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ІЬЛАД безкрайніми про- 
■ ■ сторами Кіровоград- 
щини, скільки око ся
гає, густою темнозеле- 
ною стіною тягнуться 
масиви стеблистої, буй
нолистої кукурудзи. І в 
якому районі чи колгос
пі не побуваєш, всюди 
радують зір комсомоль
ські ділянки — майже 
на 200 тисячах гектарах 
вирощують юнаки і дів
чата у цьому році чу
десницю. Вони вклали 
немало зусиль, енергії і 
вміння,
високий врожай.

Тепер наступили дру
гі жнива — найбільш 
складний і відповідаль
ний етап, який вінчає ба- 
гатомісячний труд ком
сомоли, об’єднаної більш 
як в одну тисячу комп
лексних механізованих 
ланок і агрегатів. Доля 
врожаю тепер в наших 
руках. Треба своєчасно і 
без найменших втрат 
зібрати його.

В період оголошеного 
щойно двомісячника по 
заготівлі кормів для гро
мадського тваринництва 
ми повинні створити не 
менш як півторарічний 
запас силосної, маси, 
тобто закласти, принайм
ні, по 20—25 тонн на 
кожну корову. Така кіль
кість соковитих кормів— 
наше невичерпне дже
рело дальшого збіль
шення виробництва м’я
са, молока та інших про
дуктів тваринництва.

По-бойовому, як і на
лежить молодим, зустрі
ли другі жнива комсо
мольці артілі імені Ен
гельса Новоукраїнського 
району. Колгоспна ком
сомольська організація 
з власної ініціативи ство
рила на період силосу
вання дві комсомоль
сько-молодіжних тран
спортних бригади. На 
чолі їх стали енергійні 
члени ВЛКСМ А. Батен- 
ко та В. Тереза. Обидва 
колективи вирішили пра
цювати в дві зміни і зі
брати стеблисту з пло
щі понад 600 гектарів за 
дві десятиденки, 
український
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ЛКСМУ схвалив починан
ня колгоспних комсо
мольців, які взялися за
класти по 25 тонн сило
су на кожну корову і по 
10 тонн
качанів на кожну свино
матку.

З усіх кінців області 
надходять нові й нові 
повідомлення про славні 
успіхи молодих 
ників села на 
ванні. Суцільним
ком надходять до 
руд соковита маса у 
колгоспах «Червона ко
муна», імені Мічуріна, 
«Шлях до комунізму» 
Голованівського району^ 
Перебоїв у роботі не бу
ває, бо .тут заздалегідь 
відремонтували збираль
ну техніку, 
розставили, 
агрегатами 
кількість 
засобів.

Ми повинні пам’ятати, 
що відмінною особли
вістю цьогорічних «зе
лених жнив» є збільшен
ня площ кукурудзи на 
силосування у стадії мо
лочно-воскової стиглості. 
По-друге, в цьому році, 
як ніколи, хороший сте
блостій чудесниці. Тому 
треба врахувати ці особ
ливості і силосувати ка
чанисту не лише побли
зу ферм, а й у степу, 
біля масивів, сміливі
ше застосовувати на
земний спосіб закладан
ня силосної маси.

Другі жцива — сер
йозний екзамен для рай
комів комсомолу, комі
тетів первинних органі
зацій. - Від їх оператив
ності і гнучкості в робо
ті тепер у великій мірі 
залежить успіх оголоше
ного двомісячника заго
тівлі кормів. Треба 
спільно з правліннями 
колгоспів ще й ще раз 
перевірити реальність 
планів збирання, довес
ти до свідомості кож
ного трудівника умови 
морального і матеріаль
ного заохочення на зби
ранні качанистої. Почес
ні грамоти, перехідні 
прапори і вимпели, за
несення передовиків до

Книг трудової слави, на 
Дошки пошани, грошові 
премії — ось далеко 
неповний перелік мобі- 
лізуючих засобів, які є в 
арсеналі комсомольських 
організацій і які треба 
обов’язково
використовувати.

На недавньому плену
мі обкому комсомолу 
особливо наголошувало
ся на посилення роботи 
з водіями автомашини. 
Про це не слід забува
ти. Треба вести з шофе
рами повсякденну роз’
яснювальну роботу, ор
ганізувати серед них 
справді бойове змаган
ня.

Треба активізувати ді
яльність комсомольських 
штабів для оперативні
шого керівництва сило
суванням, постійного 
контролю за ходом зби
рання врожаю.

Другі жнива почали
ся! Це завершальний 
етап у боротьбі за вико
нання комсомольських 
зобов’язань, наш екза
мен на зрілість. Витри
маємо ж його на «від
мінно!».
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Це — електрослюсарі з паровозоскладального цеху 
Гайворонського паровозоремонтного заводу. Вони не 
лише працюють по-комсомольськн, наполегливо, але 
й вчаться. Віталій Насипаний здобуває освіту у ве
чірній школі робітничої молоді, Василь Трачук вчить
ся заочно в Київському залізничному технікумі, а 
Валерій Сухнюк поступає туди.

Бригада, в якій працюють друзі, з випередженням 
графіка ремонтує паровози.

На знімку (зліва направо): В. НАСИПАННЯ, 

В. СУХНЮК та В. ТРАЧУК.
Фото В. Земнорія.

НА ЧЕСТЬ ДНЯ 
ЗАЛІЗНИЧНИКА

Ново- 
райком .

ї 5 серпня. В усіх парках
■ і садах Москви пройшли.
■ народні гуляння, присеяче*
■ ні Всесоюзному дню заліз» 
; ничника.
■ Раніше за всіх почали 
2 святкувати діти. В містеч* 
2 ку піонера і школяра Цент- 
2 рольного парку культури а 
2 відпочинку імені Горьког» 
2 вони брали участь в зохоп-
■ люючій масовій грі «Весе* 
2 лий состав». В другій поло- 
2 вині дня біля головного. 
2 входу в парк заграли духо- 
2 ві оркестри. Сюди прийшли 
2 дорослі. На великому масо* 
" вому полі почалося гулян* 
ї ня. Яскраве, життєрадісне 
в мистецтво продемонструва* 
" ли російський народний хор, 
2 Центрального будинку за* 
" лізничників, художня само* 
- діяльність клубів Перйв*
■ ського вагоноремонтного за*. 
є воду, депо Москва-Сорту*

’■ вальна.
2 Слова М. С. Хрущова, 
£ сказані 10 травня на Всесо* 

юзній нараді залізничний
2 ків, — «Робити більше сьо- 
2 годні — це значить завтра 
2 мати більше» стали девізом 
2 усіх колективів сталевих 
2 магістралей країни. На цю 
2 тему пройшов вечір на 
2 центральній естраді парку* 
2 в якому взяли участь колек* 
2 тиви підприємств Москов- 

_  І2 сько-Ряванського відділку^ 
Від імені 18.000 юнаків і дівчат з 137 країн—учасників VIII Всесвітнього2 Московської залізниці. А в 

фестивалю молоді і студентів за мир і дружбу ми звертаємося до вас з послан- 2 цей час на головній площі 
ням миру і дружби, що являє собою свідчення віри і надії молоді в майбутнє. 1В.ДНГ йшов усний журнал 

Молодь Африки, Америки, Азії, Європи і Океанії, представлена в Хельсін-2 «Гвардія сталевих колій». 
кі 1500 організаціями всіх напрямів., усвідомлюючи свою відповідальність перед 2 Масові народні гуляння 
загрозою світової війни, звертається також до всіх народів світу та їх урядів, 2 на честь Всесоюзного дня 
щоб ще раз висловити свою непохитну рішимість відстояти мир в усьому світі. 2 залізничника відбулися та- 

Ми провели тут 10 незабутніх днів. Ми порівняли наші точки зору'і обмі- 2 Кож у Києві, Талліні, Вла» 
нялися думками. Ми керувалися шуканням того спільного, що нас об’єднує. Ми2 дивостоку та інших містах 
навчилися розуміти один одного і стали друзями.___________________________ 2 країни.

Фестиваль у Хельсінкі з його братерськими зустрічами, його маніфестація-2 
ми, виступами артистів і спортивними змаганнями був найвищим виявом за- 
гальної волі молодого покоління добитись торжества миру, дружби і взаєморозу- ЙДУТЬ Я І С Т І 
міння між народами, утвердити всюди право на національну незалежність і по- у 1 ° & 1 1 ~
ставити на службу людству відкриття і завоювання науки і техніки.

Нашими могутніми маніфестаціями на фестивалі 
ми продемонстрували нашу спільну волю до миру 
і дружби між народами, до припинення всіх ядерних 
випробувань і заборони атомної зброї, до укладен
ня договору про роззброєння, до торжества принци
пів національної незалежності і мирного співісну
вання держав з різними соціальними режимами.

І в момент, коли ми звертаємося з цією відозвою 
до всіх людей без усякої різниці, ми обіцяємо при
святити себе спільній боротьбі за мир і віддати всі 
наші сили для торжества дружби і взаєморозуміння 
між молоддю і народами світу.

Хай міцніє і розширяється наша єдність, спаяна 
фестивалем! Хай вона стане єдністю молоді всього 
світу!

Молодь усього світу, представлена на фестивалі, 
звертає цю відозву, яка свідчить про її бажання 
добитися торжества миру 1 дружби в усьому світі, 
до всього молодого покоління.

Хельсінкі, 6 серпня 1962 р.

Рік видання VI 
№ 95 (602) Середа, 8 серпня 1962 р. Ціна 2 коп

Учасників VIII Всесвітнього фестивалю молоді 
і студентів „За мир і дружбу“ до молоді світу
Дорогі друзі, молодь усього світу!
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Т~1 ЕР ШИН раз Ліда прийшла на ферму, коли їй 
1 1 було чотирнадцять років. Спочатку вчилася у 
досвідчених доярок, а тепер перехідний червоний 
вимпел рідко залишає дівчину. 15 корів, які доглядає 
молода доярка, завжди чисті, нагодовані. 1 в цьому 
місяці за старанну роботу, високі надої молока Ліда 
знову завоювала червоний вимпел, одержала гро
шову премію.

Комсомолка Лідія Добрянська зобов'язалася на
доїти від кожної корови своєї групи по 2.000 літрів 
молока. Вже є понад 1500 літрів.

— Добре працює наша комсомолка, — говорить 
завідуючий фермою Віктор Кіяиіко. — Інші на. неї 
рівняються.

На з н і м к у: доярка артілі імені Чкалова Пет- 
рівського району Лідія ДОБРЯНСЬКА.

’ Фото В. МАЖАРИ.

і
ф 
ф

♦ ♦ і І 
X е 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X ♦ ♦ 
X ♦ ♦ 
і 
І 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X ♦ ♦ 
X 
X ♦♦ 
X ♦ ♦

З ФЕРМ

Одержавши атестат зрілості, Раїса Іванченко пішла 
працювати дояркою в колгосп «Зоря комунізму» Хме- 
лівського району. Торік вона поповнила свою групу 
дев ятьма нетелями. Весною вони розтелились, і тепер 
Раїса доглядає 16 корів.

На початку року дівчина дала слово надоїти від кож
ної фуражної корови по 2.700 кілограмів молока. Та 
вже за півріччя Рая одержала по 2.034 кілограми мо* 
лока на одну корову.

У відповідь на рішення XIV з'їзду ВЛКСМ молода 
доярка зважила свої можливості і вирішила підвищити 
своє зобов’язання до 3.500 кілограмів молока. Труди-, 
ться Раїса Іванченко з натхненням, і вона, безумовно0 
виборе право бути учасницею обласного свята передо
виків.

Хмелівський район.
----------------------------------------------

Ю. ЩЕРБАК, 
юнкор.
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В той час, коли повсюдно працівники тваринницьких 
ферм борються за те, щоб виробити більше молока і 
м’яса, в нашому колгоспі панує затишшя. Голова прав
ління артілі т. Скрипник та його заступник т. Савенко 
відвернулися від ферм, останнім часом навіть не наві
дуються сюди. Підсумків змагання не підводять, не 
стимулюють кращих тваринників. Ніхто з доярок не 
знає, скільки вони надоїли молока. Вже минув липень, 
а на дошці показників надоїв молока красуються під
сумки ще за травень.

А справи на фермі з кожним днем гіршають: вироб
ництво молока падає. Просто сором, щоб в такий час,

коли вдосталь є кормів на полі, ми надоювали по 6, а 
то й менше, літрів молока.

Замість того, щоб косити кукурудзу та подрібнювати. 
н для згодовування тваринам, тут випасають корів про- ■ 
сто на посівах. Марнується багато корму: худоба об'ї-1 
дає листя, а стебла лишаються, як німі свідки нікчем
ного господарювання наших керівників.

Доки ж триватиме така безгосподарність!
Л. ГУРА, 

дояр, секретар комсомольської організації.
Колгосп імені Леніна
Малоеисківського району.



КУРС —— НА ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ —- 
ДОРОЖИТИ КОЖНИМ ДНЕМ

взято вірний:
СИЛОСУ

буде вдосталь SL

$ НАШІ механізатори мають вже певний досвід ви
рощування кукурудзи. Тому ніхто в колгоспі не 

здивувався, що молодіжна механізована ланка на 
чолі зі своїм групкомсоргом Миколою Чередіем 
□зялися по-гіталовському виростити качанисту на 
площі 816 гектарів. Визначили й рубіж: по 55 цент
нерів зерна та по 380 центнерів зеленої маси зіб
рати з кожного гектара.

Не розійшлося в хлопців слово з ділом. Одразу 
ж взялися за удобрення комсомольської площі. На 
ділянку в 400 гектарів в середньому по 25 тонн, 
а на решту — по 13 тонн добрив внесли. Відмінно 
сівбу провели М. Чередій, Є. Кривошея, П. Скляр, 
Г. Чередій. Опісля ланка зробила чотириразове 
боронування до і після появи сходів, провела три
разове спушування міжрядь.

Минс день—другий і комбайн механізаторів колгоспу 
імені Шевченка Федора Кучеренка та Валентина Мітен
ка залишить лан, де вони вели обмолот валків пшениці. 
Відрадно на душі цих молодих хліборобів. Адже вони з 
початку жнив вели першість на збиранні урожаю в 
Ульяновському районі. Щозміни скошували хліб на пло- 
іці 22—24 гектари. Не раз їм вручали грошові премії, 
перехідні онмпеліі.

На знімку (зліва направо): Федір КУЧЕРЕНКО та 
Валентин МІШЕНКО.

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

І виросла чудесниця, виплекана руками юними, 
на славу. А тимчасом механізатори готувалися до 
найвідповідальнішого екзамену — збирання куку
рудзи. Правління артілі, зокрема його голова М. П. 
Фесун та партійна організація колгоспу пішли на
зустріч бажанню комсомольців і молоді: виділи
ли в їх розпорядження збиральну техніку — силос
ні та кукурудзозбиральні комбайни. Агрегати дору
чено кращим молодим комбайнерам М. Чередію, 
Г. Кузьменку, І. Кузьменку та іншим.

Комсомольська організація разом з правлінням 
та парторганізацією колгоспу розробили план зби
рання кукурудзи.

Згідно плану на косовиці зеленої маси працюва
тимуть 4 комбайни «СК-2,6», 6 тракторів та 14 авто
машин. За 10—12 робочих днів ми повинні впора
тися із збиранням кукурудзи на силос. Роздільне 
збирання на зерно вестимуть 5 комбайнів аКУ-2» 
та «ККХ-3», 6 тракторів, 14 автомашин та 8 трак
торних візків.

Робочий план збирання затверджено на комсо
мольських зборах. Тут же виділено комсомольські 
пости по контролю за якістю збирання й силосу
вання кормів. Весь урожай обов’язково переходи
тиме через ваги.

Підсумки роботи збиральних агрегатів підбивати
муться щоденно. Колективу агрегату та водієві ав
томашини, які перевиконають змінне завдання, вру
чатиметься Червоний прапорець. При остаточних 
підсумках передовиків збирання відзначимо вимпе
лом та грошовою премією.

Вирішальний наступ за врожай почато. Механіза
тори вивели свої агрегати на плантації. В силосні 
споруди'Иягли перші сотні тонн соковитого корму.

Дмитро СТОЯН, 
секретар комсомольської організації голов- 
ківського колгоспу імені Леніна Новопразько- 
го району.

ТРИВОЖНИЙ СИГНАЛ

ЗАМІСТЬ ДОВІР’Я 
КЕПКУВАННІ

ДОВГОЧАСНЕ
У ВІЛЬХОВОМУ Уль- 
яновського району ра

діовузол. Але не ВСІ КОЛГОСП
НИКИ слухають радіопереда
чі. На території колишньо
го колгоспу імені Свердлова 
і в селі Сергіївні ось уже 
близько двох місяців дина
міки мовчать. Звертались до 
монтерів, а вони кажуть, 
що «десь є замикання».

ЗАМИКАННЯ
Але від такої відповіді 

радіослухачам не веселіше, 
їм стало тільки ясніше, що 
в роботі працівників радіо
вузла сталося прикре «за
микання». А це вже — три
вожний сигнал.

В. ОБЕРЧУК. 
депутат Вільхівської 
сільської Ради.

КІНОТЕАТР НА ОКОЛИЦІ
Переважна більшість жи

телів околиці Кіровограда 
— Новоолексіївки відвідує 
кінотеатр «Супутник». Але 
спробуйте дізнатись, який 
кінофільм демонструється 
сьогодні в «Супутнику» — 
доведеться йти до самого 
кінотеатру або їхати в 
центр міста. Навіть обидві 
обласні газети не друкують 
таких оголошень. Чому б 
адміністрації кінотеатру не

• -

влаштовувати реклами на 
Новоолексіївці, хоча б, ска
жімо, на автобусних зупин
ках по Карусельній і Дач
ній? Адже це не так важко, 
а нам не доводилося б га
дати: піти чи не піти
в кіно.

М. БЕРЕЗЕНКО, 
робітник заводу «Сіль- 
госпдеталь».

..МОЛОДИЙ НОМУЦАР“

■ ...........

«Доки_ ж так триватиме?» — так називався матеріал 
рейдової бригади, надрукований в номері за 27 червня 
ц р. В ньому йшлося про серйозні недоліки на будів
ництві Новоукраїнського цукрокомбінату.

Керуючий трестом «Цукробуд» т. Лукашов повідомив 
редакції, що для прискорення закінчення будівельних 
робіт трестом направлено 55 випускників Кіровоград
ського будівельного технікуму і 14 теслярів з Побужжя. 
Вжиті заходи для своєчасного постачання розчину на 
будову. Відправлені залізобетонні плити і балки. Ство*

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
а серпня 1962 р., 2 стор.

рена оперативна група з 
представником раднаргос« 
пу_для подання практич
ної допомоги на місці.

■ЇЗИМКУ мені сповниться 
20 років. Я закінчила 

сім класів, чотири роки пра
цювала в колгоспі дояркою 
Як у кожного, у мене були 
свої мрії — стати тракто
ристкою. І от начебто ц? 
мрія збувається — я нав
чаюся в Олександрійському 
училищі механізації сільсь
кого господарства № 1.

Після теоретичної підго
товки в училищі мене на
правили в рідний колгосп 
імені Кірова Новопразького 
району проходження
чотиримісячної виробничої 
практики. Правління артілі 
вирішило, що я працювати
му з своєю напариииею Ва
лею Кнсиленко на тракторі 
«ДТ-20». 4

Трудимося ми ВІД душі',0 
прагнемо щоденно викону-І 
вати норму виробітку, слід-1 
куємо за якістю. Звичайно, * 
бувають і неполадки. Але^ 
ніхто з керівників артілі не' 
цікавиться нашими турбота-Т 
ми. )

Оце недавно ми закінчу-р 
вали міжрядне рихлеиня(| 
цукрових буряків. Працює- 
мо і не знаємо, а чи так ро-р 
бимо. Потрібна б порада 0 
агронома артілі В. І. Ковту-і* 
па. Але його вже давненької! 
ми бачили у полі. Не знаю- 0 
чи, що далі’робити, ми від-’* 
чепили культиватор і поїха- <’ 
ли в бригаду. Сіли обідати? 
їв цей час почули дивну’ 
розмову між бригадиром’ 
бригади № 1 В. К. Бадіоль-'| 
ком і обліковцем О. Крав- і 
ченком. Вони кепкували, ) 
що, мовляв, не вийде з нас (І 
трактористів, що ми зовсім (І 

-безпорадні і т. д,- І все цеі> 
цромовлялося серйозно, са.-(* 
мовпевнено. У нас зразу0 
зник апетит. Я подумала: 0 
ви ж навіть не поцікавнли-Р 
ся, що трапилося, чому ми’ 
вернулися з поля.

Звідкіля у керівників ар-^ 
тілі така байдужість, недо-() 
вір’я і, ще додала б я, Д 
зверхність до нас, майбутні 
ніх спеціалістів-механіза-р 
торів? Адже коли над то-р 
бою насміхаються, не дові-Р 
ряють тобі, можна швидкої* 
розчаруватися в тому, до’* 
чого прагнеш. Правда, ми’* 
не такі, і від свого не від
ступимо — механізаторами 
станемо. Але прикро, що 
не всі 
зрозуміли заклик

та — на трактор!», їх не 
хвилює підготовка молодих 
кадрів механізаторів.

Галина БАДЮЛЬКО.
ВІД РЕДАКЦІЇ: Те. про 

що написала Галина Ба- 
дюлько, дійсно заслуговує 
на увагу. Цей лист насто
рожує: а чи не таку саму 
«підтримку* знайшли в кол
госпах й інші практиканти 
училища. Може, хтось з них 
вже зневірився в облюбова
ній почесній професії меха
нізатора, облишив думну 
сісти будь-коли за кермо 
сталевого коня.

Редакція газети сподіває
ться, »о Новопразький рай
ком комсомолу поцікави
ться життям майбутніх ме
ханізаторів, а керівники ар
тілі імені Кірова змінять 
своє ставлення до них.

ПІДГОТОВКА І ВИКОРИСТАННЯ 
ЗБИРАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

ЛУЖЕ багато роботи до- 
А ведеться виконати кол
госпам і радгоспам при зби
ранні кукурудзи на силос. 
Щоб справитися з нею, тре
ба підготовлену техніку 
найкраще використати.

Основними машинами на 
збиранні будуть силосні 
комбайни «СК-2,6». Підготу
вати їх треба якнайретель
ніше. Адже в минулому році 
були випадки, коли комбай
ни «СК-2,6», які вважалися 
відремонтованими, працю
вали з притупленими ножа
ми подрібнювального бара
бана. А робота подрібню
вального апарата з тупими 
ножами або із збільшеним 
зазором між різальною і 
протирізальними частинами 
не тільки погіршує якість 
подрібнення, а й призводить 
до перевантаження переда
вального механізму і його 
швидкого спрацювання.

В усіх комбайнах слід пе
ревірити чи не заїдають 
на валах ковзні храповики 
запобіжних муфт. Якщо не 
звернути на це уваги, то 
може статися аварія.

Передові комбайнери не 
тільки старанно ремонтують 
машини, а й вдосконалюють 
їх окремі робочі органи.

Щоб не відривалися кори
топодібні ребра верхнього 
живильного барабана, зміц
нюють їх кріплення, наді
ваючи на ребра по кінцях 
барабана обручі.

Дуже корисно подовжити 
на один метр елеватор под
рібненої маси. При цьому 
крище використовується 
транспорт і зменшуються 
втрати врожаю.

Для збирання кукурудзи 
на силос слід також засто
сувати кукурудзозбираль
ні комбайни «К.У-2А» і 
«Херсонець-3». Зібрані ними 
качани подрібнюють на дро
барках «ДКУ-М» і силосу
ють окремо або разом з 
стеблами. Зазор між валь
цями комбайна «КУ-2А» 
встановлюють максималь-

ний, щоб не допустити їх 
забивання. Подовження еле. 
ватора копнувача комбайна 
«КУ-2А» на метр дає мож
ливість вивантажувати под
рібнену масу на ходу.

Всім відомо, що «вузьким 
місцем» на силосуванні є 
транспорт. Тому дуже важ
ливо вміло використовува
ти його. Треба не прикида
ти на око, а точно розрахо
вувати потребу в транс
портних засобах. Вести роз
рахунок слід на повну ван
тажопідйомність. Щоб до
сягнути її, нарощують кузо
ви автомашин і причепів 
або замінюють кузови ре
шітчастими каркасами.

Дуже важливо скоротити 
час простоїв при розванта
женні. Для цього бортові 
автомобілі і тракторні при
чепи обладнують розванта
жувальними сітками або 
скребками.

Щоб автомашину можна 
було розвантажувати коліс
ним трактором, користую
ться блоком. Для цього тре
ба мати, крім блока (шкі
ва) діаметром 120—150 мілі
метрів, якір і два троси зав
довжки 8—10 і ЗО—35 мет
рів.

Виняткового значення при 
нестачі транспорту набуває 
групова робота комбайнів. 
Треба йти на об'єднання 
техніки окремих рільничих 
боигад.

Практика показує, що 
вигідним є наземне, курган
не силосування. По-перше, 
скорочується потреба в 
транспорті, по-друге, при 
хорошому ущільненні маси 
не потрібно вкривати її зем
лею, зменшуються відходи 
силосу порівняно з траншей
ним силосуванням.

С. ДАНИЛЕВИЧ, 
старший науковий 
співробітник Україн
ського науково-до
слідного інституту ме
ханізації та електрифі
кації сільського гос
подарства.

КАНІКУЛИ СТУДЕНТСЬКІ

ти. гміе црнкри, іди'! 
і керівники колгоспів 
иіля заклик «Дівча-і

Ж> РІЗНИХ районах республіки п-ити- 
курсники філологічного факульте

ту проходять виробничу практику в 
школах. Не так уже й багато часу, на
приклад, минуло з того дня, як Давид 
Мельстер прийшов у Первозванівську 
середню школу, а скільки заходів про
вів він з членами учнівської виробничої 
бригади. Тут і цікаві ігри, і вікторини, 
і обговорення книг. Під вмілим керів
ництвом студента школярі кожного дня 
перевиконують норми виробітку, зміс
товно відпочивають.

Третьокурсники - фізики проход ять 
практику на заводі «Червона зірка», на 
Хнрівському мебльовому комбінаті і в 
автопарках Кіровограда. Причому їм до
ручають виконувати операції, які роб
лять кваліфіковані токарі, свердлуваль
ники, столяри. Хороших навиків у робо
ті набули студенти Петро Роздайбіда, 
Едуард Столяров, Іван Косогоров та 
багато інших.

Майже в усіх піонерських таборах 
області працюють студенти. Багато ці
кавого з життя літніх дитячих здрав
ниць можуть розповісти старші піонер- 
вожаті Галина Сатула, Віктор Кури- 
щенко, Галина Бондаренко, вожаті за
гонів Олена Журавель, Володимир 
Олійник.

В Кіровоградському районі працюють 
три студентські бригади по виявленню 
філоксери на виноградниках. Нічого й 
доводити, наскільки потрібна колгоспни
кам їх допомога.

Цього літа значна частина студентів 
проводить свій відпочинок у шлюпочній 
подорожі по Дніпру і Десні, побували в 
Каневі і Києві. Але чи не найбільше 
вражень наберуться Олена Набока і Ді- 
на Мокріцька, які виїхали в Крас
ноярський крам. Дівчата відвідають іс
торичні ленінські місця — Шушенське

Мінусінськ, ознайомляться з Красно
ярською ГЕС, багатою природою Сибі
ру. Філологи Олександра Павленко і 
Лариса Люта перебувають у Ленінгра
ді, а студентки фізико-математичного 
факультету Л. Завгородня та Л. Шев
ченко — в Москві.

І курортно-санаторному лікуванню 
майбутніх вчителів в інституті приділя
ється велика увага. 12 студентів одержа
ли путівки у кращі санаторії Одеси, 
Криму, Кавказу. Виділено 20 путівок V 
будинки відпочинку м. Хрущова, Кіро
вограда, Одеси.

Частина п’ятикурсників фізико-мате
матичного факультету вирушила в ту
ристський похід до Чорного моря. Вони 
гостювали у Сімферополі, Алупці, Сева
стополі. А першо- і другокурсники 
факультету фізичного виховання відпо
чивали в мальовничому місці на березі 
Інгульця В спортивно-оздоровчому табо
рі- ут до їх послуг були бігові доріжки 
у Л’С!, спортмайданчики. Нудьгувати ні
коли, народ же. який зібрався — меткий 
їів^ГаДКИ * розваги- То цікаву ігру за
тівають, то змагання проводили. Своє- 
та ?ти„В”Х0ДНЛаВтаборі ^Дяна газе- 

уденти старшого — третього курсу 
»ТЛЇТ™’ «““«аром внруша- 

УРИСТС.ЬК,,‘’ похід по визначних 
місцях області.

Так що творче, веселе студентське 
життя вирує і під час канікулів за СЦ- 
ХюТГ МаЙбуТНІ педа’<>™ викорис
товують кожну погожу днину, щоб доб- 
Кгаіт^Іт™’ набратися нових вражень, 
більш/ «л™ ^ВОЄ здоР°в’я, принести 
більше корнеті суспільству.

А НІЦОЙ, 
екретар комітету комсомолу,

в. КРАМАРЕНКО, 
голова студпрофкому Кіровоград
ського педінституту.



На орбіті мару і прогресу
Розмова з льотчиком-космонавтом Г. Титовим

О ЕСЬ СВІТ лам ятає знаменні дні 6—7 серпня 1961 
року, коли радянський льотчик-космонавт Герман 

Титов здійснив небувалий в історії добовий політ по 
орбіті навколо Землі на кораблі-супутнику «Восток-2».

У зв язку з роковинами цього польоту кореспондент 
ТАРС Борис Лук янов звернувся до льотчика-космо- 
навта СРСР, Героя Радянського Союзу Германа Титова 
з просьбою відповісти на ряд запитань. Нижче пуб
лікується текст цієї розмови.

Запитання. Як Ви оцінюєте тривале перебування лю- 
ДИВИ В КОСМОСІ З І очки зору перспектив освоєння кос
мічного простору?

3;длові;-’:ь: Як відомо, я пролетів у космосі понад 
700 тисяч кілометрів, тобто шлях, що дорівнює віддалі 
від Землі до Місяця і назад. Космічний корабель зро
бив 17 з лишком обертів навколо Землі.

Дослідники заявляють, що одержані дані мають ве
личезну цінність, особливо для таких нових дисцип
лін, як космічна біологія і медицина.

Одним з найважливіших питань, поставлених ученими 
перед запуском «Востока-2», було — чи може людина 
протягом довгого часу робити космічний політ, чи мо
же її організм довго переносити стан невагомості, 
зберігаючи при цьому працездатність. У стані неваго
мості я почував себе добре, робив записи в бортово
му журналі про свої спостереження, підтримував ра
діозв’язок на всьому протязі польоту, навіть у най- 
віддаленішій від Землі точці орбіти.

і Протягом року я не раз проходив медичні огляди, і 
кожного разу лікарі записували: «Порушень у стані 
здоров'я немає. Всі фізіологічні функції — на рівні 
вихідних даних». *

Не можна забувати, що під час тривалих польогв 
особливої актуальності набирають методи радіаційного 
захисту. Для розв’язання цієї проблеми з різних кос
модромів Радянського Союзу запускаються штучні 
супутники Землі серії «Космос». З допомогою цих су
путників вивчаються зони радіації, що дасть змогу в 
значній мірі гарантувати безпеку майбутніх космонав
тів при тривалих польотах.

Людині, яка б вирушила в міжпланетну подорож (во
на може тривати тижні і навіть місяці), неможливо взя
ти стільки їжі, скільки їй буде потрібно. Вчені вислов
люють таку думку: не виключено, що на борту між
планетного космічного корабля буде створено щось

на зразок маленького «шматочка» нашої планети. Тут 
здійснюватиметься кругооборот речовин, без якого 
неможливе життя. Цей процес має забезпечуватись 
певним добором рослин і тварин, що будуть на борту 
корабля. Так утвориться своєрідне «натуральне госпо
дарство» з власними продуктами харчування, хімічною 
сировиною, фабрикою кисню.

Запитання: Що Ви можете сказати про мирне зма
гання і співробітництво в освоєнні космосу?

Відповідь: Глава Радянського уряду Микита Сергі
йович Хрущов у своєму посланні президентові США 
Дж. Кеннеді в питанні вивчення і використання кос
мічного простору підкреслював, що освоєння космосу 
в інтересах усього людства піде тим швидше, чим 
більше країн вноситимуть свій вклад в цю дуже склад
ну справу, яка вимагає до того ж значних витрат.

Микита Сергійович відзначив також, що «значно 
ширші перспективи співробітництва, об’єднання наших 
науково-технічних досягнень аж до спільного створен
ня космічних кораблів для проникнення на інші 
нети — Місяць, Венеру, Марс, виникнуть 
буде досягнуто угоди про роззброєння».

Думаю, що коли уряд США прийме пропозицію Ра
дянського уряду, прислухається до голосу мільйонів 
людей, які прагнуть до миру, і піде на те, щоб уклас
ти договір’ про загальне і повне роззброєння, іо спіль
ні польоти в космос радянських і американських кос
монавтів увійдуть в історію людства.

Радянські люди освоюють космос у мирних цілях. 
Цього не можна тепер сказати про дослідження, що 
їх проводять США. Статті в американських газетах і 
журналах дають підставу твердити, що космос цікавить 
Сполучені Штати Америки головним чином з воєнно*! 
точки зору.

Запитання: Може, Ви
спективи майбутніх польотів космонавтів?

Відповідь: Наші
п’ять
вклад 
щини,
вають
Дуже 

Ми
яких — благо і прогрес людства.

На знімку: Г. С. ТИТОВ.

До перших рокопиіі 
польоту в космос 
Германа ТИТОВА

пла- 
тоді, коли

скажете кілька слів про пер-

льотчики-космонавти три, чотиои, 
та інші мріють про нові польоти, про новий 
в науку у славу нашої палко любимої Батьків- 
перед якою рішення XXII з’їзду КПРС відкри- 
величезні перспективи. Наступні рейси будуть 

цікавими,- багато нового дадуть науці. * . 
стоїмо на порозі нових космічних стартів, мета Прес-конференція

переможця космосу

ХЕЛЬСІНКІ, 5. (Спец, 
кор. ТАРС). Від зорі до зо
рі вирує молода енергія 
фестивалю. До краю напов
нений подіями кожний його 
-день. Юність світу обгово
рює свої найпекучіші проб
леми, змагається в спорті, 
показує своє мистецтво.

Весь фестиваль проймає 
ідея боротьби за мир і 
дружбу між усіма народа
ми, за щастя всього людст
ва. В цьому — сила його 
звучання, голос юності роз
нісся по всій планеті, зібрав 
у ряди борців за мир нову 
армію людей.

Фестиваль переміг—фестиваль триває!
Десять днів палких спорів 

і задушевних розмов, сер
йозних дискусій і веселих 
концертів пролетіли непоміт
но. Закінчилась найбільш 
представницька в історії зу
стріч молоді в Хельсінкі, де
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Юрій Гагарін в «Супутнику»
ХЕЛЬСІНКІ, 4 серп

ня. (ТАРС). В «Супутни
ку», клубі радянської 
делегації на фестивалі 
сьогодні побував льот
чик-космонавт Юрій Га
гарін. Сотні фіннів зі
бралися тут, щоб зустрі
тися з першим космонав
том.

Космонавт довго роз
мовляв з господарями 
міста фестивалю. 
Гагарін вітав 
ською мовою 
Що з минулого 
ли він вперше 
у Фінляндії, 
запам’ятав це привітай 
ня. Космонавт висловив 6 
жителям Хельсінкі вдяч-1 
ність за теплий прийом, ( 
який вони виявили '• 
посланцям молоді всієї < 
землі. <

Юрій X 
їх фін- л 
і сказав, Л 
року, ко- л 

побував у 
він добре й 

вітай-')

На VIII
Фестиваль відзначає День 

дівчат. Зранку юні учасни
ці фестивалю більш як з 
п’ятдесяти країн заповнили 
місткий зал Хельсінксько- 
го будинку культури. Вони 
зібралися, щоб обмінятись 
думками в актуальних пи
таннях, висловити все, що 
їх хвилює. І розмова відбу
лася — цікава, захоплююча.

Дівчата з Алжіру, Куби, 
Гвінеї, Іраку, Сірії, Уруг
ваю та інших країн говори
ли про радість вільної пра
ці, про боротьбу із зброєю в 
руках за свою незалежність, 
про нерівноправне станови
ще жінки в країнах капіта
лу.

Увечері в консерваторії 
відбувся великий естрадний 
концерт, присвячений дівча
там.

Одна з головних подій 
дня — велике свято спорту,

близько двадцяти тисяч 
юнаків і дівчат з 137 країн 
обговорювали десятки хви
люючих їх проблем. Фести
валь і його ідеї перемогли!

Юнаки і дівчата з усього 
світу розстаються сьогодні 
друзями, розстаються твер
до вірячи, що в усіх части
нах планети молодь різних 
переконань, різного кольору 
шкіри, з різними прагнення
ми і устоями палко бажає 
миру, свободи, щастя.

Фестиваль у Хельсінкі за
кінчився, але він продов
жить свою переможну ходу 
по всьому світові.

Вони збережуть у своєму 
серці дух цього неповторно
го свята юності, дух свобо-

Р 0 З Б У Д
Розбуди, матусю,

як будила,
Тільки сонце зійде з-за 

гори.
Я піду у поле, за могилу, 
Де заводять хлопці 

трактори.

Я піду туди, де лісосмуга 
І шумлять розгойдані 

жита.

Всесвітньому
А вдень у тому ж клубігімнастики, танців, яке від

булося на Олімпійському 
стадіоні. Барвистою була 
картина цього свята.

Співаки, музиканти, тан
цюристи, актори з сорока 
країн виступали иа Олім
пійському стадіоні, в опер
ному театрі, Будинку спор
ту, консерваторії, цирку, в 
парках Хельсінкі. Особливу 
увагу привернув великий 
концерт лауреатів художніх 
конкурсів в оперному теат
рі. Учасники фестивалю і 
жителі Хельсінкі захоплено 
зустріли виконавців, чию 
майстерність відзначено зо
лотими, срібними і бронзо
вими медалями.

Завершилася студентська 
програма фестивалю. Ті він
цем був прощальний вечір 
у міжнародному студентсь
кому клубі.

ди і щирості, дух дружби і 
миру. Вони розповідатимуть 
всюди правду про фести
валь, про радість зустрічей 
з новими друзями, розповів 
датимуть про що думають, 
за що борються молоді лю
ди всього світу.

І вони ще краще знати
муть, яку силу являє собою 
молодість світу — мільйони 
плечей, злитих разом, міль
йони рук, стиснутих в один 
кулак. Вони знатимуть, як 
багато у них друзів в усіх 
кінцях землі і що немає 
більшої сили на світі, ніж 
дружба, яка робить різно
племінних людей братами.

(ТАРС).

□□

МАТУСЮ... І
□

І мене там соняшник, □ 
як друга, о 

Капелюхом жовтим . □ привіта. □ 
Угощу я хлопців а

цигарками, □ 
Заведу з дівчатами □

пісень...
І своїми дужими руками п 
Зароблю багатий п

трудодень. □
Микола ПИРОЖЕННО. °і 

була наукова конференція з 
біології. Відомий італійсь
кий учений професор Пет- 
руччі прочитав студентам 
лекцію. Він окремо спинився 
на профілактичній роботі, 
яку покликані провадити 
молоді медики. Але розмова 
на конференції вилилась да
леко за рамки цієї теми, 
йшлося про місце молодих 
учених у розв’язанні голов
них соціальних проблем су
часності. Осовим опонентом 
італійського професора став 
молодий радянський учений 
з Львівського медичного ін
ституту Вячеслав Шоста- 
ковський, який пристрасно 
виступав за те, щоб молоді 
медики йшли ие в місіонери, 
як закликав Петруччі, а в 
борці.

Фестиваль наближається 
до кінця.

ХЕЛЬСІНКІ, 4. (Спец, 
кор. ТАРС). Льотчик-кос- 
монавт Юрій Гагарін дав 
прес-конференцію у фести
вальному прес-центрі. Зі
бралось кілька сот журна
лістів — представників най- 
більших інформаційних 
агентств, газет, радіо і теле
бачення багатьох країн сві
ту.

Важко переоцінити зна
чення таких всесвітніх зуст
річей молоді для зміцнення 
миру, дружби і взаєморозу
міння між народами, — 
сказав Гагарін. — Сподіва
юсь, що фестиваль відіграє 
важливу роль у справі згур
тування всіх молодіжних 
організацій, всієї молоді 
землі проти чорних сил вій
ни. На фестивалі проявляє
ться глибокий інтерес до 
життя радянської молоді, 
до всього, що відбувається 
в Радянському Союзі. Ми 
пишаємось тим, що діла ра

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ ХЕЛЬСІНКІ. VIII ВСЕСВІТНІЙ ФЕСТИВАЛЬ МО- 
ї ЛОДІ І СТУДЕНТІВ.
2 На знімку: народне мистецтво Узбекистану, яке де-
5 монструеться безпосередню на вулиці фінської столиці, 

привернуло численних глядачів.
♦ото спеціальних кореспондентів ТАРС В. ГЕНДЕ-

■ РОТЕ і Є. КАССІНА.

дянського народу, Радянсь
кої держави зустрічають та
ку увагу і знаходять таку 
підтримку в усьому світі, 
заявив Гагарін.

Американські журналісти 
особливий Інтерес виявили 
до радянських планів осво
єння космічного простору. 
Зокрема, кореспондент ра
діомовної компанії «Амері- 
кен бродкастінг сістем» хо
тів би дізнатися про день 
наступного польоту радян
ських людей у космічний 
простір.

— Наші космонавти го
туються і вже готові до 
складніших польотів, — від
повів Гагарін. — Негайно 
після старту ракети про це 
дізнаються всі. Можу тіль
ки додати, що нема рації 
повторювати космічні по
льоти, які були вже здійсне
ні. «Тут багато запитували 
про те, чи можна знайти бо
га під час космічного польо
ту, — сказав кореспондент 
польської газети «Штандар 
млодих». — Але я хотів би 
спитати, що можуть знайти 
люди в космосі після амери
канських ядерних вибухів 
на великій висоті?»

В залі зразу ж настала 
глибока тиша, яку порушу
вало л и ше безперервне 
дзижчання камер кінорепор
терів.

— Відповідь на це запи
тання, — підкреслив Юрій 
Гагарін, — дуже проста. 
Після ядерного вибуху у 
верхніх шарах атмосфери 
космонавта може чекати 
там тільки смерть. Перебу
ваючи в космосі, в момент 
вибуху або безпосередньо 
після нього, космонавт діс
тане смертельну дозу радіа
ції. А ми, космонавти, хо
чемо літати надійно, щоб 
повертатися живими і здо
ровими, продовжувати ро
боту і нормальне життя, як 
і всі люди на землі. Тому 
ми разом з населенням всієї 
земної кулі знову вислов
люємо рішучий протест уря
дові Сполучених Штатів 
проти цих випробувань у 
космосі, які Сполучені Шта
ти провели і мають намір 
продовжувати.
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
8 серпня 1962 р., З crop.
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ДОЗВІЛЛЯМ
Г7ІСЛЯ закінчення навчального року багато дітей за- 

* * лишилось поза увагою педагогів, шкільних комсо
мольських і піонерських організацій. В табори не всі 
поїхали. А хоч і дістали батьки путівки, то що ж: мі
сяць підліток побув у колективі і знову вдома шукає 
собі розваг. Організувати ці розваги у старших не зав
жди знаходиться часу і бажання. Коротше кажучи, під 
час літніх канікулів почасті
шали випадки бешкетни
цтва дітей в громадських 
місцях, а інколи трапляю
ться і дрібні крадіжки.

На жаль, в Кіровограді 
дуже мало створено дитя
чих майданчиків, ленінських 
кімнат і червоних куточків. 
Навіть ті, що спочатку дія
ли, опісля потроху згорнули 
свою роботу. Так, мало ці
кавого можуть знайти шко
лярі в ленінській кімнаті будинку № 84 по вулиці Кар
ла Лібкнехта. Менше зараз дбають про дозвілля дітей 
будинкові комітети по вулицях Карла Маркса А® 11/11 
і Луначарського № 10. Треба зробити серйозний докір 
педколективам шкіл №№ 6, 8, 19, які взяли шефство 
над цими ленінськими кімнатами. Та й міськком комсо
молу повинен був прослідкувати, чи виділили школи 
відповідальних за цю справу. Не довелося б тепер ін
структору міськкому Л. Золотарьовій бідкатися:

— Бачите, всі вчителі зараз у відпустці, ні з кого спи
тати...

У будинку № 32 по вулиці Калініна є дитячий май
данчик. Але фактично організовувати дозвілля дітей 
немає кому. І вони розважаються, як вміють. Нещодав
но, наприклад, влаштували дикі ігри: більші закрива
ли. малюків у ящику, знущалися над ними, а потім хлоп- . 
чаки побилися між собою. Довелось міліції втрутитись.

У дворі по вулиці Карла Лібкнехта № 17 кімнату для 
розваг і не створювали, хоч дітей тут до півсотні. Ком
панія бешкетників почала вчащати до садиби колиш
ньої IIреображенської церкви, а згодом разом з під
літками сусідніх будинків побили вікна колишнього 
«храму», поламали рами. Дивує, чому ніхто з сусідів 
не поцікавився, чим займаються школярі, не запропону
вав домоуправлінню подбати про розваги для школя
рів.

В кожному такому випадку обурює байдужість гро
мадськості. Мешканці з виглядом сторонніх спостеріга
чів дивляться на ці неподобства, іноді бурхливо обурю
ються в розмовах з сусідами, але палець об палець не 
вдарять, щоб для дітей підібрати хорошого вихователя,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ХТО Ж ЗАЦІКАВИТЬСЯ
який би «винаходив» разом 
з малими романтиками і 
шукачами пригод дійсно за
хоплюючі справи. А таких

людей в кожному дворі є чимало, до них тільки треба 
звернутися. Тоді залишиться Менше причин для «благо
родного» обурення, рідше доведеться сигналізувати в 
міліцію.

Багато дітей шкільного віку є в будинку № 17 по ву
лиці Шевченка. Але й тут будинковий комітет, очевид
но, складається з байдужих людей. Ніхто з членів бу- 

динкому і не закине про 
організацію дозвілля непов
нолітніх. Якось довелось 
мені побувати в цьому дво
рі, і я побачив таку карти
ну: площа чимала, та ніхто 
не впорядкує її, не облад
нає волейбольний майдан
чик. А треба не забувати, 
що кожне будинкоуправлін- 
ня міста має спеціальні 
кошти для цієї мети. Сюди 
навіть піску для малят не 

завезено. Заговорив з мешканцями — одразу посипа
лись скарги: бесід і лекцій для батьків ніхто не 
читає, з школи не приходять... І так майже всюди, куди 
завітаєш. Чи довго триватиме так, товариші дорослі? 
Хто візьметься енергійно за цю важливу справу?

А. ЧЕРНОВ, 
працівник дитячої кімнати Кіровоградського місь
кого відділу міліції.

„Маленький 
горобець“

ДОБРИЙ подарунок 
одержали зовсім не

давно німецькі радіолю
бителі: народне підпри
ємство «Електроакустік» 
(округ Лейпціг) випус
тило мініатюрний радіо
приймач нової конструк
ції. Цей переносний 
приймач міжнародного 

і класу зроблено на тран- 
, зисторах, а живлення 
, він має від батарей, при- 
ічому двох плоских бата- 
і рей вистачає на 
і годин роботи, 
і ширина якого 
і 24 см., а висота—18 см , 
і має клавішне перемикан- 
і ня діапазонів.
1 За малі габарити і 
' здатність довго «цвірінь- 
' кати» новий радіопрнй- 
' мач дістав назву «Шпац- 
, бебі», що означає «Ма- 
( ленькнй горобець». Апа- 
і рат буде виставлено в 
і числі новинок на на- 
і ступному осінньому лейп- 
цігському ярмарку.

ЕВЯТЫИ ВАЛ
Резьбою бесконечного винта 
Не то от злости, а не то от горя 
Соленая морская высота 
Бросается на пирсы Черноморья. 
До крайности своей осатанев. 
Девятый вал не верит больше в жалость... 
Но море вдруг сменяет дикий гнев 
На безобидность детскую, на шалость. 
Теперь не страшен этот пьяный балл 
И вал морской, всегда надменно-броский 
... Нам ветер шторм на море рисовал 
Уверенной рукою Айвазовского.

САМШИТ

• •<1

•

Неказист он. В младенчестве своем
Не перетянет хрупкую осину.
Но подрастет — и ты осиль ее, 
Железную лесную древесину! 
...Случается порою, между дел, 
В часы, когда душа неладно сшита, 
Я сожалею вдруг, что не имел 
Железной, твердой стойкости самшита.

Крым. Александр ЧЕРНЕЦКИЙ.
■І

тисячу 
Апарат, 

лише

НЕЗАБАРОМ у Кіровограді розпочнуться обласні зма
гання з стрілецького спорту.-Старанно готуються до 

них юнаки І дівчата Кіровоградського стрілецького клу
бу ДТСААФ.

На знімку (зліва направо): Григорій ЧЕРНЯВ- 
СЬКИН, Валентина СІРОХВОСТОВА та Віктор ВАСИ
ЛЕНКО підраховують вибиті очки. П’ять куль п ять 

десяток! Такий результат майстра спорту СРСР чемпіон
ки України з кульової стрільби Валентини Сірохвостової. 

ч Фото В. ЮР’ЄВА.

а

„ШАХТАР" 
після 19-го туру 
У СЬОМОМУ турі друго

го кола футбольного 
чемпіонату олександрійсь-і 
кий «Шахтар» приймав на 
своєму полі команду «Тру
дові резерви» міста Луган
ська. В напруженій бороть
бі лідерам третьої зони лед
ве вдалося виграти у гірни
ків з мінімальним рахунком 
1:0. Добре показав себе в 
цій зустрічі молодий воро
тар «Шахтаря» Ігор Кови- 
лін.

Після 19-го туру у гірни
ків, як і раніше, 14 очків.

С. МОЇЙ.
І
І *9
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МИНУЛОЇ суботи на Кі
ровоградському стадіоні 

спортивного клубу «Зірка» 
місцеві динамівці прийма
ли футболістів херсонського 
«Маяка». Гра закінчилася з 
рахунком 5:0 на користь гос
подарів поля.

Наступну зустріч кірово- 
традці проведуть 12 серпня 
в Ровно. Вони будуть гостя
ми місцевого «Колгоспни
ка».

*

>г

БОЙОВОГО М’ЯЧА ВАМ, ДРУЗІ!
ТВО редактора 

В. КРАМАРЕНКО.

1
№
Г ’АА’.

Дві тисячі букв 
на поштовій

марці
В Угорщині живе май

стер мініатюрного пись
ма Лайош Ейхман. Він 
написав одну з наймен
ших книжечок у світі. В '. 
цій книжечці розміромцій книжечці
17X17 міліметрів на 43 
сторіночках Ейхман по
містив 160.128 букв або 
34 тисячі слів. Шедев
ром є недавно закінче
на Лайошем Ейхманом 
історія угорської філате
лії. Текст історії написа
но на зворотному боці 
поштової марки, і він 
складається з 2.000 букв.

СУДИ ЕЕЗ К
1О найголовніший на судні? Не за
думуючись, кожний скаже: звичай

но, капітан. Це він, досвідчений і тяму
щий, керує теплоходом, веде його до 
місця призначення,

А ось на дніпровскому судні озерно
го типу «Лабораторія« можна обходи
тися без капітана, мотористів і механі
ків. Та й стерновому скоро нічого буде 
робити. І все ж «Лабораторія» добре 
плаває, обминаючи мілини і перекати, 
їй не страшна негода. Річ у тім, що 
керування тут довірено автоматичним 
приладам. Датчик глибини — ехолот — 
попереджає про мілини. Датчик швид
кості — лаг — показує швидкість руху 
судна. Є прилад, який контролює робо
ту гребного гвинта. Це дає можли
вість визначати опір води рухові суд
на, витрачання енергії двигуна.

Всі електросигнали датчиків надходять 
в лічильно-розв’ язуючий пристрій. А 
він, наче мозок людини, вмить аналізує 
повідомлення і віддає потрібні накази 
приладам. І ось, залежно від швидкос
ті течії, глибини ріки, її ширини, збіль
шується вбо зменшується подача пали
ва в дизель, встановлюється найдоціль
ніша швидкість.

Судну, оснащеному такою технікою, 
більше підходить назва «Автоматика», 
аніж... «Лабораторія». Та що поробиш, 
холи це і справді лабораторія. Співро-

ловіча і жіноча збірні волей
больні команди ДССТ «Кол
госпник» або зустрічаються 
з одноклубниками, або^удос- 
коналюють свою майстер
ність.

Жіноча команда в мину
лому році зайняла перше 
місце в області з волейбола 
та баскетбола, чоловіча — 
у зональних змаганнях цьо
го року зайняла друге міс
це і вийшла в фінал.

У районі молодь любить
1 спорт, систематично займа-
2 ється ним, вміло поєднує 

електротехніки і роботу з участю у треиу-
2 ваннях та змаганнях. Воло- 
2 димир Карпов, наприклад, 
2 добре організував спортив- 
2 ну роботу в артілі імені 
2 Куйбишева. У змаганнях 
2 на першість області спорт- 
2 смени цього колгоспу зай

няли друге місце. В. Карпов 
виступає, як волейболіст і 

По . штангіст.
річки прокладається кабель. 2 ^рін Жовна полюбив во- 
г г ■ леибол ще в сьомому класі,

навколо ■ Надаючись у школі, він 
Магнітні ■ брав уЧасть у змаганнях у 

лрии- ■ складі збірної команди се-

■ КОЛИ закінчується робо- 
5 І*' чий день, мешканці Но- 
2 вомиргорода поспішають в
1 парк, до волейбольних май-
2 данчиків, займають місця на 
2 лавах і слідкують за грою
■ волейболістів. Сьогодні збір-
■ на чоловіча команда ДССТ
■ «Колгоспник» приймає одно- 
2 клубників з колгоспу імені 
2 Куйбишева села Паичево.
2 І так майже щодня. Чо-

бітники київських інститутів гідрології і 
гідротехніки, а також < 
досліджують на ньому, як автоматизу
вати річкове судноводіння. На допомо
гу стерновому вони обладнали радарну 
установку, і він дістав можливість непо
гано орієнтуватися в умовах слабкої 
видимості. Однак ентузіасти автоматики 
йдуть ще далі. Вони говорять про мож
ливість застосування нового вдоскона- ■ 
леного пристрою — електролоцмана. ■ 
Його принцип дії нескладний, 
звивистої [ 
Електричний струм створює 
нього електромагнітне поле, 
коливання вловлює спеціальний 
мач. Він і показує, чи додержується 2 ла, яка майже з усіх видів 
судно фарватере, чи відійшло від ньо- " ---------- --------- -
го. Варто тепер передати сигнали при
ладам рульового управління, і вони ви- 
пралять відхилення, теплохід піде по
трібним курсом без втручання людини.

— Настане час, — говорить академік 
АН УРСР Г. Є. Павленко, — і складна 
робота річковика повністю ляже на пле
чі машин-автоматів. Два—три диспетче
ри з допомогою радіо і телебачення з 
берега керуватимуть десятками суден 
одночасно.

леної справи не залишає. 
Він навчається заочно в Кі
ровоградському педінститу
ті на факультеті фізичного 
виховання, тренує збірну 
жіночу волейбольну коман
ду ДССТ «Колгоспник». По
дібні спортивні біографії 
мають і інші любителі во- 
лейбола...

... Гра продовжується. 
М’яч «свічкою» підлітає 
вгору, повільно падає біля 
сітки, але ІО. Жовна підска
кує і різким ударом поси
лає його через сітку вниз. 
Панчівці не зуміли підхопи
ти його. Зустріч виграє збір
на чоловіча команда ДССТ 
«Колгоспник» з рахунком 
3:2.

Ми захоплюємося май
стерністю гравців, вітаємо 
їхню любов до спорту та 
бажаємо їм великих успіхів 
у змаганнях. Вдалого м’я-- 
ча вам, друзі!

М. СУХОВ.
м. Новомиргород.

МІСТА!
Кінотеатр «Сивашець». «СЕЙМ 

ВИХОДИТЬ З БЕРЕГІВ». По
чаток о 10 гол. ранку. 11 годм 
40 хв., З год. 10 хв.. 4 год. 50 
хв. дня, 6 год. ЗО хв.. 8 год., 
15 хв., 10 год. вечора.’Для ді
тей о 1 год: 20 хб. дня «ЧЕТ* 
ВЕРО ЗА ТЕЧІЄЮ». На літ
ньому майданчику «СЕЙМ ВИ
ХОДИТЬ З БЕРЕГІВ». Поча
ток о 9 год. вечора.

Кінотеатр Імені Дзержннсько- 
го. «СТРИБОК ЧЕРЕЗ ПРО
ВАЛЛЯ». Початок о 9 год. ЗО 
хп ранку, И год 15 хв, 1 год.« 
2 год. 45 хв., 4 год. ЗО хв. дня, 
6 год. 15 хв., 8 год. 9 год. 45 
хв. вечора. На літньому май
данчику «ЛІТАК ВІДХОДИТЬ’ 
О 9-ІЙ». Початок о 9 год. ве
чора.

Кінотеатр «Мир». Для дітей 
«ФЕДЬКО». Початок о 10 год< 
ранку, 11 год. 25 хв., 12 год« 
50 хв., 2 год. 15 хв. дня« 
«КВАРТАЛ «МРІЯ». Початок о 
4 год. дня, 6. 8 та 10 год. ве
чора.

м. Київ.

В. ЛАСКАВИЙ, 
кор. РАТАУ.

■ змагань виходила перемож- 
ї цем. Потім у Мартоноській 
" середній школі захищав
■ спортивну честь школи, здо-
■ бувши призові місця. Почи-
■ наючи з восьмого класу, 
" Юрій виступає у складі
■ збірної юнацької команди
■ району, бере участь в облас- 
2 них та республіканських 
2 змаганнях збірної команди 
2 області ДССТ «Колгоспник».
2 Зараз Юрій Федосійовнч 
2 працює вихователем спец-' 
* школи-інтернату, але улюб-

м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУИЛЧАРСЬКОГО, .30.
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