
ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ.

З липня 1962 р. після 
тяжкої хвороби вмер вірний 
син нашої партії, член ІДК 
КПРС, член Президії ЦК 
КП України, депутат Вер
ховної Ради СРСР і депу
тат Верховної Ради Укра
їнської РСР, секретар ЦК 
КП України Антон Іванович 
Гайовий. Все своє свідоме 
життя Антон Іванович від
дав великій справі Комуніс
тичної партії і радянського 
народу.

А. І. Гайовий народився 
в 1907 р. в с. Залізному, 
Дзержииського району, До
нецької області, в сім’ї се- 
ляннна-бідняка.

Почавши свою трудову 
діяльність з 12-річного ві
ку на шахтах Донбасу, Ан
тон Іванович пройшов шлях 
від робітника до визначно
го партійного і державного 
діяча Української Радян
ської Соціалістичної Рес
публіки.

У 1930 р. А. І. Гайовий 
вступив у ряди Комуністич
ної партії Радянського 
Союзу. З 1920 по 1931 р.р. 
Антон Іванович пропрацю
вав шишельником на Горлів- 
ському машинобудівному 
заводі, потім був висунутий 
На профспілкову роботу.

У 1934 р. А. І. Гайо
вий був обраний секретарем 
партійного комітету Горлів- 
ського машинобудівного за
воду ім. Кірова, потім 
секретарем Горлівського 
міськкому партії. З 1938 р. 
— секретар Донецького об
кому партії. В 1939 р. 
Антон Іванович працював 
головою виконкому Донець
кої обласної Ради депута
тів трудящих, а в 1940 р. 
А. І. Гайовий обраний 
першим секретарем Луган
ського обкому.

В роки Великої Вітчизня
ної війни Антон Іванович 
був членом Військової Ра
ди 21-ої армії Донського 
фронту, в 1943 р, разом з
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передовими частинами Ра
дянської Армії повернувся 
в Луганськ, де працював 
першим секретарем обкому 
КП України. В травні 1952 
року був обраний першим 
секретарем Запорізького об
кому КП України. З 1957 р. 
А. І. Гайовий — член 
Президії ЦК КП України, 
перший секретар Дніпропет
ровського обкому КП Ук
раїни.

В травні 1961 року Пле
нум ЦК КП України об
рав А. І. Гайового секре
тарем ЦК КП України.

На XX і XXII з’їздах 
КПРС А. І. Гайовий оби
рається членом ЦК КПРС.

Усі свої сили, знання, ве
ликий досвід і організатор
ські здібності Антон Івано
вич віддавав розвиткові на
родного господарства, під
вищенню добробуту трудя
щих республіки, великій 
справі побудови комунізму 
в нашій країні.

Антон Іванович Гайовий 
завжди був чесним і прин- 
Шіпіальним комуністом, не
терпимий до недоліків, брав 
активну участь в партійному 
і громадсько-політичному 
житті. Антон Іванович не 
раз обирався депутатом 
Верховної Ради Української 
РСР, був скромною і чуй
ною людиною, чуло ставив
ся до людей, користувався 
любов’ю і повагою трудя
щих.

За видатні заслуги перед 
Батьківщиною Радянський 
уряд нагородив. А. 1. Га
йового чотирма орденами 
Леніна, орденами Трудово
го Червоного прапора, Чер
воної Зірки і багатьма ме
далями.

Світлий образ Антона 
Івановича Гайового — вір
ного сина Комуністичної 
партії і радянського наро
ду — назавжди збережеть
ся в наших серцях.

М. С. Хрущов, М. В. Підгорний, Л. І. Брежнєв, Ф. Р. 
Козлов, М. А. Суслов, А. П. Кириленко, Д. С. Полян- 
ський, В. В. Щербицький, Д. С. Коротченко, І. П. Ка
занець, І. С. Сенін, Н. Т. Кальченко, О. І. Іващенко, 
П. Ю. Шелест, М. Д. Бубновський, А. Д. Скаба, В. К. 
Клименко, П. К. Кошовий, О. О. Єпішев, О. Ф. Засядь
ко, 3. Т. Сердюк, В. М. Титов, О. П. Рудаков, Г. П. Бу
тенко, П. Я. Розенко, П. Т. Тронько, М. О. Тихонов, 
С. А. Ковпак, І. С. Грушецький, О. П. Ляшко, В. В. 
Шевченко, М. П. Толубєєв, В. В. Скрябін, П. П. Козир, 
Ф. І. Калита, М. К. Лазуренко, Ф. Г. Мартинов, І. К. Лу
так, А. В. Іващенко, М. С. Синиця, В. Г. Комяхов, О. І. 
Денисенко, Я. І, Лисенко, А. М. Науменко, Г. І. Шев
чук, М. О. Соболь, А. С. Кочубей, О. Ф. Ватченко, 
Л. І. Найдек, П. О. Дорошенко, 
Вівдиченко, Г. Г. Шевель, 
нецов, І. X. Головченко, 
ченко, В. І. Дрозденко, 
фійчук, О. Ф. Федоров, Ю Н. Єльченко, А. Н. Злен- 
ко, І. І. Голобородько, К. П. Бойко, А. С. Маленкін, 
І. М. Педанюк, М. К. Бєлогуров, Д. X. Панасюк, О. Є. 
Корнійчук, М. П. Стельмах, П. К. Клименко, В. С. Мар
ков.

О. Г. Ботвинов, І. І.
К. Д. Губський, М. А. Куз- 

В. Ф. Нікітченко, І. І. Брат- 
О. Й. Давидов, І. Й. Ста-
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«Перебування в Румунії було 
плодотворним, цікавим і корисним»

ТОВАРИШ М. С. ХРУЩОВ ПРО ПОЇЗДКУ 
РАДЯНСЬКОЇ ПАРТІЙНО-УРЯДОВОЇ ДЕЛЕГАЦІТ 

В РУМУНСЬКУ НАРОДНУ РЕСПУБЛІКУ
МОСКВА, 2. (ТАРС). 

Перший секретар ЦК КПРС 
Голова Ради Міністрів 
СРСР М. С. Хрущов висту
пив сьогодні по радіо і те
лебаченню. Він розповів про 
поїздку радянської партій
но-урядової делегації в Ру
мунську Народну Республі
ку.

Товариш М. С. Хрущов 
підкреслив, що перебування 
в Румунії було плодотвор
ним, цікавим і корисним. Це 
були дні хвилюючої де
монстрації, великої і міцної 
дружби, яка навіки з’єдна
ла народи наших країн. З 
почуттям глибокого задово
лення, відзначив М. С. Хру
щов, ми можемо сказати, 
що поїздка радянської пар
тійно-урядової делегації в 
Румунію сприяла дальшому 
зміцненню дружби і співро
бітництва радянського й ру
мунського народів, була

корисною для зміцнення єд
ності і згуртованості світо
вої системи соціалізму. -

Наші зустрічі і розмови з 
товаришем Георге Георгіу- 
Деж та іншими керівника
ми Румунської Народної 
Республіки, сказав М. С. 
Хрущов, проходили в дусі 
дружби, сердечності і това
риського взаєморозуміння. 
Радісно відзначити, шо з 
керівництвом Румунської 
робітничої партії і урядом 
Румунії у нас немає ніяких 
розбіжностей ні в загальних, 
ні в часткових питаннях.

Товариш М. С. Хрущов 
передав найкращі побажан
ня румунському народові, 
Румунській робітничій пар
тії, її Центральному Комі
тетові, урядові Румунської 
Народної Республіки, по
бажав їм нових блискучих 
успіхів у великій справі со
ціалістичного будівництва.

Від ЦК ЛКСМУ
ЦК ЛКСМ України з гли

боким сумом сповіщає ком
сомольців та молодь респуб
ліки про передчасну смерть 
члена 1ДК КПРС, депутата 
Верховної Ради СРСР і 
УРСР, члена Президії ЦК 
КП України, секретаря ЦК 
Компартії України товари
ша Гайового Антона Івано
вича і висловлює глибоке 
співчуття сім’ї покійного.

ЦК ЛКСМУ

Рік видання VI 
№ 80 (587) Середа, 4 липня 1962 р.
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Від Центрального Комітету КПРС, 
Президії Верховної Ради СРСР 

і Ради Міністрів Союзу РСР
Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу, Президія Верхов

ної Ради СРСР і Рада Міністрів Союзу РСР з глибоким сумом сповіщають, що 3 липня 
1962 ропу після тяжкої хвороби вмер вірний син нашої партії, член ЦК КПРС, депу
тат Верховної Ради СРСР, секретар ЦК КП України товариш Гайовий Антон Іванович.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДА МІНІСТРІВ 
КПРС ' РАДИ СРСР СОЮЗУ РСР

у /

ІП

Від Центрального Комітету КП 
України, Президії Верховної 

Ради УРОР і Ради Міністрів 
Української РСР

Центральний Комітет Комуністичної 
партії України, Президія Верховної Ра
ди Української РСР і Рада ЛАіністрів 
Української РСР з глибоким сумом спо
віщають, що 3 липня 1962 року після 
тяжкої хвороби помер вірний син Ко
муністичної партії, визначний партійний, 
і державний діяч Української РСР, член 
ЦК КПРС, член Президії ЦК КП Ук
раїни, депутат Верховної Ради СРСР, 
депутат Верховної Ради УРСР, секре
тар ЦК КП України товариш Гайовий 
Антон Іванович.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
КП УКРАЇНИ 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ УКРАЇНСЬКОЇРСР 

РАДА МІНІСТРІВ 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

В ЦК КП УКРАЇНИ І РАДІ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Комісії), Климен
Тронька П. Т., 

Дрозденка В. І., Голобо-

ЦК КП України і Рада Створити Урядову Комі- лова
Міністпів Укоаїнської РСР сі|° 110 0Ргапізації похорону ка В. К (Міністрів Української і се д е гайового в складі то- .
постановили: варишів Казанця І. П. (го- родька І. І., Бойка К. П.ЮВІЛЕЙ ЛЕНІНСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ

МОСКВА, 2. (ТАРС). Сьогодні у Великому театрі 
Союзу РСР громадськість столиці відзначила 100-річчя 
Державної бібліотеки СРСР імені В. І. Леніна. Святом 
радянської культури стала ця дата для всіх народів ра
дянської країни. В залі театру зібралися діячі літерату
ри, мистецтва, науки, представники трудящих столиці.

Урочисте засідання відкрив голова ювілейного коміте
ту письменник Л. С. Соболєв.

Під палкі оплески присутніх секретар ЦК КПРСЛ. Ф. 
Ільїчов оголосив текст привітання Центрального Комі
тету Комуністичної партії Радянського Союзу колективу 
Державної ордена Леніна бібліотеки СРСР імені В. І. 
Леніна, всім працівникам бібліотеки Радянського Союзу.

Центральний Комітет КПРС висловлює впевненість у 
тому, що бібліотечні працівники та ентузіасти — гро
мадські працівники і далі безустанно підвищуватимуть 
роль бібліотек у благородній справі виховання відданих 
Батьківщині активних, свідомих, всебічно розвинутих 
будівників комуністичного суспільства.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
ЗМІНА манстра-комсомол- 

ки Антонівн Дідснко з 
Долинського цегельного за
воду в минулому році за
воювала звання колективу 
комуністичної праці. Свої 
щоденні завдання робітники 
виконують на 105 — 110 про
центів.

На знімку: Антоніна 
ДІденко (зліва) І члени змі
ни Лідія Костіна і Марія 
Фєдотова.

Фото В. КОВПАКА.

Механізатори 
косовицю 

Однією жаткою

Лягають покоси 
гороху

НА 150 ГЕКТАРАХ виро
щують в нинішньому 

році горох в артілі імені 
Калініна Ульяновського ра
йону. Механізатори вже 
розпочали косовицю цієї 
культури.
«ЖНУ-3,2» швидко не впо
раєшся. Вирішили калінінці 
переобладнати лафети. Ком. 
байнер Іван Коваль, взяв« 
шись за цю роботу, при
ладнав сюди польовий ме
ханічний роздільник, 18 ліф
терів на зразок таких, як у 
жатці. Зараз переобладна« 
ною лафетною жаткою що
дня збирають по 14—15 
гектарів гороху.

Поспішають механізатори 
Олександр’ Вільчин с ь кий, 
Дмитро Чорнобай, Олек
сандр Бабаев. Кожен з них 
щозміни виконує норми на 
115—130 процентів.

Покоси лягли вже більш 
як на 100 гектарах.

М. ШЕВЧУК.
---- 0-----

тепло* 
імені 

вийшов 
країни
<2 ТЕ-

Новий тепловоз
ЛУГАНСЬК. З брами 

возобудівного заводу 
Жовтневої революції 
на залізничні магістралі 
локомотив нової марки 
10Л». Це — двосекційний ван
тажний тепловоз потужністю 
6 тисяч кінських сил. Він роз
виває швидкість 100 кілометрів 
на годину. Конструкція нової 
машини розроблена заводськи-» 
ми інженерами, 
топленні
вуються 
«ТЕ-3», 
рійно.

При її виго- 
широко використо- 
вузли тепловозів 

які випускаються се-

Гігантська турбіна
ХАРКІВ На Харківському за

воді імені Кірова завершено 
складання другої парової тур
біни в триста тисяч кіловат.

Один 'такий агрегат дорівнює 
своєю потужністю п'яти Вол
ховським ГЕС. Ця машина з 
генератором дасть більше елек
троенергії, ніж усі електро
станції дореволюційної Росії.

Турбіна призначається для 
Троїцької ДРЕС у Челябін
ській області.

З промовою, присвяченою знаменній даті, виступила 
міністр культури СРСР К. О. Фурцева.

Люди різних професій, різних спеціальностей зверта
ють у ці дні свої погляди до любимої народом Ленін
ської бібліотеки. Про це говорили робітник автозаводу 
імені Лихачова В. К. Теплое, академік К. І. Скрябін, 
письменник М. С. Тихонов, завідуюча Семіоновською 
сільською бібліотекою Рязанської області /1. В. Корню
шина, студентка МДУ Н. А. Соловйова.

Ленінську бібліотеку вітали зарубіжні друзі: дирек
тор Німецької державної бібліотеки в Німецькій Де
мократичній Республіці Хорст Кунце, директор Королів
ської бібліотеки в Швеції Уно Віллерс, директор Кубин
ської національної бібліотеки Марія-Тереса Фрейде.

Від імені колективу Ленінської бібліотеки виступив її 
директор І. П. Кондаков.

Після урочистого засідання відбувся великий концерт^



Знання—наїи компас у житті СТАВАЙТЕ
Q ДОБУТИ 8-річну

* ЧИ середню осві
ту заочно — хіба не 
найкращий вихід для тих молодих лю
дей, що працюють? Адже це можна 
зробити без відриву від виробництва. 
І в даному випадку учня не лякає те, 
що школи поблизу немає. До його 

послуг — обласна заочна.
З року в рік наш учбовий заклад за

кінчує 170—200 учніз. Одержавши атес
тати зрілості, більшість випускників 
школи продовжує освіту в технікумах і 
вузах. Наприклад, О. П. Данильченко за
раз працює начальником цеху Кірово
градської взуттєвої’ фабрики, тепер вже 
на третьому курсі політехнічного інсти
туту. В. І. Маліцький, закінчивши заочну 
школу, вступив до Харківського кредит
но-економічного інституту. На інженерів 
вчаться О. Г. Штундер, В. І. Іванов, А. І. 
Діденко. З тих, хто торік закінчив де
сятий клас, дванадцять чоловік стали 
студентами різних вузів.

Заочній освіті робітничої молоді тре
ба всіляко сприяти. Ми, викладачі, че
каємо ще більшої допомоги з боку адмі
ністрацій підприємств і правлінь колгос
пів, з боку комсомольських організацій. 
Перш за все, слід якомога більше за
лучити молоді до заочного навчання, а

В fОСТЯЇ-КОЛИШНІ ВИХОВАНЦІ

у чня ми- з а о ч н и ками!
потім протягом навчального року по
стійно створювати пільгові умови для 
тих, хто здобуває освіту.

Обласна заочна школа вже розпочала 
набір учнів до V—XI класів на 1962— 
1963 навчальний рік. Надійшло чимало 
заяв про зарахування до школи та до 
її консультаційних пунктів, створених 
при Добровеличківській, Новоархангель- 
ській, Новопразькій середніх школах, а 
також в м. Знам’янці та м. Олександрії.

Приймаються заяви від громадян у 
віці не менш як 16 років. До заяви 
слід додати документ про освіту, довід
ку з місця роботи, три фотокартки.

Ласказо запрошуємо вас, юнаки та 
дівчата, вступайте до нас, здобувайте 
середню освіту заочно. Знання завжди 
знадобляться вам в житті.

Я. ЛУЦЕНКО, 
директор обласної заочної школи.

м. Кіровоград.
-----------------------------------------------------------

Як і багато років тому, 
вони переступили поріг Бе
режанської восьмирі чної 
школи. Та ні, не так, як то
ді. Серце схвильовано заби
лося у кожного. Скільки-то 
спогадів зв’язано з рідною 
школою! Андрій Криволап, 
Анатолій Савченко, Лідія 
Боженко, Людмила Салієн- 
ко прибули на зустріч з 
восьмикласниками, які в цьо
му році залишають стіни 
учбового закладу, роблять 
перший крок у життя. Стар
шим є чим поділитися, по
рада кожного з них цінна 
тому, що всі вони знайшли 
своє місце в житті.

А. Савченко працює інже- 
нером-контролером при Боб
рине цькому від діленні 
«Сільгосптехніка», А. Криво
лап — інструктором Кірово
градського райкому комсо
молу, медсестрою стала 
Л. Боженко, завучем у цій 
же школі став Л. С. Цука
нов.

Хвилюючою і зворушли
вою була зустріч. У кожно
го з виступаючих зволоже
но блищали очі від спога
дів.

— Вам позаздрити мож
на, — говорила Ліда Бо
женко, звертаючись до вось-

микласників. — Адже наші 
шкільні роки багато в чому 
відрізняються від ваших. 
В грізний час Великої Віт
чизняної війни багатьом не 
вдалося здобути освіту. А 
тим, хто все ж ходив до 
школи після війни, було 
дуже важко. Декому аж 
зараз доводиться закінчу
вати середню школу. Серед 
них і я, учениця обласної 
заочної школи. Життя вима
гає від нас цього. Я вам 
раджу обов’язково продов
жувати навчання заочно.

У слові-відповіді восьми
класниця Катя Слинченко 
щиро подякувала гостям за 
поради, теплі побажання.

— Ми не осоромимо свою 
школу, — твердо заявила 
вона. — Будемо в усьому 
рівнятися на старших. Кіль
ка наших випускників йдуть 
працювати у тваринництво,
вони будуть заочно продов-^ 
жувати навчання. Інші /гос-|І 
тупають у технікуми, в', 
дев’ятий клас.

Зустріч надовго зали-\ І 
шиться в пам’яті випускни-'. 
ків і гостей.

V V/ л/

ПИШУТЬ
ВЯ ЕХ АНІ ЗАТОРИ артілі імс- 
«м ні Чкалова дбайливо догля
дають «королеву полів». Пере
дові трактористи А Боруцький. 
С. Заго|гпдній, Л. Гончарук, 
М. Поліщук працюють на спу* 
жуванні міжрядь у дві зміни. 
Кожен з них за зміну оброб
ляє 38—10 гектарів.

Л. ПОЛІЩУК.
Колгосп іьсні Чкалова 
Головачівс .кого району.

* * *
У НАШОМУ селі всі знають цю 

скромну дірчі ну. Світлана 
Гордієнко вже п’ятий рік пр 1- 
цює фельдшером в сільському 
медпункті. [їрнвітна, чуйна’ дів
чина завжди поспішає на ви
клик до хворого.

Світлана — хороший агіта
тор, активний учасник худож
ньої самодіяльності.

В. МИРОНОВ.
с. Антог.івка
Добровеличківського району.

Межирічансьні 
листоноші

Село Межнрічка — одне з 
найбільших п Голованівському 
районі. Щороку тут виростають 
нові вулиці. Раніше на все се
ло був один листоноша. Те
пер — три. та й ті ледве всти
гають за день обійти село. Адже 
їм доводиться носити кореспон
денцію в кожний двір.

Межирічанн — активні перед
платники газет «Известия», 
«Правда», «Молодий комунар», 
журналів «Знання та праця», 
«Крокодил» та інших. За сум
лінну роботу люди вдячні лис
тоношам Марфі Кравець. Гали
ні Рудій і Галині Скалін- 
ській.

о. ДОВГИЙ.
Голованівськнй район.

... Старшокласники Гнатівської серед
ньої школи висипали на просторе по
двір’я. Захопивши лопати і сапки, учнів

ська виробнича бригада 
вирушила в поле.

Щороку гнатівські уч- 
ні-виробничники добива
ються високих урожаїв _ 
сільськогосподарсь к и х 
культур. Торік вони зі
брали на кожному з 70 гектарів по 66 
центнерів кукурудзи, а на ЗО гектарах, 
де висівалась «Одеська-Ю», навіть по 
80 центнерів.

Протягом минулої осені, зими і вес
ни цього року вони вивезли на поле 
500 тонн місцевих добрив. Кагатували 
перегиій всі 47 членів виробничої брига
ди на чолі з бригадиром Миколою Жу- 
равським. Цієї весни учні-виробннчники 
одержали новий трактор «Владими
рец», двотонний причеп до нього, на
вісний культиватор, плуг, борони.

‘ Виробничники вчасно посіяли горох, 
соняшник і кукурудзу, городні культу
ри, посадили 80 кущів винограду сорту 
«Лідія»» 100 фруктових дерев і 200 
каштанів.

Гордістю школи є колекційна ділянка. 
Там висіяно більше ста сортів різних 
квітів. Насіння більшості з них одер
жано з Кіровоградської станції юннатів.

гостей.
В. БОНДАРЕНКО, II

наш позаштатний ко- 2 
респондент.

Кіровоградський район. |

Дніпродзержжсі

Запоріжжя

Кременчук іїпії -

Тепер мрія стала дійсністю. Ще в школі Галина 
Ковшан мріяла водити машини. І ось вона ученицяг „ ___  ________:
Гайворонського училища механізації сільського гос- * 
подарства. Дівчина оволодіває спеціальністю меха- * 
нізатора наполегливо, вперто: вчиться водити трак- * 
тора, комбайна. За цим заняттям ми і застали Галю. *

На знімку: Галина Ковшан і викладач Г. А. Трач 1 
під час практичних занять. ♦

Фото В. Андреева. *
♦
: ___ „_.„г____
** «• «»*«,«», », ♦. о »» ,, ♦».»♦»»♦♦♦., ♦♦ »« •» •»»*»«»♦ ♦♦ ♦♦ »»t
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Нове у
V МІНІСТЕРСТВІ вищої 

і середньої спеціаль
ної освіти УРСР з’явились 
географічні карти республі
ки з умовними знаками. Це 
позначено місця, де в ново
му навчальному році почи
нають працювати перші на 
Україні 55 загальнонауко- 
вих факультетів.

Про те, яке призначен
ня цих нових факультетів

вузах У кр аїни
повідомили в Міністерстві 
кореспондента РАТАУ. Во
ни створені при університе
тах, сільськогосподарських, 
педагогічних, економічних 
інститутах та інших вузах 
не інженерного профілю і 
є новою формою організа
ції заочної освіти без відри
ву від виробництва. Строк 
навчання на таких факульте
тах — 3 роки. Плани і про- 

ооооооа№ос«^оо;х>оооіхюоооооооос»^^ кілька

Колентив працьовитих

чнлп

Канів

ІШЧ/ПЇЇІ

і
*

З ДАВНІХ-ДАВЕН сивий
Славута був відомий як 

історичний водний шлях «із 
варяг в греки», який сприяв 
зміцненню торговельних і 
культурних зв’язків східно
європейських слов’ян з Ві
зантією. Шлях цей, однак, 
був складний і небезпеч
ний — в середній течії його 
перетинали дев’ять великих 
кам’яних' порогів. Віками 
мріяли люди над пробле
мою поліпшення умов суд
ноплавства на Дніпрі. Бага
то спроб підкорити ріку за
знали невдачі, десятки смі
ливих проектів талановитих 
російських інженерів були 
поховані у нетрях царських 
департаментів. Одвічна 
мрія про підкорення ріки, 
використання її величезних 
гідроенергетичних ресурсів 
стала можливою лише піс
ля Великого Жовтня.

Кількість води, що проті
кає в руслі Дніпра, зміню
ється разом з кліматични
ми умовами, по порах року 
вона також розподіляється

грами уніфіковано. Після за
кінчення факультетів сту- 
денти-заочники зможуть без 
вступних екзаменів продов
жити освіту' за обраною спе
ціальністю в тому або іншо
му вузі. В основу пової фор
ми заочного навчання по
кладено територіальну оз-. 
наку — республіку поділе
но на 34 зони, в кожній з 
яких відкривається один або- 

"■ -з загальнонауков и к 
у факультетів.
Я Загальнонаукові факуль
тети — одна з нових форм 
«організації навчального про- 
Йцесу серед заочників рес
публіки. Першим кроком у 
«цьому напрямі були загаль- 
Р--------- :... факультети, за
рдопомогою яких тепер ус- 
рпішно вирішується питання 
З підготовки інженерів без 
«відриву від виробництва.

Нещодавно до школи прийшли майст
ри: було вирішено розпочати добудову 
приміщення.

— А чому б і нам не взяти участь „ 
у заготівлі будівельних матеріалів? Та ^“опохюгок 
й котлован під фундамент нам під силу л 
викопати. — звернувся Микола Журав- 
ський до старшокласників.

Його думку підтримали секретар ком- 
сомольської організації Валя Васильєва, ЗЗараз в республіці вже ді- 
ланкова виробничої бригади Марія Бу- Зють 63 таких факультети, иа 
лійок. Зрештою, погодилися всі. Учні «яких навчається більше як 

завезли 20 тисяч штук цегли, бутовий у50 тисяч студентів пер- 
камінь, викопали котлован. йших — третіх курсів. До

За сумлінну працю директор школи
О. П. Павленко оголосив 68 учням по- 8 багатьох загальноїехю ніих 
дяку, серед них - Валі Васильєвій, Каті ЗФакультетах створюються 
Васенко Валі Москоачук, Люді Рибаль- й^федри, на яких працюю- 
ченко, Миколі Звірховському, Г......_
Журавському та іншим.

В. БАЛАНДА.
Новоукраїнський район.

ч ■ і ч а і ■ і в ,і ■

ТУОЛОДИМИР Чинченко з м. Кіровограда та ба- 
гато інших читачів нашої газети звернулися до 

редакції з проханням розповісти про комплексне 
використання гідроенергетичних ресурсів Дніпра 
і з’єднання Чорного моря з Балтійським, про що 
говорив на XXII з’їзді КПРС М. С. Хрущов.

Нище друкуємо статтю директора Кременчуцької 
ГЕС І. Н. Кузьоміна «Великий Дніпро».

і/ J

Миколі от»муть досвідчені викладачі. 
^Додатково відкриваються 
< за га л ьнотех ніч н і ф а культе- 
Іти в Артемівську, Дніпро- 
дзержинську, Хмельницько
му і Кам’янець-Подільсько« 
му.

Всього в новому навчаль
ному році без відриву від 
виробництва у вузах 
публіки навчатиметься 
першому курсі більш 
78 тисяч студентів — знач
но більше половини всього 
студентського контингенту.
►<>«> ІИ !І — .1 ев її II де

рес
на 
як

нерівномірно. У весняні мі
сяці ріка за короткий строк 
виносить в море дві трети
ни всіх водних запасів. Та
ка різка нерівномірність 
стоку викликає утруднення 
використання дніпровського 
басейну в транспортних ці
лях, негативно впливає на 
сільське господарство, у по
вінь населення зазнає вели
кого лиха. Але проходить 
паводок, ріка міліє, змен
шуються її гідроенергетич
ні ресурси і придатність для 
транзитного судноплавства.

Радянські люди, озброєні 
досконалою вітчизняною 
технікою, вирішили підко
рити привередливу ріку 
своїй волі, розумно розпо
ряджатися її водним багат
ством. Шлях цей — ство
рення штучних водосховищ. 
Запасаючи в них повеневі 
води і поступово витрачаю
чи їх на протязі решти час
тішії року, люди не дають 
Дніпру безплідно розтринь
кувати свої могутні сили.

У короткий строк з 1927 
по 1932 роки за проектом 
талановитого радянського 
інженера І. Г. Олександро- 
ва була споруджена ГЕС 
імені Леніна — любиме ді- 
тище і гордість радянсько
го народу, «електричне 
сонце» України. У 1940 ро
ці Г'ЕС була з’єднана лінія
ми електропередач з Донба
сом. в результаті чого була 
створена найпотужніша у 
світі енергосистема загаль-

ною довжиною понад одну 
тисячу кілометрів. Донець
ким шахтам, рудника_м Кри
воріжжя, 
петровська, 
дів» — 
подана 
енергія, 
період 
близько 
ват-годин.

Наприкінці 
відступаючи під могутніми 
ударами Радянської Армії, 
гітлерівці перетворили Дні- 
прогес у купу руїн і клуб
ки металу. Початі у 1944 
році відбудовчі роботи 
фактично набрали характе
ру нового будівництва. Ге
роїчними трудовими зусил
лями радянського народу 
Дніпрогес імені В. І. Лені« 
на швидко піднялася з попер
лу і руїн, стала ще красиві
шою, ще величнішою, ніж 
до війни. Потужність стан
ції була доведена до 650 
тисяч кіловат — н§ 90 ти
сяч кіловат більше початко
вої проектної.

Після того, як уперше в 
історії ріки повеневі води 
стали затримуватися в озе
рі Леніна, Дніпрогес стала і 
підкорювачем порогів — 
вони назавжди зникли під 
37-.метровою товщею води. 
Споруджений біля станції 
трикамерний судноплавний 
шлюз дозволив зробити рі
ку судноплавною на всій її 
довжині від чорноморських 
портів до верхів’їв.

Однак, початок комплекс-

заводам Дніпро- 
, «місту заво- 

Запоріжсталі була 
дешева електро- 
якої за довоєнний 
було вироблено 

16 мільярдів кіло-

1943 року,

ного використання нижньої 
частини Дніпра був покла
дений будівництвом Кахов
ської ГЕС з величезним во
досховищем біля неї. Вклю
чена в кільцеву систему 
«Дніпроенерго», Каховська 
ГЕС шле тепер свою елек
троенергію у Херсон, серед 
численних підприємств яко
го є один з найбільших у 
країні текстильних комбіна
тів. Все яскравіше розгоря
ється електрична заграва в 
Херсонській, Миколаївській, 
Запорізькій областях.

Одна з ліній електропере
дач від Каховки проляг
ла у бік Снігирівки, де збу
дована найпотужніша в 
країні і в Європі насосна 
станція. її насоси, вже по
дають дніпровські води на 
поля і плантації Херсонщи
ни і Мнколаївщини. Життє
дайна волога Дніпра неза
баром прийде і у Північний 
Крим, де спору, 
Красноз нам’ ямська
вальна 
води у 
канал.
Дніпра 
госпних 
ні в ■ 
таким чином, тепер '“пра^ 
тично втілюється в Життя

споруджується
------ .а зрощу- 

система з подачею 
Північно-Кримський 

Направити води 
Для зрошення кол- 

і радгоспних ла- 
~ Давня мрія народу, 

> прак-

Та не тільки 
спекою полям, 
ним печам, що 
ром, потрібна ОМА<1. 1О 
Дніпробудівці тепер УсХУ.

О закінчують прокладання

висушеним 
a И домен* 
пашать жа« 
вода. Тому

бЄре°свЬ?Г0 КЗНалу’ я,інй 
оере свщ початок від Кз- 
лубійК01° М°-Я- По цій го’ 
вода йпТ.ЄР11 дпіп^вська 
чни! V а зав°Д" і р\’Д- 
НІІКн Криворіжжя.



До невеликого українсько
го міста Жмеринки часто 
надходять оригінальні лис
ти. На конвертах немає ні 
вулиці, ні номера будинку, 
ні навіть прізвища адреса
та. Написано лише два сло
ва: «Жмеринському «лівші».
Листоношам не доводиться довго думати, кому призна
чена кореспонденція, бо всі у місті знають майстра 
найтонших робіт Михайла Григоровича Маслюка.

Після тяжкого поранення в роки війни музикант-са
моук викладав музику в школах і дитячих садках міс
та. Тепер йому 44 роки, він на пенсії по інвалідності, але 
улюбленої справи не кидає.

На стінах в його квартирі десятки хитромудрих ін
струментів. Тут і 16-струнна мандоліна, і якийсь інстру-

л О

•л

«Комбінат — завод, завод — комбінат» — так нази- Л 
валася кореспонденція з Олександрійського механічно- Л 
го заводу, опублікована в нашій газеті за 15 червня ц. р. 0

Головний механік Олександрійського вугільного гір- (/ 
ничорудного комбінату М. Гурза повідомив редакції, б 
що критика на адрес)' комбінату і заводу цілком спра- (/ 
ведлива. 0

Через неповороткість керівників вугільних розрізів $ 
до недавнього часу не було складено точного графіку ч 
ремонту гірничих машин. З приводу цього бюро Олек- V 
сандрійського міськкому партії заслухало керівників \ 
вуглерозрізів. Складено заходи, згідно яких гірничі > 
машини ремонтуватимуться суворо за графіком. /

Відповідь аналогічного змісту надіслав до редакції л 
секретар Олександрійського міськкому ЛКСМУ т. Гой- 
чар. ~ л 

мент з трьома грифами, що 
його господар жартома на
зиває «комбайном». В ньо
му змонтовані мандоліна, 
гітара, балалайка. Поруч — 
дві скрипки філігранної ро
боти, різних розмірів мандо
ліни, акордеон-баян з ор

ганічного скла, мініатюрна домбра.
Народний умілець не тільки створює унікальні му

зичні інструменти. Він також чудовий гравер, худож
ник. відмінний фотограф, різьбяр по кістці і дереву.

12 година дня. В квартирі починається мелодійний 
передзвін. Звучать мелодії Гімну Радянського Союзу, 
маршів, популярних пісень. їх виконують численні го
динники — від малесеньких настільних до величезних 

стінних. Надзвичайно цікавими є фотоапарати завбіль
шки з наперсток, парова турбіна, розміри якої не пе
ревищують розмірів квасолини.

Не перелічити всього, що зробив своїми руками Ми
хайло Григорович. Та найбільшим його досягненням є 
мікроелектромотори. Перший такий електромотор він 
виготовив у 1950 році. Завбільшки він з крупинку. Ні
мецький журнал «Юний технік» за 1961 рік вмістив фо
то електромотора і лист його творця з просьбою пові
домити, чи знайдуться серед німців майстри, з якими 
можна позмагатися. Відповідь на цей лист не надійшла. 
А вже в наступному номері нього журналу було пові
домлено. що Михайло Маслюк змайстрував новий, най
менший у світі діючий електромотор. Він у два рази 
менший від зернини проса. Діаметр його ротора стано
вить лише 0,45 міліметра.

Нині Михайло Григорович Маслюк разом з жмерин
ськими лікарями-окулістами працює над створенням 
складного мікроприладу для операцій на очах.

Винаходами жмеринського «лівші» зацікавились пра
цівники Московського інституту нервової діяльності 
Академії наук С.РСР. Вони запропонували талановито
му майстрові виготовити найдрібніші електроприлади 
та інструменти для мікрохірургії.

М. ЧОРНИ и.

Г"| ІОНЕРСЬКИЙ пост «Дружба» ще в травні почав 
1 1 діяти в будинку 23/13 по вулиці Карпа Маркса. 
Начальником поста піонери обрали дев’ятикласницю 
Кіровоградської середньої школи № 6 Свєту То
лочно. Культурно-масову роботу доручили учениці 
7 класу 19-ї школи Олені Павловій.

Особливо активно пост розгорнув діяльність з по
чатком канікул. Тепер школярі, що живуть в цьому 
будинку, завжди цікаво проводять свій час. Діти 
відвідали планетарій, переглянули кілька кінофіль
мів, з яких особливо сподобались «Пригоди Кро- 
ша». Ніхто тут не нудьгує, кожний зайнятий своєю 
справою: одні організовують голосні читки, інші ви
шивають. Часто проводяться в дворі масові ігри.

На знімку: учениця 6 класу середньої школи 
N° 8 Ніна ПИЧ (в центрі] читає дітям «Турецькі каз
ки».

Фото В. КОВПАКА.і L1 И І IIі В f g БЕЗСМЕРТНОГО if bull HD ІД БАТАЛЬЙОНУ
>
І Учні Іванівської восьмирічної школи Барвенківсько- 
» го району збирали металолом. Коли четверо хлопчи- 
’ ків — Володя і Гриша Половецькі, Іван Кушнір і Гри- 
I ша Кисіль прийшли в посадку, у них уже було багато 
і «трофеїв». Раптом вони помітили металевий предмет. 
’ Хлопчики дружно взялись за роботу. Коли відрили ме- 

тал, то в землі лопата наткнулась знову на щось. Діти 
стали відкопувати невідоме...

— Це портфель! — сказав один із хлопчиків.
В портфелі була цікава знахідка: бойовий прапор 

96-го окремого батальйону саперів, штабні документи, 
напівзотлілі військові квитки.

Хто ж вони, ці солдати, які сховали прапор? Чи жи
ві вони, чи пали смертю хоробрих? Які події розгорну
лись тут в роки Великої Вітчизняної війни? Прапор, 
пробитий кулями і залитий кров’ю, красномовно гово
рить, що, як зіницю ока, берегли його бійці і цінили 
більше, ніж життя, — не віддали на поталу німцям, 
сховали, а самі, мабуть, загинули.

Ось іцо розповідають про це мешканці села:
— Це було наприкінці травня 1942 року. Рано-вранці 

до села підійшов загін радянських солдатів, чоловік 
250. Серед них багато поранених. Оточені ворогом, во
ни пробирались до лінії фронту. Але зненацька на них 
напали фашисти. Загін відступив до Посадки і зайняв 
оборону. Розгорівся бій, який тривав шість годин.

Із 250 солдатів живими залишилось чоловік тридцять, 
яких німці захопили в полон. Ця група солдатів, як 
розповідають жителі села, розуміючи, іцо іншого шляху 
немає, закопали прапор і документи.

Що вдалось взнати з документів? Вони всі майже 
зотліли. На деяких з них видно тільки підпис коман
дира Василя Петровича Романова. Два військовик 
квитки більш-менш збереглись. На одному з них вдалось 
встановити прізвище червоноармійця Тимофія Григоро
вича Юдінцова, 1920 року народження, росіянина. Тут 
же знайшли адресу його батька — Григорія Васильови
ча Юдінцова, який проживав в селі Хуторському Вет
лузького району Горьковської області. Другий військо
вий квиток належав Борису Івановичу Цицерону, 1914 
року народження, який жив у місті Ульяновську.

Серед знайдених речей — командирська лінійка, під
сумок, штамп 23 гвардійського батальйону саперів. Як 
він потрапив сюди? Можна передбачити, що в загоні, 
який опинився в оточенні, знаходились солдати із різ
них частин.

Будемо сподіватися, що хто-небудь відгукнеться, і то
ді буде з усіма подробицями встановлений- подвиг ра
дянських воїнів.

С. СЕМЕНОВ.

З кожною новою гідро
станцією все виразніше про
ступає у нашій уяві онов
лений Дніпро, перетворе
ний у намисто морів-водо- 
сховнш, у «морську ріку».

Тепер ведуться роботи по 
проектуванню водоводу Дні
про— Знам’янка — Кірово
град, що докорінно поліп
шить водопостачання ряду 
промислових підприємств 
і прилеглих сільськогоспо
дарських районів.

Дальше будівництво гід
роелектростанцій на Дніпрі 
Є важливим фактором поси
лення енергопостачання ра
йонів. що прилягають до 
південної енергосистеми і 
розширення її меж. Після 
закінчення будівництва Ка
ховської ГЕС славний ко
лектив ордена Леніна бу
дівельно-монтажного управ
ління «Дніпробуд» присту
пив до спорудження Дні- 
продзержннської ГЕС. Ще 
одне штучне водосховище— 
море привільно розіллється 
1 зашумить могутнім при
боєм від греблі цього гід
ровузла аж до м. Кремен
чука. Проектувальники ви
значили потужність цієї 

не в 250 тисяч кіло
ват, як передбачалося спо
чатку, а 350 тисяч кіловат. 
Нова гідроелектростанція 
істотно вплине на розвиток 

’ машинобуду- 
’ , я у ньому найважливі- 

е.коно'|і1,н°му районі 
республіки.
О„2ЗДЮ Дешеву живлющу 
цея?рг- ШЛЄ ПР°МНСЛОВИМ 

лову 
РОКИ 
строку

і пущена у промис- 
експлуатацію на два 

Раніше урядового 
Кременчуцька ГЕС.

Загальна потужність зда
них в експлуатацію 12 агре
гатів вже перевищила 
650 тисяч кіловат. Кре
менчуцький гідровузол у 
Дніпровському каскаді зай
має особливе місце. Штуч
не водосховище, загальний 
об’єм якого вже досягнув 
13,5 мільярдів кубометрів, є 
найбільшим на Дніпрі. Мо
ре стало тепер надійним 
регулятором стоку ріки і в 
дальшому забезпечить мак
симальну енерговіддачу 
ГЕС, розташованих v по
низзях басейну. Чотири 
рази служитиме людям 
нагромаджена у Кремен
чуцькому морі вода. На 
шляху до Чорного моря во
на пройде через турбіни 
Дніпродзержпнської ГЕС, 
потім — через агрегати 
Дніпрогесу і, нарешті, Ка
ховського гідровузла. Отже, 
якщо раніше споконвіку 
дніпровські води безкорис
но сходили у Чорне море, 
то тепер вони прикладно на 
800 мільйонів кіловат-го
дин збільшать виробництво 
електроенергії на цих трьох 
ГЕС без будь-яких капі
тальних затрат.

На сотні кілометрів вверх 
і вниз від створу гідровуз
ла поліпшилися умови суд
ноплавства. Густа мережа 
зрошувальних каналів вкриє 
колгоспні лани Полтавської, 
Черкаської і Кіровоград
ської областей, життєдай
ними променями до столиці 
України, на Черкаси, в бік 
Харкова тепер розходяться 
високовольтні лінії електро
передач.

Дешеву електроенергію 
Кременчуцької ГЕС незаба
ром одержить м. Кіровоград.

Поліпшилися умови суд
ноплавства, відпала потре
ба провадити днозаглиблю- 
вальні роботи на перека
тах. На Кременчуцькому 
морі тепер створені глиби
ни. які забезпечують безпе
ребійний pvx усіх видів і іи- 
пів суден Дніпровського суд
ноплавства. Загальна дов
жина водного шляху між 
кінцевими пунктами скоро
тилася на 17 кілометрів. 
Крім основної траси судно
вого ходу, прокладені додат
кові траси загальною довжи
ною до 200 кілометрів для за
безпечення товаро пасажир
ського руху між населени
ми пунктами, раніше відда
леними від Дніпра. Примор
ськими стали міста Гра- 
дизьк, Хрущов, села Жов- 
ніно, Іркліїв, Чапаєвка, 
Адамівка та інші. Це в 
значній мірі сприяє розвит
кові економіки у.прилеглих 
районах. Вони можуть тепер 
водним шляхом планомірно 
відправляти сільськогоспо
дарські продукти у великі 
промислові центри, і в пе
ріод навігації, незалежно 
від погоди, одержувати бу
дівельні матеріали, промто
вари і т. д.

Кременчуцька ГЕС переви
щила свою проектну потуж
ність, а вище по Дніпру за
проектовано спорудження 
Канівської ГЕС. Новий гід
ровузол буде розташований 
недалеко від славнозвісної 
Чернечої гори, де спочиває 
прах великого українського 
поета Т. Г. Шевченка. Ще 
одне штучне водосховище, 
Канівське море, взявши свій 
початок у створі ГЕС, під

ступить на півночі аж до 
Києва. У нинішній семиріч
ці поперек Дніпра у районі 
села Впшгорода проляже 
ще одна гребля напірного 
фронту Київської ГЕС — 
останньої з найбільших гід
ростанцій каскаду. Вона 
будується на основі прогре
сивних індустріальних ме
тодів з застосуванням до
сконалих механізмів і ши
роким використанням збір
ного залізобетону, що у 
значній мірі скоротить 
строки робіт, набагато зде
шевить їх вартість.

Розташований за 18 кі
лометрів від столиці Ук
раїни, Київський гідро
вузол запроектований з го
ризонтальними турбінами 
без машинного залу і во
дозливної греблі. Водо
скидною спорудою буде са
ма будівля ГЕС.

Вперше в СРСР Київська 
ГЕС суміщується з гідро
акумулятором, тобто ізольо
ваним від ріки і розташова
ним на підвищеному місці 
штучним водоймищем. В 
періоди недовантаження 
енергосистеми в цей вели
чезний резервуар вода по 
трубопроводах подавати
меться з Дніпра потужними 
насосами. В години пік во
да тим самим шляхом піде 
назад у ріку, однак, в цьо
му випадку насоси викону
ватимуть роль турбін.

Такий варіант гідровузла 
дасть змогу додатково ви
робляти значну кількість 
електроенергії, зменшує 
площу затоплення родючих 
земель.

Незабаром розпочнеться 
будівництво Канівської 
ГЕС, проектуванням якої 

займається інститут «Гідро
проекту» імені С. Я. Жу
ка і його українське відді
лення в Харкові. Після 
здачі в експлуатацію цієї 
шостої за рахунком гідро
електростанції буде завер
шено створення каскаду 
дніпровських гідровузлів і 
глибоководну транспортну 
магістраль від гирла Дні
пра до гирла Прип’яті дов
жиною 1 і60 кілометрів. Зго
дом, після спорудження де
сяти низьконапірних гідро
вузлів на Прип’яті, спрям
лення і розширення її рус
ла та- будівництва Дніпро- 
Німанського каналу від
кривається можливість з’єд
нання Чорного моря з 
Балтійським, про що гово
рив М. С. Хрущов на XXII 
з’їзді КПРС. Створення та
кого глибоководного шля
ху майже втроє скоротить 
відстань між морями, спо
лучення між якими здійс
нюється тепер кружним 

шляхом навколо Європи.
Підрахунки проектуваль

ників показують, шо для 
створення водної траси 
Балтика—Чорне морс, дов
жина якої становитиме 
2430 кілометрів, треба бу
де виконати величезні об’є
ми робіт — перемістити 
250 мільойнів кубометрів 
грунту, укласти сотні тисяч 
кубометрів бетону і залізо
бетону.

Великий Дніпро!.. Сміли
вість задуму у встановлен
ні тісних взаємозв’язків 
між окремими галузями на
родного господарства, між 
неосяжними просторами на
шої Вітчизни виникає пе
ред нами, коли глибше вду
маєшся у зміст цих двох 

слів. Багато великих і ма
лих рік об’єднаються V 
Великому Дніпрі. Відкрива
ються великі перспективи 
міжбасейнових водних спо
лучень. Будуть прокладе
ні нові водні шляхи. Бла
китні магістралі протяг
нуться від мооя до моря, 
налагодиться пряме водне 
сполучення між Херсоном 
і Каунасом, між Херсоном 
і Ригою. Ці водні шляхи 
дадуть вихід експортним 
вантажам України у при
балтійські морсоКі порти і, 
крім того, створять переду
мови для здійснення змі
шаних перевозок різних 
вантажів з України у Ленін
град і прилеглі до нього 
райони.

Споруджені на Дніпрі 
гідроелектростанції в неда
лекому майбутньому бу
дуть з’єднані високовольт
ними лініями з Південною 
енергосистемою, яка в свою 
чергу буде об’єднана з 
системами Центра і Уралу. 
Таким чином, буде створе
на Єдина енергетична сис
тема Європейської частини 
Радянського Союзу. Обь він, 
справжній тріумф геніаль
ного ленінського задуму су
цільної електрифікації кра
їни!

Проблема Великого Дні
пра буде розв’язана ус
пішно, бо така наша ра
дянська епоха, епоха небу
валих звершень, стрімко
го руху вперед.

»« •• »* ** ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ >♦ <♦ ♦

жМОЛОДИЙ комунар»
4 липня 1962 р., З сгор.
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перебувають 
що відбува-

АНТАРКТИДА — остан- 
“ ня недосліджена части

на світу — тепер відкриває 
людині свої таємниці. Для 
вченого тут непочатий край 
роботи. Шостий материк 
розкинувся на площі 14 
мільйонів квадратних кіло
метрів. Вкритий він шаром 
льоду, товщина якого міс
цями досягає двох кіломет
рів.

Антарктида — найхолод- 
нііие місце на земній кулі. 
25 серпня 1958 року в райо
ні радянської станції Восток 
термометр показував мінус 
87,4 градуса.

Важко жити і працюва
ти в таких суворих умовах. 
Але відважні радянські лю
ди створили південнополяр- 
ну станцію Мирний, наукові 
станції Піонерську, Восток, 
Комсомольську та інші. Вче
ні цілий рік. щодня ведуть 

ВІЛЬНИЙ ЧАС—ТВОЄ БАГАТСТВО

ДОБРЕ ВІДПОЧИВАТИ У ЛІСІ
ДОЩ пішов минулої неділі зранку ні

би навмисне. Такий план був у мо
лодих робітників заводу «Сільгоспде- 
таль», і раптом...

Та все обійшлося добре. Розійшлися 
хмари, випогодилось. Проглянуло сонеч
ко. І настрій теж став світлим, радіс
ним. З веселою піснею ми виїхали в 
Нерубайський ліс, що в Олександрів- 
ському районі.

Чудово зараз у лісі. Він сповнений 
пташиним співом, ніжним ароматом. 
Приємно було нам пройтися тінистими 
коридорами. А яку насолоду дістали 
любителі збирати гриби і ягоди. Зараз 
якраз дозріли суниці.

В Нерубайському лісі — хороша річ
ка. Посидіти біля неї з вудочкою — 
найкращий відпочинок. В усякому разі 

............. комуністичноїтак твердить ударник

праці токар С. Донченко, який не лю
бить марнувати часу. Він — учасник 
художньої самодіяльності, вчиться в по
літехнічному інституті. Але на рибалку 
теж час знаходить.

Задоволені добре проведеним вихід
ним і А. Чуднова, І. Буданцев, В. Слун- 
ченко, А. Лобус та інші. Всі знайшли со
бі заняття до смаку.

— Після такого відпочинку, — гово
рить молодий технолог П. Сугак, — і 
працюват’иметься краще, веселіше.

Вміють цінувати час робітники заводу 
«Сільгоспдеталь». Вони вміло поєдну
ють працю з навчанням, з участю 
гуртках художньої самодіяльності, 
веселим і змістовним дозвіллям.

А. КОРОЛЬ, 
токар заводу «Сільгоспдеталь».

м. Кіровоград.

спостереження, трудяться 
на славу радянської науки.

Люди, які живуть серед 
льодової пустелі, не тільки 
працюють. Вони вчаться, 
беруть участь в художній 
самодіяльності, розвивають 
свої таланти і хист.

Суворий край своєрідний 
неповторною красою, фан
тастичні обриси айсбергів, 
арктичне море, могутні льо
довики дають велику есте
тичну насолоду любителям 
природи, художникам. А 
серед зимівників є любителі 
цього виду мистецтва.

Учасники експедиції зай
маються спортом. У вільці 
години в таборі можна по
бачити і іиахистів, і лиж
ників, і навіть... велосипе
дистів (звичайно, машина 
стоїть на станку).

Полярники зв’язані по 
радіо з любимою Вітчизною, 

вони завжди 
в курсі справ, 
ються в нашій країні.

ВГОРІ ви бачите антарк
тичний пейзаж в районі 
обсерваторії Мирний; 
(ВНИЗУ) Радянська ан
тарктична експедиція. На
чальник радіозагону 10. В. 
Федоренко (зліва) і інже
нер А. Г. Арбузов на пере
давальній радіостанції Мир
ного під час зв’язку з Мос
квою; (СПРАВА). Користу
ючись погожими сонячними 
днями, любителі спорту і в 
Антарктиді 
тренування.

На знімку: 
смолог Лев 
Смірнов під 
ня на велосипеді.

Фото спеціального фо
токореспондента ТАРС 

Є. ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО.

продовжують

інженер-сей- 
Миколайович 

час тренуван-

вз

Кіровоградці— 
у фііва.іііГГ1РИ дні на кіровоград- ському стадіоні спортивного клубу «Зірка» продовжувалися зональні республіканські змагання з футбола серед школярів. В іграх брали участь збірні команди Донецької, Луганської та Кіровоградської областей. Добре провели зустрічі юні спортсмени Кіровоград- щини. Перший матч з командою Луганщини вони виграли з рахунком — 1:0. Кіровоградці також завдали поразки футболістам Донецька — 2:0.Вигравши обидва матчі, господарі поля набрали чотири очка з чотирьох можливих і зайняли перше місце в зоні. І. РОДІН.

ПЕРШОГО липня кірово- градські дина.мівці провели у Північно донецьку перший матч другого кола чемпіонату республіки з футбола серед команд класу «Б». Зустріч пройшла при перевазі спортсмені»
(« три майстри спортуОстанні дні минулого місяця були насичені важливими подіями в спортивному житті кіровоградських дотсаафівців: пройшли напружені республіканські змагання з авіамоделізму. Більш складними, цікавими були поєдинки з літакового спорту, в яких взяли участь пілоти семи областей України.В' перший день виконувалися дві вправи: політ по колу і комплексний пілотаж в заданій зоні. Ось піднімається в повітря кіровоградець С. Семусенко. Вправу виконує він чітко, майстерно. Навіть бувалі «аси» з захопленням спостерігають за срібним птахом, який так слухняно підкоряється волі молодого пілота. Вищий бал! Здавалося б — чудова оцінка, але судді оголошують, що т. Семусенко дещо не вклався в заданий час. Лише це не дозволило пілоту стати чемпіоном змагань.Перший день змагань приніс перемогу кіровоградцям по вправі № 1. Справжніми майстрами другої вправи стали спортсмени Київського аероклубу.Другий день поєдинків був менш вдалим для місцевих спортсменів. Правда, пощастило нашому земляку П. Лу- говському. Він вийшов переможцем, набравши 200 очків із 200 можливих.І ось останній політ... Судді підбивають підсумки. На перше місце виходять кияни, друге місце посідають кі- ровоградці. Дніпропетровці задовольнилися третім місцем.В результаті проведених змагань 18 спортсменів республіки виконали нормативи майстрів спорту СРСР. З них — три кіровоградці: Б. Сіміненко, П. Луговський та В. Утьонков. І. КАШИЦИН.

ХОРОШИХ СПОДІВАНЬ
Колектив фізкультури, 

який я очолюю, порівняно 
молодий. Є в селі і хороші 
спортсмени, є й такі, що до 
тієї чи іншої секції й кала
чем не заманиш.

Коли в приміщенні клубу 
встановили тенісний стіл, 
Олександр Потапчук не без 
іронії зітхнув:

— Теж мені гра... Краще 
вже «козла» забивати, ніж 
оцими кульками бавитися.

Через декілька хвилин, 
намагаючись не звертати 
найменшої уваги на при
хильників чудового виду 
спорту, Олександр поважно 
рушив до своєї кінобудки. 
Захопившись підготовкою 
апаратури до чергового се
ансу, хлопець зовсім забув 

місцевого «Хіміка». Господарі поля перемогли з рахунком 3:0Олександрійські шахтарі приймали досить сильну команду третьої зони — «Азовсталь» з м. Жданова. У напруженій боротьбі «Шахтар» взяв реванш за поразку в першому колі. Тоді вони програли металургам з рахунком 0:1.На цей раз гості пропустили у свої ворота три м’ячі, забивши у відповідь два.

про теніс. Але ось до нього 
почали долітати вигуки:

— Так його, так!
— Зрізай, Миколо!
— У лівий край заганяй!
Хотілося залишити кіно

будку, підійти до гомінкого 
гурту товаришів і хоч од
ним оком глянути, довіда
тися: як це якісь там куль
ки так захопили хлопців. 
Та не зійшов з місця, ще 
старанніше став протирати 
лінзи об’єктива.

Минали дні. Після роботи 
та у вихідні біля тенісногд 
столу все більш і більше, 
збиралося молоді. 1 Олек
сандр Потапчук підійшов 
якось до Василя Куде
лі:

— Ану, давай і я спробую...
Невміло балансуючи з 

ракеткою в руках, кіноме
ханік програв партію своє
му супернику. Це вже було 
занадто. 1 Олександр почав 
тренуватися...

Зараз О. Потапчук — 
один з кращих тенісистів 
низового колективу фіз
культури, здібний плавець, 
добре вміє також стріляти 
з дрібнокаліберної гвинтів
ки. Збираємося навіть дору
чити йому тренувати плав
ців.

Крім настільного теніса, 
працюють у нас і секції во
лейбола, шахів, футбола, 
легкої атлетики тощо. Зви
чайно, мені самому не під 
силу спрямовувати їх робо

ту по належному руслу. 
Та й бригади колгоспу роз
кидані одна від одної на 
відстані 4—5 кілометрів. 
Враховуючи це, я ще на по
чатку весни згуртував нав
коло себе здібних спортсме- 
нів-помічників. Це — трак
тористи Мирон Івасін, Ва
силь Хмельницький, причіп
лювачі Олег Митус та інші 
активісти. Вони тренують 
юнаків і дівчат, допомага
ють організовувати змаган
ня.

Є в нашому колективі й 
дівчата. Вони записані до 
секцій не просто для збіль
шення рахунку, а як здібні, 
постійно ростучі спортсмен
ки. Це — доярки Лена Гор
бенко, Марія Скакун, Марія 
Кошман, Валентина Ціхнен- 
ко, Галина Романенко... та 
хіба всіх перелічиш.Микола ФЕДЧЕНКО, голова колективу фізкультури колгоспу «Шлях до комунізму» Долинськогб району.

V

КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕР- 
ЖИНСЬКОГО. Художній фільм 
«Трагічне полювання». Початок 
сеансів о 1 год., 2 год. 45 хв., 
4 год. 20 хв. дня, 6 год., 7 год. 
40 хв. та 9 год. 20 хв. вечора. 
Для дітей «Таємниця двох 
океанів». Початок (першої се
рії) о 9 год. ЗО хв., (другої) об 
11 год. 15 хв. ранку. На літ
ньому майданчику початок пер
шої серії о 9 год. 15 хв., (дру
гої) о 10 год. 45 хв. вечора.

КІНОТЕАТР «МИР». «З днем 
народження». Початок о 10 12 
год. ранку 2, 4 год. дня, 6, 8, 
10 год. вечора.

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ». 
«Звільнення на берег». Початок 
сеансів о 12 год., 2 год. 30 хв 
дня. 5. 7 год. ЗО хв., 10 год ве
чора. На літньому майданчику 
о 9 год. ЗО хв. вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». До
кументальні фільми «Щаслива 
юність», «Осінні мотиви». Де
монструються без перерви з 10 
год. ранку до 9 год. вечора. 
Художній фільм «Винищувачі»« 
Початок о 9 год. ЗО хв. вечора.

І-З Жаж
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. Телефони редакц секретаря — 50-11 редактора — 56-12, відповідального відділів — 50-24.

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ, г. Кировоград. Б К 03152. Зам. № 4176.

Редакція працює з 10 години ранку до 6 години вечора. Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себе!
Кіровоградська обласна друкарня ім. Г. М. Димитрова.
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