит-a.
Жа

Але тепер 
сиа після, 
кпямчашюіо 
еічгат» над____ г__ ________
•ро тт, ицо музикха впливає на 

lujmuiub лавню.
"е, по музика акнмясь чином діє . — ----- .

Ніпітиад, дс> «узина» не дуже байдужі коні I собаки. А в ко- 
рнміши игрідко слост тезі гал ось підвищення надоїв після їх ра- 
ІофімшТ.

іо огталівьото чвасу ніхто не передбачав, що музика впли- 
і на роезиш. І раптом...

Леаілла років тот. - Індійські вчені доктор Сінг і додтор Пан- 
(па до речі), іиі адоиа в Індії не тільки як талановитий 

в-еиий, але й чудові пнпНвннця і флейтистка) зробили ряд ди- 
•••»іжииа. дйслідДв.

S-'.ли видиеві дні пціддослідні групи рослин — так званих «мі- 
ярімжлаини». Для я од нієї щодня ранками протягом 25 хвн- 
вііекуза.лась стшддхцалня індійська пісня «Майя Мальвагая- 

’»і.гд:>, ійгіпз трур»а була в нормальних умовах.
? •--)зьтатш досліду . про які доповідалось на міжнародному 

В'.игресі. внхлика-дн сстенсадію: висота мімоз, розвиток яких пр - 
' Ч-ч в музя^інавгу с^упГ«воді, була на 50 процентів більша кон-

дехільпа рвисів аналогічні досліди провела американ- 
дослідниця Мі!3сі Лор. Вона спробувала вияснити не тільки 

впдіиі ,'вузцжлі і«в ріі «з рослин, але й яка саме музика краще 
n-)rai цьому процесу. Досліди показали, що сіянці бо , 

’кі Росли під: аісояпамдк'ме.ит джазу, значно обігнали своїх соора- 
г»-л.-.п якяд: раиіаіими виконували твори Шопеиа.

-•>' істанзііі »ас нлдІЬські ичені зробили ще один дослід. На 
Чютязі декількох тижжів кожного ранку доктор Паниіах протя- 

із сьи.- ііи зикшн-жуиїла для піддослідних чорнобривців зна- 
зенпзиі іидайський гаипи «Бхарата Натьям». Результати У 
®о .гтипу дивні: рос.лиини. перед якими танцювала Паниіах, У- 
=*а ОО прсіцеїдтіц: жруідпніпі контрольних і зацвіли на 15 діб раї е. 
Цдис.'.’іди приму-сади вчених спробувати з єдиних позицій 

«аінитн зрепуигіта еллив музики на живі організмі . .
'■.-оніл.лі таемивив : того впливу ще не розкрита. Однак 

зриа;'ii.LHi-.л про njiwtpotty цього впливу можна зрооити.
- вариниому і рпг .инному світі широко 5n0CT^f11

9' ід::«:, зміни мак. сима-.ьної і мінімальної а ввс.
**еттед.іяльаінх іпроіаихсііс. Бобові вранці підн,мають і’той же

(пгугкашть. Бджоли прилітають за взяткою в один і той ж 
?-Х-' ; точвіїетт до «і.іьхох хвилин. В організмі людини Р 
^•ггмічіз? іцхоцеси дзвіхання, кровообігу і ін.

'• І'? Нї вмпашломкэ. Життя повинно бути Р'*™іча’,м’ Л^адаегься 
лх.яс собою рилжмічіийй .безперервний процес, ЩО

- Фга иагромаїджсняпіа і витрачання речовин і енергії.
_ Жаття па 3ev.il »циЗов'язапе сонцю 1 за.лс*1,т,.’щц; "'мЫ звчУ- 
=*.:..Ц|СТЬ P8Twis «живої природи В ТІЙ ЧИяЧ“‘^ 7P‘’“o„ 

звиі ; «астроївоні" ■ ними ритмами»: зміною дня •
1ІФ зове,- и. дог^ль згадати Щорічні І
>.М|»ї в 1'ІІСИ І имсрсст, сон вночі і неспання вдень у людей 
JutiTbox -:ва:р'ал.

Знову звжучить му-

не лірішииа італій- 
Трете відділення 
канжртя'У відбу- 

вииоград.1 маком.
£

організм людини, люди здо-

і на гварин, теж не секрет.

тут комсомолу.

Т. ЦАПКОВАТА, 
комсомолка, вчитель
ка Петро-Карбівської 
восьмирічної школи.

>

Перші

■

□

ГІ

Автсатаблю юних
ДВА РОКИ

ЛЛЄТЬСЯ мелодія укра
їнської пісні, ніби з 

Карпатських гір разом з 
весною прилетіла вона в 
Тарасівську восьмирічну 
школу. Вміло виводять її 
десять юних сопілкарів. То
рік цей ансамбль на район
ній олімпіаді школярів був 
відзначений як один з кра
щих колективів. Хлопчиків 
посилали на обласний огляд 
художньої самодіяльності. 
Віртуозно володіє технікою 
гри керівник ансамблю се
микласник Степан Семенів, 
його друзі Микола Чири- 
чанський. Станіслав Анто
ненко, Петро Барчук.

ластівки
КОМСОМОЛКИ Ніна 

рус І Марія Ул 
ще нещодавно 
на Криворізькій мебльовій 
фабриці.

Затамувавши подих, слу
хали дівчата промову М. С. 
Хрущова на березневому 
Пленумі ЦК КПРС, близько 
до серця сприйняли слова, 
звернуті до молоді... І ось

Ге-
і Марія Умрихіна 

працювали

ІВЦ

Вони з задоволенням роз
повідають про історію ви
никнення сопілкового «ор
кестру». Два роки тому Га
лина Семенів з братом Сте
паном їздили до родичів на 
Станіславщину. Там вони, 
поцікавились, де дістати со- ’ 
пілки (ні в магазинах, ні на 
базарі їх не було). І тільки 
в одному селі старий май
стер зробив для них оригі
нальні сопілки.

У Тарасівській школі з 180 
учнів більш як половина за
хоплюється музикою. Лю
бов до неї дітям прищеплю
ють вчителі М. Жолондков- 
ська, О. Шкарбань, Н. Ям- 
г.ольська, директор школи 
М. Антоненко, які самі бе-

_ руть участь в сільському 
“ оркестрі народних інстру- 
~ ментів.

Тепер у школі, крім ан
самблю сопілкарів, є оркестр 
народних інструментів, до 
складу якого входить 25 
учнів. Часто виступає та
кож тріо баяністів. Серед 
активних учасників само
діяльності кращі по успіш
ності учні Віра Тищенко, 
Люда Коломиєць, Петро Са
вин, Іван Микитенко, Вік
тор Антоненко.

Щодня після уроків у 
школі линуть чарівні ме
лодії. То юні музиканти 
проводять репетиції. Готує- 
ться великий концерт до 
ювілею піонерії.

А. ВЕДЕНЄЄВ. 
Олександрійський район.

робітничої моло- 
Завучі цих шкіл 
Д. Бажатарник і 

Л. Штильфус - роз-і 
ф повіли про ефективність1 
ф запровадження заліків1 
|у вечірніх школах. За^ 
і нову систему о б л і к у; 

(’знань висловилися та-, 
кож директор Олександ-і 
рійського педагогічного1 
училища А. А. Малоок," 
директор Кіровоград-’’ 
ської середньої школи! 

*№7 3. Д. Сергієнко.
ф Рада рекомендувала1’ 
* вчителям шкіл робітнн-,, 
фЧОЇ і сільської молоді1’ 
І разом з поурочним опи-^ 

туванням практикувати» 
групові та індивідуаль-^ 

Іні заліки. Інститут удос-,, 
^коналення кваліфікації, > 
^вчителів до початку на-'» 
уступного учбового року? 
Фузагальнить набутий! 
Лдосвід, сприятиме пошн-ф 
Прению його серед педа-І 
^гогів області. ф
О- ©—Э- Г>- о- »- О- О- 0-0--0--в-О—

I

о
І»1

І»

вони приїхали з комсомоль-^ 
ськими путівками у Вер-" 
б-'ожку. їх радо зустріли у° 
колгоспі імені Орджонікід-2 
зе. Тепер дівчата працюють^ 
в артілі. В обох виниклої 
бажання стати садівниками.□□

■
■
■ 
в
■

І вони ними стануть.

Г. ВИТРИЩЕНКО, 
член корпункту.

івваввввввввввввооааапааапвваіі

Комсомольський 
патруль

Наші комсомольці, навесні 
озеленили свое село. Насадили 
дерева біля клубу, на вулицях. 
Але посадити їх — одна спра
ва, а от виростити — кропіт- 
ка, потребує уваги і уміння. 
І комсомольці створили патруль 
по охороні зелених насаджень. 
Тепер турбуватися нічого — 
дерева виростуть великими, роз
кішними.

За активну участь в озеле
ненні села комітет 
виносить подяку 
Катерині 
Горбаню,
Галині __г__ _ ___
Грінчснку, Ніні Сабініній, Лідії 
Постольник, Вячеславу Горба- 
ченку. Юнаки і дівчата добре 
попрацювали на недільнику.

Л. ЧЕРНЯВСЬКА.
с. Куколівка 
Олександрійського району.

Буркацькій, 
Ярославу 

Приходько,

комсомолу 
комсомольцям 

Миколі 
Погляду, 

Миколі

Давно помічено, що порушення ритмів тих чи інших процесів 
людського організму приводить до серйозних захворювань. На
приклад, не регулярне харчування викликає гастрит і виразку 
шлунку, а нерегулярний сон — психічний розлад.

В той же час відомо, що зовнішній ритмічний вплив допомагає 
відновити порушену ритміку організму. Так, лікарі з допомогою 
метрономів заспокоюють хворих, а мати, наспівуючи колискову 
пісню, заколисує дитину, тобто вводить її організм в чіткий 
ритм сну. Широко використовують в лікувальних цілях ритміч
ну дихальну гімнастику індійські йоги.

Ці приклади дозволяють передбачати, що тут ми маємо справу 
з явищем, в деякій мірі аналогічним тому, яке в радіотехніці 
дістало назву ефекта захоплювання. Воно полягає в тому, Щ>, 
коли на слабке коливання накласти більш могутнє, частота 
або ритм якого відрізняється від ритму слабкого коливання, то 
більш могутній процес «захоплює» слабкіший, синхронізує його 
частоту з своєю І примушує його коливатись з цією часто
тою.

Якщо це передбачення буде в якійсь мірі вірним, то воно 
дозволить, зокрема, пояснити явище прискорення росту рослин 
під впливом музичних звуків. Весь процес ділення клітин, який, 
звичайно, і визначає ріст, є ритмічним процесом. Тому, будучи 
«захоплений» процесом з більш швидким ритмом — наприк
лад, мелодією джазу, він, природно, буде проходити швидше,

СЬОГОДНІ важко перелічити навіть малу долю вигод, які 
одержить людство, оволодівши таємницею регулювання 

ритмів живої природи.
Не виключено, наприклад, що «концертруючі» вертольоти, про 

які ми говорили на початку статті, стануть невід'ємною части
ною наших сільських пейзажів. І тоді ранками понад полями бу
дуть лунати могутні звуки... «5-ї симфонії для кукурудзи», а 
на птахофермах зазвучать «прелюдії для несучок».

-Не виключено також, що спеціалістам-біологам разом з кібер
нетичними машинами-композиторами вдасться створити твори, 
що перешкоджатимуть росту бур'янів. Наприклад, щось подібне 
до «похоронного маршу пирію».

Нарешті, може, вдасться не тільки подіяти на життєві ритми 
тварин і рослин в процесі їх розвитку, але й змінити самі ці 
ритми, закладені в генетичному апараті.

Істотно збільшиться роль музики І в житті людей. Крім її 
основного призначення — приносити естетичну насолоду І сприя
ли гармонійному розвитку людини, спеціальна музика буде ши
роко використовуватись для лікування різноманітних захворю
вань, викликаних аритмією внутрішніх органів. Періодично для 
всіх жителів будуть проводитись «профілактичні» концерти. Ді
ти будуть рости в супроводі спеціальної «виховної» музики...

Все це буде. А поки що.... Поки що наука веде пошуки.

Л. АРКАДІН.

..МОЛОДИЙ КОМУНАР"

16 березня ц. р. в «Молодому комунарі» було опублі
ковано матеріал рейдової бригади «На фермах справи 
не блискучі», в якому йшлося про поганий догляд за 
худобою в колгоспі імені Дзержннського Кіровоград
ського району.

Як повідомив секретар Кіровоградського райкому 
ЛКСМУ В. Оводенко, кореспонденцію обговорено на 
партійних зборах артілі. Критику визнано правильною. 
Винуватців недоліків, що мали місце, суворо поперед
жено.

Зараз на обох фермах колгоспу худоба своєчасно за
безпечується кормами. Роботу пунктів штучного осіме- 
ніння тварин налагоджено. Організовано старанний до
гляд за молодняком.

Збори вказали комсомольській організації 
статню роботу серед молодих тваринників і 
від комітету комсомолу її поліпшення.

♦ * ♦

В номері газети від 28 березня ц. р. була

на НСДО- 
зажадали

В номері газети від 28 березня ц. р. була опубліко
вана замітка під заголовком «А у нас і зборів не бу
ває». Як повідомила редакцію секретар Маловисківсько- 
го райкому ЛКСМУ Р. Грущинська, матеріал обгово
рено на бюро райкому комсомолу та загальних комсо
мольських зборах цукрокомбінату. Факти, наведені в 
замітці, підтвердились. На цукрокомбінаті обрано но
вого секретаря комсомольської організації, створено 
комсомольські пости по перевірці якості ремонту, наве
дено порядок на території заводу, посаджено дерева. 
Розглянуто питання поведінки і навчання молоді, на
мічено ряд заходів, що стосуються діяльності комсо
мольської організації всього підприємства.

А«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 11 травня 1962 р., З стор.



Український гумор

Як Тарас Григорович паню переговорив Ранок

КИЇВ сьогодні. Хрещатик, 
Фото К. ШАМШИНА.

з СЕСІЯ РАДИ НАТО 
В АФІНАХ

Афінах 
ради 

блоку, 
чотирьох 

за закри-

РАГАС Григорович Шев- 
ченко збирався в по

дорож. Вийшов він на ву
лицю, 
чекає

На 
тився 
худа, 
пані, 
їміятися з поета. Тільки той 
позіхнув, як пані йому:

— Ти гляди не проковтни 
мене.

— Будьте спокійні, я сви
нини не вживаю.

сів на колоді/ та й 
попутню підводу, 
другій колоді вмос- 
вгодований панок і 
мов засушена чехоня, 
Вона явно хотіла по-

А пані зі зла:
— У вас не всі дома!
— Так, я один в дорозі.
— У вас у голові нічого 

немає!
— Майте й ви голову на 

в'язах, то й у вас —‘-----
дурного не буде.

Побачив панок, що 
пані не переговорить 
са Григоровича, смикнув Ті 
за рукав, і вони пішли геть.

Записав М. КОВАЛЕН
КО з колгоспу ім. Ждано
ва Новогеоргіївського 
нону.

нічого

його 
Тара-

■ у грецькій столиці
■ відбулася сесія
■ Північ но-атлантичного
■ (НАТО). Протягом
■ ДНІВ, З З ПО 6 Травня. запри- 
2 тими дверима тут обговорював
■ лись нові плани гонки озброєнь.
■ Робота сесії ще раз викрила
■ агресивний характер цього бло
сі ку. Всі рішення сесії зв'язані з
■ форсуванням воєнних готувань. 
я «НАТО, — пише в цьому зв'яз- 
5 ку англійський щотижневик
■ «Стейтіст», проводить свою
■ стару політику, неначе не ус« 
5 відомлюючи змін, що сталися в 
пміжнародній обстановці». Справ- 
5 ді, блок НАТО не тільки не
■ змінив своїх цілей, але, ма-
■ буть, ще. більше виявив себе,
■ як застрільник атомних аван- 
° тюр.
“ Грецький журнал «Тахідро-
■ мос» пише: «Під безперервним 

тиском боннського військового
■ міністра Штрауса США подали
■ в Афінах план, який відкриває 
в Західній Німеччині доступ до 
5 ядерної зброї». На сесії обго- 
впорювався американський план
■ створення «атомного товарист- 

їв па» НАТО. В підсумковому ко- 
'5 мюніке сесії з цього приводу 
!в говориться, що США вирішили
■ в проінформувати своїх па?тне-
■ рів по НАТО про плани роз-
в міщеная і нагромадження ядер- 
2 них запасів у Європі. В комю- 
-.... “ також вказується. що

погодилися надати НАТО 
підводних 
ракетами 

за
Понад лісами вдалині 
Згаса, блідніючи, 

зірниця.
І дзвінко чути в тишині 
Веселу музику дійниці. 
Жене птахарка молода 
Гусей ватагу говірливу,
І віддзеркалює вода 
Красу дівочую вродливу.

Михайло САВЧЕНКО.
с. Бандурівка 
Олександрійського району.

(Огляд повідомлень ТА PC)
як
дою на шляху до врегулювання 
цієї проблеми.

ВІДОМО, Є ГОЛОВНОЮ ПерСШКО'

■ піке
; сша
2 п'ять 
в єних
2 контроль ___ ,_____
в ядерної зброї зберігають
5 собою США. ‘.
■ англійська газета «Обсервер. ,
2 як і раніш, тримають палець па
■ спусковому крючку».
■ Сесія ради НАТО вислови.та- 
2 ся на підтримку західного плану
■ в питаннях роззброєння, внесе- 
2 ного делегацією США в комі-
■ теті 18 держав у Женені, 
в пропозицію боннського і 
2 ставника, учасники сесії 
в твердили свою колишню пози- 
2 цію в питанні про Берлін, яка, 
З-“«■■■■■■■■■■■«явови ви □воп□а■■г

човнів, озбро- 
«Поларіс». Але 

використанням 
' . ' __  за

«США. — пише

ВСУПЕРЕЧ 
ГРОМАДСЬКІЙ ДУМЦІ

І ГНОРУЮЧИ громадську дум-
1 ку, американські атомщики 

продовжують випробування 
ядерної зброї на Тихому океа
ні. З кожним новим вибухом 
наростає хвиля протестів про* 

. ти впертого небажання Ва- 
шінгтона зважати на вимоги на
родів. Про демонстрації і мі
тинги протесту повідомляють з 
усіх кінців земної кулі. «Для 
народів, — пише мексікансьна 
газета «Пренса Ліберії», — ЦІ 
випробування є свідченням по
літики підготовки до війни, до
казом презирства до вимог люд
ства, відкритим шантажем щодо 
паради 18 держав по роззброєн
ню, яка відбувається в Женеві».

Сотпі жителів Гамбурга, се
ред яких було багато молоді, 
пройшли вулицями міста з фа
келами і плакатами, що закли
кали США припинити ядерні 
випробування.

В заяві федерації профспілок 
Індонезії говориться, що індо
незійська громадськість рішуче 
протестує проти американських 
ядерних випробувань, які загро
жують мирові к безпеці Індо
незійської республіки.

ПОКІНЧИТИ З ОАС!

. На 
пред- 

під-

Хоч після укладення Евіан- 
ських угод минуло вже понад 
півтора місяця, війна в Алжірі 
фактично не закінчилася. Оска
женілі від безсилої люті члени 
фашистської організації ОАС не 
гребують нічим, щоб зірвати 
виконання Евіаиських угод. 
Злочини фашистських бандитів 
проти алжірського населення 
тривають. Жертвами терорис-

тіічпнх актів стають сотні лЛ< 
жірськпх громадян, *

Трудящі 
зуючись з 
покінчити 
докерами1 
підтримку 
алжірського

Франції, 
Ал жіром, 

з ОАС. Слідом за 
Руана страйки на 
справедливої справи 

. ......____ з народу оголосили 
портові робітники Марселя і 
Дюнкерка. Страйкарі вимагають 
вжити найрішучіших 
проти фашистських 
спільним закликом __
ліквідації ОАС до французьких 
трудящих звернулися- профспіл
кові організації робітників заво
дів «Рено» і ряду інших па
ризьких підприємств.

Депутат Національних зборів 
заступник генерального секрета
ря Французької Компартії В. Ро
же звернувся до уряду з запи
том, що зробив уряд для пока
рання ватажків ОАС, а також 
для чистки армії, поліції і уря
дового апарату. Якщо уряд, за
явив В. Роже, справді бажає 
перетворити в життя .Гвіанські 
угоди, то цілком очевидно, що 
основне питання полягає п то
му, щоб нещадно придушити 
злочинні дії ОАС. Проте досі 
потурання і пасивність уряду 
заохочують фашистів з ОАС 
продовжувати свою злочинну, 
діяльність.

Активну участь в боротьбі 
проти фашистських покидьків 
бере молодь. «Жахливі злочини 
ОАС викликають гнів і обурен
ня у французької молоді». — 
говориться в заяві керівництва 
Комуністичної спілки молоді 
Франції. Вказуючи на відпові
дальність властей за потурання 
фашистським бандитам. Кому
ністична спілка молоді заявляє, 
що юнаки і дівчата Франції до
биватимуться чесного здійснен
ня Евіаиських угод, повної лік
відації ОАС. покарання вбивць, 
страти ватажків оасівських 
банд Салака і Жуо.

солідари- 
вимагають 

Слідом 
страйки

за ходів 
банд. З 

добитись

Борис ЛУКЬЯНОВ

Спар- 
- ось 

проведеного весняно-
кросу.

В.У НАШІЙ країні на відміну від
ПОПКЛЙЛЯЮТк І

США шлях до зірок 
прокладають молоді. Американські космонавти — 

це льотчики-випробувачі у віці 36—40 років, які налі
тали не менше 1500 годин. Джон Гленн, якому вдало- 
вя зробити політ навколо Землі, налітав понад 5000 
Годин. Один з радянських оглядачів відмічає, що в 
США «на перший план поставлене чисто механічне 
тренування космонавтів з надмірним фізичним наван
таженням, що доводить іноді людину до знемоги». 
«Символ космонавта, як заявив заокеанський фізіолог 
Геративоль, — страх і гроші. Про це, в першу чергу, 
і рекомендується в США говорити тим, хто погодився 
Присвятити себе професії льотчика-космонавта».

Інша справа у нас. Саме життя, соціалістичний лад 
виховують у молодому поколінні бажання долати будь- 
які труднощі в ім’я Батьківщини, стремління прослави
ти її народ. Якщо космонавт готується в політ з ду
мою про подвиг, про особисту славу, він не повинен 
летіти. Таку думку висловив один з тих, хто має най- 
безпосередніше відношення до космічних рейсів. Дуже 
правильна думка! Висока свідомість, патріотизм, розу
міння свого обов’язку, відданість Комуністичній пар
тії — ось сили, що володіють умами, серцями, діями 
наших космонавтів.

«Як не гордитися і як не радіти нашому народу, 
який породив таких героїв, як Юрій Гагарін і Герман 
Титов — двох небесних братів, — сказав М. С. Хру
щов. — Обидва вони вихованці славного комсомолу, 
нашої великої ленінської партії комуністів».

Ленінський комсомол! Він виховав мільйони радян
ських патріотів. В його рядах формувалась комуністич
на свідомість і перших космонавтів — делегатів XIV 
з’їзду ВЛКСМ.

Ось великий шкіряний альбом. На обкладинці баре
льєф В. І. Леніна. Золотими випуклими буквами на
чертано: «Книга Пошани ЦК ВЛКСМ». Зображення 
трьох орденів Леніна, ордена Червоного Прапора і ор
дена Трудового Червоного Прапора образно говорять 
про чудові етапи історії комсомолу.

Сюди, до Книги Пошани, заносяться імена кращих 
із кращих представників молодого покоління. На одній 
із сторінок — портрет Ю. О. Гагаріна в шлемі. Таким 
космонавта сфотографували відразу після приземлення. 
Ім’я Юрія Гагаріна занесено до Книги Пошани за без
прикладний в історії людства подвиг, що навіки про
славляє радянський народ, радянську науку і техніку 
і який є взірцем беззаветного служіння інтересам Віт
чизни.

Перший секретар ЦК ВЛКСМ С. П. Павлов, говорячи 
про подвиг Юрія Гагаріна, заявив, що почуття небува-

(Продовження. Поч. див. в газетах за 6, 9 травня).

лої гордості і радості наповнює серце кожної молодої 
радянської людини. Ми знову попереду, ми — радян
ські — знову перші. Світ вражений новою найвеличні- 
шою перемогою країни Рад. Це справжнє торжество 
ідей Леніна, нашої партії, торжество вільної і натхнен
ної праці радянської людини.

Юрій Гагарін нагороджений також значком ЦК 
ВЛКСМ «За активну роботу в комсомолі». Вручаючи 
нагороду, С. П. Павлов підкреслив, що Юрій Олексі
йович — вихованець Ленінського комсомолу. Будучи 
в комсомолі, він вів і активну роботу. Тепер його под
виг — це теж дуже активна робота в комсомолі, то
му що на його подвигу виховується покоління наших 
молодих людей, школярів, піонерів.

Центральний Комітет ВЛКСМ відзначив і товаришів’ 
Юрія, тих, хто досяг успіхів у підготовці до косміч
них польотів, бере активну участь в житті комсомоль
ської організації. Серед нагороджених Почесною гра
мотою ЦК ВЛКСМ — Герман Степанович Титоз, космо
навти Валерій та Іван. Пізніше, після польоту «Восто- 
ка-2» Г. С. Титов за безприкладний в історії людства 
тривалий космічний польот занесений до Книги Поша
ни ЦК ВЛКСМ.

Декілька чоловік нагороджені за досягнуті успіхи 
в забезпеченні науково-дослідних робіт по авіаційній 
і космічній медицині та активну участь в житті комсо
мольської організації.

Теплою, сердечною була зустріч космонавтів з при
булими до них секретарями ЦК ВЛКСМ С. П. Павло- 
вим, Л. К. Балясною, А. X. Везіровим, М. І. Журавльо- 
вою, Л. В. Карпинським, завідуючим відділом ЦК 
комсомолу В. Т. Гостевим. Космонавти розповіли про 
свої заняття, показали тренувальну апаратуру. С. П. 
Павлов поділився враженнями про поїздку на Кубу. В 
урочистій обстановці під дружні оплески вручались 
Почесні грамоти ЦК ВЛКСМ. Керівники групи космо
навтів одержали пам’ятні медалі К. Е. Ціолковського, 
льотчики — настільні прибори з зображенням ракети.

Бесіда вожаків комсомолу з космонавтами торкала
ся різних тем. Ті, хто зараз готуються до польотів в 
космос, добре знають комсомольське життя. Більшість 
з них у свій час обиралась секретарями, членами бю
ро комсомольських організацій. Комсомол рекоменду
вав юнаків у партію.

ЦК ВЛКСМ шефствує над групою цремонавтів. Моло
дим дерзати “ : '• :.і
Центральним Комітетом комсомолу має велике вихов
не значення.
лу. Тм властивий його бойовий дух, зрозумілі інтереси 
молоді, її прагнення внести вклад у здійснення Про
грами партії, у справу будівництва комунізму в нашій 
країні.

в космосі і міцний дружній зв’язок з

Космонавти недавно вийшли з комсомо-

(Закінчення буде).

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

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

Телефони редакції: редактора — 56-12, відповідального 
секретаря — 50-14, відділів — 50-24.

БК 00175. Зам, № 3031,

УСТИНІВКА. території
колгоспу імені Куйбишева про
ведено змагання з легкоатлетич
ного кросу. В ньому взяли 
участь збірні команди Кірово
градського, Бобринсцького, Нов- 
городківського та Устннівського 
районів.

Стартували юнаки на 1000 
метрів. В гострій спортивній бо
ротьбі на 'дистанції першим пе
ретнув фінішну стрічку Анато
лій Ворона (Новгородківка). Се
ред дівчат перемогла спорт
сменка з Кіровоградського ра
йону Надія Остапчук. В забігу 
на 3000 метрів не мав собі рів
них Валентин Підплетини (Нов- 
городка), а на дистанції п 500 
метрів першою фінішувала 
Людмила Барвінок з Бобринс- 
цького району.

В результаті змагань перше 
командне місце вибороли лег
коатлети Устннівського райо
ну. Друге і третє місця відпо
відно поділили бобринчаїїи і 
кіровоградці.

Серед юнаків чемпіоном на 
дистанції 10(10 метрів став 
представник спортивного клубу 
заводу «Червона зірка» Вале
рій Ман.іар.

Хороших результатів на цих 
змаганнях домоглися також Га
лина Буніна, Клавдія Башлнко- 
ва, Люба Іванченко, Григорій 
Мапойло, Микола Педюра та 
Віктор Шевченко.

В командному заліку пере
можцями стали спортсмени ДСТ 
«Авангард». Друге і трете міс
ця вибороли відповідно легко
атлети «Буревісника» і 
така». 407 розрядників 
результат 
го

ЗВЕРЖХОВСЬКИП.
♦ ♦ ♦

*
В. ЗИМЕНКО.
* *

О Л Г ЧАД Н Д їм я. В особис
то-командній першості район? 
по програмі 17-ої спартакіади 
школярів взяло участь ЗО юних 
стрільців. Вони виконували 
складну вправу «дрібнокалібер
ний стандарт 3x20* (стрільба на 
50 мстріз лежачи, з коліна і 
стоячи).

В командному заліку переч 
могли школярі с. Баидурівки. 
Другим і третім призерами 
стали команди Лскарівсі.кої і 
Мартоіканівської шкіл.

Найкращого успіху в осо
бистій першості домоглися бан- 
дурівці Олексій Хуторний, Ми
кола Губа, Анатолій Криволап.

М. ТРЕГУБОВ, 
вчитель Бандурівської се
редньої школи.

Редактор П. МАРЧЕНКО.прове- 
лсгкої 
і діе

ГАЙВОРОН, 
дсно масові 
атлетики. < 
чат переможцями на кросових 
дистанціях стали В. Зуиань та 
Г. Гунько. Хороших результатів 
домоглися також тт. Мельни
ченко, Перекос та багато інших.

С. КУЗНЄЦОВ.
♦ ♦ ♦

Тут теж 
і змагання з 
Серед юнаків

ОЛЕКСАНДРІЯ. Ще задовго 
до кросових стартів студенти 
сільськогосподарського техніку
му провели спеціалізовані тре
нування. Крім практичних за
нять з бігу на дистанції, долан
ня підйомів, фінішування тощо, 
юні спортсмени випустили 
спортивну газету. Це теж допо
могло краще організувати вес
няний крос. В ході змагань до 
20 студентів виконали розрядні 
нормативи.

С. ЛЕВЧЕНКО.
♦ ♦ ♦

КІРОВОГРАД. На водну стан
цію ДСТ «Спартак» з’їхалося 
більше тисячі легкоатлетів об
ласті. Тут відбувся фінал кро
су, якому передували змагання 
в колективах фізкультури, ра
йонні' та міжрайонні поєдинки.

Першими стартували школярі. 
В кожному забігу розпалюється 
боротьба за перше місце. Серед 
дівчат його домагається учени
ця Кіровоградської школи № 4 
Таня Осокіна. Лише на якісь 
долі секунди від неї відстає 
її товаришка по навчанню Таї- 
са Гребеиюк.

V

КІНОТЕАТР ім. ДЗЕРЖИН- 
СЬКОГО. Для дітей. «Пригоди 
Буратіно». Початок о 9 год. 

ЗО хв. ранку. «Воскресіння» 
(перша серія). Початок об 11 
год. ранку, 3 год. 20 хв. дня, 
7 год. 40 хв. вечора. (Друга 
серія) — о 1 год. 10 хв. дня, 
5 год. 30 хв. та 9 год. 50 хв.. 
вечора. На літньому майданчи
ку (друга серія) початок о 8 
год. 45 хв. вечора.

КІНОТЕАТР «МИР». «Про
щайте голуби». Початок о 10 
год. ранку, 2 год. дня. «Пом
ста». Початок о 4 год. дня, 
6, 8 та 10 год. вечора.

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ». 
Для дітей. «49 ДНІВ». Початок, 
о 1 год. 30 хв. дня. «Дівчата». 
Початок о 9 год. 30 хв., II год. 
ЗО хв. ранку. З год. 20 хв. дня. 
5 год. 20 хв., 7 год. 20 хв. та 
10 год. вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». 
«Невідомому солдату». Демон
струється без перерви з 10 год. 
ранку до 9 год. вечора. «Капі
танська дочка». Початок о 9 
год. ЗО хв. вечора.

Редакція працює з 10 години ранку до 6 години вечора. 
Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себеї

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитрова.
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