
Новий старті космос!
„Восток-З“ пілотує майор А. Г. НІКОЛАЄВ!

11 серпня 1962 року об 11 годині
ЗО хвилин за московським часом в Ра
дянському Союзі на орбіту супутника 
Землі виведено космічний корабель 
Восток-З». Корабель -«Восток-З» пілотує громадянин Радянського Союзу льот- 
чик-носмонавт майор товариш Ніколаєв Андріян Григорович.

Метою польоту є:
— одержання додаткових даних про вплив умов носмічного польоту на люд

ський організм;
. — дослідження працездатності людини в умовах невагомості;

— проведення людиною певного обсягу наукових спостережень в умовах 
носмічного польоту;

— дальше удосконалення систем космічних нораблів, засобів зв’язку, 
управління і приземлення.

Корабель-супутник <Восток-3» виведено на орбіту, близьку до розрахова
ної. За попередніми даними, період обертання корабля-су путника навколо Землі

Повідомлення ТАРС становить 88,5 хвилини, мінімальне від» 
далення від поверхні Землі (в перигеї) 2 
максимальне (в апогеї) дерівнює відпо
відно 183 і 251 кілометру, кут нахилу 

площини орбіти до площини екватора близько 65 градусів,
З бортом космічного корабля «Восток-З» безперервно підтримується дво

сторонній радіозв’язок.
За повідомленнями льотчика-космонавта товариша Ніколаєва, а також згідч 

но з одержаними за допомогою телеметричних і телевізійної систем об’єктивни
ми даними, він задовільно переніс період виведення корабля на орбіту і перехід 
до стану невагомості. Самопочуття товариша Ніколаєва добре.

Льотчик-космонавт товариш Ніколаєв веде свої передачі на частотах 20,006 
і 143.625 мегагерц. На кораблі встановлено також передавач «Сигнал», який 
працює на частоті 19,995 мегагерц.

Всі бортові системи космічного корабля функціонують нормально. Повідом
лення про дальший хід польоту передаватимуться всіма радіостанціями Радян
ського Союзу.__

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Про Пленум Центрального Комітету 

Комуністичної партії України
9 серпня, в Києві почав роботу Пленум Центрального Комітету КП України.
Пленум затвердив такий порядок денний:
1. Про хід виконання державного плану четвертого року семирічки і завдан

ня по дальшому поліпшенню керівництва промисловістю і будівництвом.
2. Про завдання партійних організацій України по дальшому посиленню 

ідеологічної роботи в світлі рішень XXII з’їзду КПРС.
З доповіддю по першому питанню порядку денного виступив Голова Ради 

Міністрів Української РСР В. В. ЩЕРБИЦЬКИИ.
В роботі Пленуму беруть участь секретарі обкомів партії і заступники го

лів облвиконкомів, що відають питаннями промисловості, секретарі обкомів пар
тії, що відають питаннями пропаганди і агітації, секретарі ряду міськкомів і 
райкомів вартії, працівники промисловості, обласних і республіканських орга
нізацій.

Після доповіді В. В. Щербицького почались дебати. Ка ранковому засіданні 
виступили: перший секретар Харківського обкому КП України М. О. СОБОЛЬ, 
голова Київського раднаргоспу П. Я. ЛИСНЯК, перший секретар Донецького 
обкому КП України О. П. ЛЯШКО, директор Сумського заводу імені Фрунзе 
П. Я. БЕЛІКОВ, перший секретар Дніпропетровського обкому КП України М. П. 
ТОЛУБЕЄВ, голова Запорізького раднаргоспу П. І. СКЛЯРОВ, перший секре
тар Луганського обкому КП України В. В. ШЕВЧЕНКО, голова Херсонського 
раднаргоспу І. С. ПРИБИЛЬСЬКИИ.

На вечірньому засіданні 9 серпня виступили: перший секретар Одеського 
обкому КП України М. С. СИНИЦЯ, голова Полтавського раднаргоспу В. М. 
ЯКОВЛЕВ, перший секретар Львівського обкому КП України І. С. ГРУШЕЦЬ- 
КИИ, голова Держбуду УРСР С. М. АНДРІАНОВ, перший секретар Миколаїв
ського обкому КП України О. В. ІВАЩЕНКО, токар київського заводу «Арсе
нал» імені В. І. Леніна Г. Я. ЦАРИК, міністр торгівлі УРСР Г. Л. САХНОВ- 
СЬКИИ, керуючий трестом «Дзержинськруда» Г. С. ЗИМАЛЄВ, секретар ЦК 
КП України І. П. КАЗАНЕЦЬ.: ’ - ж ж ж *

’ 10 серпня, на ранковому засіданні Пленуму Центрального Комітету Кому
ністичної партії України тривало обговорення доповіді Голови Ради Міністрів 
УРСР В. В. ЩЕРБИЦЬКОГО «Про хід виконання державного плану четвертого 
року семирічки 1 завдання по дальшому поліпшенню керівництва промисло
вістю і будівництвом».

В дебатах виступили: директор Ждановського металургійного заводу імені 
Ілліча Донецької області І. 1. ШАЛАМОВ, перший секретар Ровенського об
кому КП України О. І. ДЕНИСЕНКО, міністр будівництва УРСР В. О. ТЕРЕН- 
ТЬЄВ, голова Черкаського раднаргоспу О. С. ЧЕРНЕГОВ, заступник Голови Ра
ди Міністрів УРСР, голова Державного комітету Ради Міністрів УРСР по 
координації науково-дослідних робіт О. Н. ЩЕРБАНЬ, перший заступник Голови 
Укрраднаргоспу В. Ф. ГАРБУЗОВ, заступник Голови Ради Міністрів УРСР, 
голова Держплану УРСР П. Я. РОЗЕНКО.

Пленум переходить до обговорення другого питання порядку денного.
З доповіддю «Про завдання партійних організацій України по дальшому 

посиленню ідеологічної роботи в світлі рішень XXII з’їзду КПРС» виступив сек
ретар ЦК КП України А. Д. СКАБА.

В дебатах на доповідь на вечірньому засіданні виступили: перший секретар 
Київського обкому КП України П. Ю. ШЕЛЕСТ, перший секретар Полтавського 
обкому КП України В. Г. КОМЯХОВ, голова правління Спілки художників 
України В. І. КАСІЯН, перший секретар Вінницького обкому КП України П. П. 
КОЗИР, секретар партійної організації Спілки письменників України Ю. О. 
ЗБАНАЦЬКИИ, секретар ЦК ЛКСМ України В. В. КУЛИК, секретар Крама
торського міськкому КП України Донецької області Я. П. ПОГРЕБНЯК, голова 
оргбюро Свідки працівників кінематографії України Т. В. ЛЕВЧУК, перший за- X

ж

ступннк начальника політуправління Київського вій
ськового округу О. Г. ГРОМОВ, голова правління 
Спілки композиторів України К. Ф. ДАНЬКЕВИЧ.

Вчора Пленум ЦК КП України продовжував свою 
роботу.

Подарунок школярам
4 ТІ А ОКОЛИЦІ Новоолексіївки споруджено триповер-
‘ -И- лову середню школу, в якій буде навчатися 960 

учнів. Світлі і просторі класи, кабінети для проведення 
дослідів з фізики і хімії, актовий зал, кабінет домо
водства. Все це зроблено для наших дітей. Будівельни
ки не забули і про приміщення, де розташуються столяр
на, слюсарна, токарна та інші майстерні.

Державна комісія в акті записала: «Прийняти ново- 
збудовану школу № 32 з оцінкою «відмінно» і здати її 
в експлуатацію 1 вересня 1962 року».

Чудовий подарунок зробили дітям будівельники об
ласного будівельного тресту до дня свого свята.

О. БУР’ЯНСЬКИЙ, 
керівник позаштатного відділу побуту редакції, 

м. Кіровоград.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Рік видання VI 
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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Неділя, 12 серпня 1962 р
♦
♦

І БУДІВЕЛЬНИК.
X
♦ 0 За минулі п’ять років 
X 50 мільйонів трудящих, 
І тобто майже четверта час-
♦ тина всього населення на- 
їіиої країни, справили ново- 
X рілля.
♦ 0 29 липня цього року 
І на Кременчуцькому гідро-
♦ вузлі побував дорогий гість 
X— Микита Сергійович Хру- 
| щов. Відбулося урочисте
♦ відкриття гідроелектростан
ції, яка вже виробила для 
^потреб народного господар- 
Іства близько трьох мільяр- 
$ дів кіловат-годин електро
енергії. Могутній Дніпро. 
І працює на комунізм!
♦ 0 Вирує трудове життя 
І на ударних /.омсомольських 
X будовах — споруджується 
^Долинський і Новоукраїн-
♦ ський цукрокомбінати, здій- 
X снюється електрифікація
♦ дільниці П’ятихатки — Зна- 
їм’янка — Шевченкове.
І 0 За перше півріччя тру- 
ідящі м. Кіровограда одер- 
іжали 166 квартир.
X 0 Став до ладу Знам'ян- 
♦ський консервний завод, 
І який випускатиме 3 мільйо- 
| ни умовних банок марина- 
X дів, компотів та інших 
І фруктових і овочевих кон-
♦ сербів.
X 0 В місті Олександрії по 
і вулиці Червоноармійській 
І здано під заселення новий 
X житловий будинок для гір
ників. По вулиці Жовтневій 
X споруджується новий уні- 
X вермаг.

•в

Відзнака за труд
Колектив нашого цеху 

повним ходом споруджує 
триповерховий житловий 
будинок. На Жовтневі тор
жества дванадцять сімей 
робітників заводу справ
лять новосілля. В цьому 
році розпочато будівницт
во ще одного триповерхо
вого будинку, який ми обі
цяємо здати новоселам до 
Псршотравневих 
року.

Учні школи № 
иіі підшефні — в і;'""у 
навчальному році одержать 
від нас хороший подару
нок — механічну майстер
ню. Багато будівельних ро
біт ми виконали в підшеф
ному колгоспі, дитсадку, 
піонерському таборі. Кра
щі наші виробничники пра-

свят 1963

18 — на-
цьому

цюють на спорудженні по
літехнічного інституту.

Вчора на урочистому ве
чорі, присвяченому Дню 
будівельника, адміністра
ція заводу відзначила гра
мотами і преміями кращих 
заводських будівельників. 
Серед них — ударники ко
муністичної праці муляр 
Микола Зеркаль, покрі
вельник Семен Пшиченко, 
тесляр А напій Сепертелад- 
зе, майстри «Золоті руки» 
пічник Василь Караповсь- 
кий і столяр Володимир 
Закритний та багато інших.

РАДОМИСЕЛЬСЬКИИ, 
начальник будівель
ного цеху 
градського 
«Сільгоспдеталь».

І.

Кірово- 
заводу

Ціна 2 копЦЕ ЗВУЧИТЬ!
ГОРДО.

Т> СІ ці зовні скупі повідом- 
лення ми одержали 

тільки за останній час. 
Глибше вдумайся в кожне 
з них, юний друже! І пе
ред тобою в усій величі 
постане одна з багатьох 
сторінок славного літопису 
будівництва. За кожним та
ким повідомленням ти ба
чиш героїчні звершення 
людей однієї з найпочес- 
ніших і необхідних профе
сій.

Будівельник! Скільки чу
дових думок і справ зв’я
зано у нас з цим слбвом, 
Труд цих людей оточений 
загальною увагою і сла
вою. В країні, яка нагадує 
собою велетенський буді
вельний майданчик, профе
сія будівельника займає 
одне з почесних місць. Зво
дити нові міста, велетні 
важкої індустрії, підпорю
вати ріки, впрягати 
турбіни потужних 
електростанцій, — що 
бути прекраснішим в 
ніж бачити багаті 
своєї праці, яка 
благо народу.
І, як завжди, в 

лавах трудівників будівель
ної індустрії йдуть 
ставники славного 
ського комсомолу, 
чудова молодь. Сотні, 
сячі юнаків і дівчат Кіро- 
воградщини по комсомоль
ських путівках вирушили 
на спорудження гірничо
рудних підприємств Криво
ріжжя, будують на Подні
прянщині найбільший у Єв
ропі завод залізобетонних 
виробів, створюють у пів
денно-західному районі Кі
ровограда великий житло
вий масив... Та хіба все пе
релічиш!

їх в 
гідро- 
може 
житті, 
плоди 

йде на

перших

пред- 
Лен'н- 

наша 
ти-

І їм, молодим будівель
никам, людям наймирнішої 
професії, радянський народ 
висловлює найщирішу по
дяку. І сьогоднішнє тра
диційне свято відзначають 
не тільки трудівники буді
вельної індустрії, а й всі 
радянські люди.

Та як у будні, так і в 
свята ми не повинні закри
вати очі на прогалини в ро
боті будівельників. Далеко 
не так, як вимагає сьогод
нішній день, діють штаби 
«Комсомольського прожек
тора» на будівництві Ново- 
українського і Долинського 
цукрокомбінатів, на об’єк
тах, що їх зводить 
будтрест бувають 
простої людей і механіз
мів; з вини будівельників 
затягується спорудження 
ряду шкіл і дошкільних ус
танов. Дуже мляво буду
ється Маловисківська та 
Новопразька школи-інтерна- 
ти, приміщення Долинської 
середньої школи. Райкоми, 
міськкоми комсомолу по
винні глибше вникати в стан 
справ на будівельних об’єк
тах, оперативно вживати 
всіх можливих заходів для 
ритмічної роботи бригад 
і дільниць, не миритися 
з найменшими простоями, 
бракоробством.

Будівельники — один З 
передових загонів нашого 
героїчного робітничого кла
су. Перебуваючи на пер
ловій лінії комуністичного 
будівництва, вони прагнуїь 
зводити об’єкти швидше, 
дешевше і красивіше. Сьо
годні, в день традиційного 
свята, побажаємо ж їм но
вих трудових перемог на 
фронті мирного будівницт
ва!

обл- 
часті

VI АСАМБЛЕЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 
ДЕМОКРАТИЧНОЇ МОЛОДІ

ВАРШАВА, 10. (ТАРС). Сьо- : --7 -
годні в залі конгресів Падацу ВЛКСМ С. Павловнм. 
культури і науки у Варшаві 
відкрилася VI асамблея Все
світньої федерації демократич
ної молоді. В роботі цього най
вищого органу ВФДМ беруть 
участь 600 делегатів і гостей, 
які представляють більш як 200 
організацій — членів ВФДМ з 
ИХ) країн.

В роботі асамблеї бере участь 
делегація радянської молоді на

чолі з першим секретарем ЦК

На порядку денному асам
блеї — проблеми участі моло
ді та н організацій у бороть
бі за загальне роззброєння і 
здійснення принципів мирного 
співіснування, у боротьбі за 
повну ліквідацію колоніалізму 
і питання, зв’язані з життям, 
навчаиням і працею молоді. 
Асамблея також проведе вибо
ри нових керівників органів 
ВФДМ.



Пленум Центрального Комітету КП України
9 серпня в Києві почав 

свою роботу Пленум Цент
рального Комітету Комуніс
тичної партії України. З до
повіддю в першому питан
ні порядку денного — «Про 
хід виконання Державного 
плану четвертого року се
мирічки і завдання по даль
шому поліпшенню керівни
цтва промисловістю і бу
дівництвом» виступив Голо
ва Ради Міністрів Україн
ської РСР В. В. Щерби
цький.

Трудящі нашої великої 
Батьківщини, сказав допо
відач, під керівництвом Ко
муністичної партії віддають 
зараз усі свої сили пере
творенню в життя історич
них рішень XXII з’їзду 
КПРС, створенню всебічно 
розвиненої матеріально-тех-. лягає в тому, щоб докорін- 
нічної бази комунізму.

Першим півріччям цього 
року завершилась половина 
семирічки. Головним підсум
ком цього періоду є те, що 
промисловість республіки в 
цілому і такі її провідні га
лузі, як металургійна, ма
шинобудівна, металооброб
на, нафтова і енергетична 
розвиваються темпами, що 
значно перевищують розра
хунки до контрольних цифр. 
План випуску валової про
дукції за сім місяців вико
нано на 103,1 процента. Ви
робництво зросло на 10,5 
процента проти 7,7 процен
та, передбачених на четвер
тий рік семирічки, 
підвищилась продуктивність 
праці. ‘ Від перевиконання 
завдань по зниженню собі
вартості продукції одержа
но понад 60 мільйонів кар
бованців надпланової еко
номії.

Тов. Щербицький доклад
но спиняється на питаннях 
розвитку окремих галузей 
промисловості і будівни-

цтва, перспективах їх ново
го розквіту. В першому пів
річчі металурги республіки 
дали країні понад план 150 
тисяч тонн чавуну, 45 тисяч 
тонн прокату, 236 тисяч 
тонн агломерату, 152 тисячі 
тонн коксу, 660 тисяч тонн 
залізної і десятки тисяч 
тонн марганцевої руди.’-

Значний вклад у виконан
ня семирічного плану вно
сять і працівники вугільної 
промисловості республіки. 
За три з половиною роки 
семирічки вони дали понад 
план 5 мільйонів тонн па
лива, в тому числі за сім 
місяців цього року — один 
мільйон тонн. Доповідач 
підкреслює важливість даль
шого розвитку .вугільного 
Донбасу. Головне тепер по-

но поліпшити будівництво і 
реконструкцію шахт, широ
ко впроваджувати комплек
сну механізацію і автома
тизацію, краще 
вувати 
швидко збільшувати видо
буток коксівного і енерге
тичного вугілля для промис
ловості і сортового палива 
для побутових потреб.

Успішно розвивається га
зова і нафтова промисло
вість. Виробництво електро
енергії за 3,5 роки семиріч
ки зросло в 1,4 раза. Вико
нано значний обсяг робіт по 
розширенню діючих та бу
дівництву нових підпри- 

Значно ємств великої хімії.
. В технічному переозброєн

ні всіх галузей народного 
господарства провідне міс
це займає машинобудівна 
та металообробна промне-" 
ловість. За три роки про
дукція цієї галузі зросла в 
республіці майже на 60 про
центів проти 38 процентів, 
передбачених контрольними 
цифрами. Дуже великі зав-

використо- 
гірннчу техніку.

дання, підкреслив допові
дач, треба розв’язати в га
лузі сільськогосподарського 
машинобудування. В цьому 
році повинно бути випуще- 
н о сільськогосподарської 
техніки на 20 процентів 
більше, ніж торік.

Зросло виробництво тка
нин, швейних виробів, взут
тя, товарів культурно-побу
тового 
вжитку. Основну увагу слід 
звернути на дальше і корін
не поліпшення якості, на 
розширення асортименту, 
поліпшення зовнішнього ви
гляду товарів.

Значно збільшився обсяг 
капіталовкладень у народне 
господарство республіки. За 
три з половиною роки се
мирічки капітальне будів
ництво здійснювалося тем- 

.пами, що 
розрахунки 
цифр. За цей 
вано і здано 
цію близько 
ємств, цехів 
агрегатів, введено 
житлові • будинки 
ною площею понад 46 міль
йонів квадратних метрів, 
школи на 674 тисячі учнів
ських місць, лікарні майже 
на ЗО тисяч ліжок і дитячі 
дошкільні заклади на 235 
тисяч місць.

Тов. Щербицький спиняє
ться на питаннях сільсько
го будівництва. Він каже, 
ще в сільському господар
стві в цьому році за раху
нок державних коштів і 
коштів, додатково виділе
них з резервного фонду» 
треба освоїти 417 мільйо
нів карбованців капітало
вкладень, або майже в 1,3 
раза більше, ніж у мину
лому році. Крім того, за 
рахунок коштів колгоспів 
треба здійснити робіт маи-

і господарського

випереджають 
контрольних 

період збудо- 
в експлуата- 
600 підпри- 
та великих 

в дію 
загаль-

же на 700 мільйонів карбо
ванців.

Далі тов. Щербицький 
спиняється на питаннях 
технічного прогресу, поліп
шення економічних показ
ників виробництва, спеціа
лізації і кооперування. Ві.и 
при цьому підкреслює, що 
поряд з широким впровад
женням спеціалізації, коо
перування і концентрації 
промисловості, треба приді
ляти належну увагу комбі
нуванню споріднених під
приємств, якому належить 
велике майбутнє.

Доповідач говорить і про 
серйозні недоліки в роботі 
промисловості і будівни
цтва. Він, зокрема, вказав 
на необхідність посилення 
контролю за виконанням 
рішень партії і уряду, по
ліпшення справи добору, 
виховання і розстановки 
кадрів в усіх ланках госпо
дарства. Треба всюди орга
нізувати дійовий контроль 
за правильним використан
ням матеріальних і грошо
вих ресурсів, не допускати 
будь-яких проявів безгос
подарності, марнотратства 
і надмірностей. Вже тепер 
слід приділити серйозну 
увагу питанням підготовки 
підприємств, будов і тран
спорту до роботи в осінньо- 
зимових умовах.

Наприкінці доповіді тов. 
Щербицький каже, що тру
дящі України під керівни
цтвом Комуністичної пар
тії, її ленінського Цен
трального Комітету на чолі 
з невтомним борцем за ко
мунізм М. С. Хрущовим на
полегливо працюватимуть 
над виконанням історичних 
рішень XXII з’їзду КПРС і 
внесуть гідний вклад у все
народну справу побудови 
комуністичного суспільства.

Потім почалося обгово-

• ••

рання доповіді. Промовці в 
дебатах говорили про ве
лике творче піднесення, з 
яким трудящі республіки, 
як і всі радянські люди, 
здійснюють історичні рі
шення XXII з’їзду КПРС. 
Разом з тим учасники Пле
нуму викривали хиби, які 
іце мають місце в роботі 
раднаргоспів, промислових 
підприємств, будов і тран
спорту, вказували на вели
кі резерви і можливості для 
нового піднесення промис
лового виробництва, підви- 
ці, зниження собівартості 
продукції та поліпшення її 
якості,, широкого впровад
ження технічного прогресу 
і досягнень науки в усіх 
галузях народного госпо
дарства.

10 серпня на Пленумі ЦК 
КП України з доповіддю в 
другому питанні
денного — «Про завдання 
партійних організацій Ук
раїни по дальшому поси- 

ідеологічної роботи

порядку

ленню 
в світлі кфіень XXII з’їзду
КПРС» викупив
ЦК КП України А. Д. Ска
ба.

Все багатогранне життя 
радянського народу, весь 
розвиток світової історії, 
говорить доповідач, прохо
дить тепер ПІД •' могутнім 
впливом всеперемагаючих 
ідей XXII з’їзду КПРС, но
вої Програми партії.

Трудящі України, як і 
всі радянські люди, з вели
чезним піднесенням працю
ють над втіленням в життя 
грандіозних 
ністичного
Промисловість 
розвивається з 
ням контрольних цифр се
мирічного плану, 
успіхів досягнуто
ському господарстві. На ос
нові розвитку економіки

_____ , і ________ ’ _  * _ _
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
12 серпня 1962 р. 2 стор.

секретар

планів кому- 
будівництва, 

республіки 
випереджен-

Значних 
в сіль-

підвищується добробут на
роду, збагачується його ду
ховне життя, розцвітає нау
ка і культура.

Успіх боротьби 
творення в життя 
ми комуністичного 
цтва у величезній 
лежить від 
ської і виховної роботи 
партії. Виконуючи історичні 
рішення XXII з’їзду КПРС, 
партійні організації рес
публіки добились підвищен
ня рівня ідеологічної робо
ти серед трудящих, зроби
ли її більш конкретною і 
цілеспрямованою.

Тисячі пропагандистів, 
лекторів, агітаторів і серед 
них члени ЦК КПРС. ЦК 
КП України, депутати Вер
ховних Рад, партійний ак
тив несуть слово партії в 
маси, роз’яснюють трудя
щим теоретичні положення 
наукового комунізму і пла
ни комуністичного будівни
цтва. Головну свою увагу 
вони зосереджують на пи
таннях формування марк
систсько-ленінського світо
гляду, трудового виховання 
мас, утвердження комуніс
тичної моралі.

Глибоке вивчення 
кими масами рішень 
теріалів XXII з’їзду зумо
вило народження і 
ший розвиток паростків но
вого, комуністичного в усіх 
галузях життя нашого на
роду, говорить далі тов. 
Скаба. Після з'їзду виник
ло багато патріотичних по
чинань. спрямованих на 
підвищення продуктивнос
ті праці/ зниження собівар
тості продукції, 
повне 
ної 
ня 
них 
нової людини.

(Закінчення на 3 стор.)

за пере- 
програ- 

будівнн- 
мірі за- 

організатор-

широ- 
і ма-

даль-

освоєння і 
використання сучас- 

техніки, на формуван- 
комуністнчних суспіль- 

відносин, виховання
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репортаж КІРОВОГРАДСЬКІ ЧЕРЕМУШКИ% и

\

1___
ЦЕДІЛЯ. Зручно розмістившись у тро

лейбусі, спостерігаю у віконце за 
містом, яке зачарувало Мене ще з ви
соти пташиного польоту, коли.літак роз
вертався на посадку. Тоді я міг охопити 
всю його велич. В напрямку Олексан
дрії, Кривого Рогу, Рівного, Бобринця 
я бачив добре оформлені в’їзди в міс
то. Вздовж асфальтових шляхів 
стоять висотні, так звані крапкові жит
лові будинки.

Тепер же я міг розглянути місто, так 
би мовити, по частинах. Це, власне, 
комплекс мікрорайонів, кожен • з яких 
має свої школи, кінотеатри, дитячі уста
нови, підприємства громадського хар
чування. Добротні будинки, переважно 
4 — 5-поверхові. Повітря чисте, бо в 
районах житлових забудов відсутні за
води, фабрики. Обабіч вулиць пишно 
розпустили віти каштани, липи. Струн
кі тополі заглядають у вікна поверхів. 
Плодоносять фруктові дерева.

Прислухаюсь до розмов. \
. — Здрастуй. Куди тримаєш путь?

— Вітаю. До Палацу спорту. А ти?
— Виходить, по путі. Ти без дружи

ни?
— Марійка з сином пізніше приле

тять на вертольоті, У мене ж відпові
дальні змагання. Вирішив сам прибути 
раніше, щоб завчасно підготуватись.

Ще чую.
— ...На заводі гірнично-транспортного

обладнання... . ■
— ...З станколиварного...

' — ...А у нас на заводі автотракторних 
•причіплювачів... •

Що це, де, звідкіля? Просто сон чи 
примхи розбурханої фантазії? Ні, юний 
друже. Це шматочок репортажу з не
далекого майбутнього Кіровограда. Все 
це — наше недалеке майбуття. Тоді 
тролейбусом і вертольотом, користу
ватимуться так, як сьогодні ми ко
ристуємося таксі. Краса міста і його ін
дустріальна могутність та багато ще де
чого в області і країні стане для тебе 
звичайним.

Ти любиш своє місто, село, любиш і 
пишаєшся своєю Батьківщиною. Ця лю
бов і гордість зростатимуть, бо ти сам 
є творцем всього цього.

♦

2___  •
ІДУ шляхом. • Роздоріжжя. Написи на
* дороговказах засвідчують, що шлях 

вліво веде на Київ, Одесу, поїдеш впра
во,'— значить, * до Шполи. Ген-ген по
переду бовваніють чотирьох-п’ятиповер- 
хові корпуси житлових будинків. Огля
даюсь назад, читаю: «Кіровоград». Ме
жа міста застаріла, її ще не перенесли, 
але доведеться це зробити, і, можливо, 
не раз. Адже саме тут, на південно-за
хідній околиці міста, незабаром*  виник
не новий центр, що об’єднуватиме 
чотирнадцять мікрорайонів з населен
ням, рівним населенню Кіровограда в 
1940 році. Такі перспективи цих напів- 
пустирів на 1980 рік.

А сьогодні... Сьогодні я вже 
корпуси одного з мікрорайонів, і 
му напрямку іду.

Звичайний пейзаж будівельного
данчика. Забудови. Одні вже опоряджу
ються, деякі ще тільки зводяться. Баш
тові крани, інші механізми, підсобні 
споруди, будівельні матеріали. Люди на 
землі, люди на балконах, люди на да
хах. Вони кладуть стіни, вони будують.

— Стоп! Так, добре. Висипай, 
під’їзну доріжку сиплеться з ку- 
автомашини щебінь. Машина ру- 
в черговий рейс. Підходжу до то-

бачу
в то-

май-

Лущевський, 
в курс спра-

мікрорайону.

На 
зова 
шила 
го, хто щойно давав шоферові вказівки. 
Знайомимось.

Анатолій Степанович 
старший виконроб вводить 
ви:

— Це перші споруди
Поки що всього десять житлових бу
динків, дев’ять з них будуть здані в ек
сплуатацію в цьому році. Якщо не зрад
жує пам’ять, 625 квартир. Он, ліворуч, 
зводяться стіни дитсадка для 135 малю
ків. А то — автовокзал. Правда, оригі
нальний? Замість даху рівний майданчик 
для ресторану чи кафе. То вже будуп- 
равління цукробудтресту споруджувало.

З____
С| БАЧИВ цей мікрорайон в проекті. 

Приємно вразило планування йо
го. Тут будинок один одному не зава
жає, не кидатиме тіні на свого сусі
да. Простір між спорудами заселиться 
декоративною зеленню, освітлювати
меться сонячним промінням. Вже зараз 

навіть в недоаершених будівлях відчу
ваються легкі архітектурні форми. Все 
це не примха людини, а вимога нашої 
світлої доби.

Тут ще немає сквериків, дитячих май
данчиків. Немає й назв вулиць. Є лише 
своєрідна нумерація будинків: об’єкт 
1-й, 2-й, 3-й і т. д. Але всьому мікро
району будівельники дали ясну і кон
кретну назву: наші, кіровоградські Че- 
ремушки. і вимовляють ці слова з гор
дістю.

Об’єкт № 1 — 64-квартирний буди
нок, як зобов’язує пускоаий графік бу
дівельно-монтажних робіт, повинен бу
ти готовий до 25 серпня. Тому тут, біля 
фасаду вже порається бригада з рем- 
будуправління по благоустрою міста, 
яку очолює Іван Панасович Кирилов. 
Бригада наводить порядок — асфаль
тує тротуари, 8Ідмостки, під’їзди. Сам 
бригадир то підкине асфальтову масу, 
то граблями її розрівняє, або допома
гає коткувати. Командувати немає пот
реби. Адже робітники працюють зла
годжено, отож і головне для бригади
ра — вчасно подати допомогу там, де 
прорив.

А всередині приміщення завершує 
побілку бригада малярів Миколи Сте- 
паненка. Його я побачив в одній з кім
нат. ' • и ‘ І .

— Порядок, ще одна кімната побіле
на, — говорить він.

Закурюємо. На правій руці у Степа- 
ненка лише два пальці. Решту відібрала 
війна. Підходять дівчата з цієї ж брига
ди. Зав’язується розмова. Ну, звичайно, 
вчасно здамо дім. Нехай швидше тіль
ки закінчують вікна склити. А ми тоді 
візьмемось підлогу фарбувати. Затрим
ки за нами не буде. Адже наша брига
да носить звання колективу комуністич
ної праці, другий рік утримує в змаган
ні по управлінню перше місце.

Бригадир хоче відзначити кращих і 
називає комсомольців сестер Валю
Женю Марусенко, Ганну Шевелеву, Ал
лу Самарську, Петра Степаненка, Валю 
Безсонову, Світлану Байлук. Хтось 
ребиває:

— Досить, а то всіх перерахуєш.
— А може, моє прізвище не 

лук, — ущипливо кидає та, що у 
частій хустині.

— Вибачаюсь, Світлано Маляренко, 

і

пе-

Бай- 
кві г-

квар- 
зараз 
вели- 

квартир.
точніше

забуа, як величають по-батькові, — по
правив свою помилку бригадир.

Докір був заслужений. Світлана і Вік
тор Маляренко недавно побрались. Він 
також на наших Черемушках працює. 
Столярем. Молодожони плекають надію 
швидше одержати в цьому районі 
тиру. Он у тому будинку, що 
лічиться, як об'єкт № 2. Правда, 
кий? П’ятиповерховий, 165 
Спеціально для малосімейних, 
для молодожонів відводиться.

Кладку стін будинку для молодожонів 
вела бригада комуністичної праці імені 
XXII з'їзду КПРС, якою керує комуніст 
Василь Пилипович Трибой. Муляри роз
повідають як п’ять місяців крок за кро
ком посувалися вище і вище. Правда, 
були дні, коли працювали і на об’єк
ті № 1, допомагали бригаді Б. Гераси
мова на об’єкті № 5. Тепер тут майже 
все закінчено, до строку вправилися, 
зробили хороший подарунок Дню буді
вельника. В цих успіхах щиру подяку 
заслуговує крановщик баштового крана 
Микола Білоус.

У бригаді В. П. Трибоя, як, зрештою| 
і в інших колективах, багато дівчат. 
Хто працює підсобником, а Ганна Ореш
кова, Катерина Сигмдін, Надія Подуфа- 
лова та ще кілька нарівні з чоловіками 
мулярами працюють.

ОГЛЯДАЮ кімнати, в яких замість 
молодожонів Ще господарюють ма- 

ляри бригади В. І. Данилова. На тре
тьому поверсі Ніна Глущенко, комсорг 
бригади, р.вняє рейкою пілястри.

— Як вам подобаються кімнати? 
«иаго ІЧОГО'. ~ кажУ- — Досить нади
вився на свіжу штукатурку, на ящики з 
розчином, кельми, рейки...

— Нічого, нічого. Штукатурка висох- 
НнЄов^^овПу₽ИЛаДДЯ Пв^муе на іншу

І Ніна почала показувати вигоди квао- 

ВОНа “встила в 
кімнату. Правда, в юмнатах досить світ- 
ла? Вікна он які великі та широкі

Крізь ВІКНО було ВИЛМл Р
•“ на екскаваторі ВаХї Дмит^оХ 
прокладаючи до Дмитрович,
для електрокабелю. Праворуч^муХ“ 
деТимиЧЩРе°споруджХ А СКІЛЬКИ бУ' 
світлих будинків. РУА вНО ОТИХ чудових

с. ВОЗНЮК.



Пленум Центрального Комітету КП України
(Закінчення).

ударників та 
комуністичної 

на Україні 
понад 4 міль- 

За право

3 кожним днем зростає і 
шириться рух 
колективів 
праці. Тепер 
ним охоплено
йонн трудящих, 
називатися комуністичними 
зараз змагаються не тільки 
окремі колективи, але й ці
лі райони і міста.

Говорячи про хиби, які 
мають місце в ідеологічній 
роботі, доповідач відмічає, 
що партійні організації да
леко не завжди доходять 
ДО кожної людини, іноді 
не враховують її вікових, 
освітніх, професійних та ін
ших особливостей, не охоп
люють своїм впливом окре
мі групи населення. До по
літичного навчання недос
татньо залучаються безпар
тійні. Треба добитися не
ухильного виконання вказі
вок XXII з’їзду КПРС про 
те, щоб питання агітаційно- 
яро лагандистської і куль
турно-масової роботи зав
жди були в центрі уваги 
партійних організацій.

Ідеологічна робота — 
справа всієї партії, кожно-

го комуніста. Приклад 
справді ленінського поєд
нання полум’яної пропа
ганди ідей комунізму, полі
тики партії з невтомною 
організаторською роботою 
показує нам Перший секре
тар ЦК КПРС товариш 
М. С. Хрущов, його кипу
ча діяльність, тісні зв’язки 
з найширшимн масами тру
дящих ще раз яскраво про
явилися в останній поїздці 
по країні, і зокрема по на
шій республіці. • Микита 
Сергійович глибоко ціка
виться станом справ на 
всіх ділянках виробництва, 
дохідливо роз’яснює най
складніші питання сучас
ності. Цінні поради това
риша М. С. Хрущова пар
тійним і радянським пра
цівникам, робітникам і кол
госпникам допомагають у 
боротьбі за прискорення 
темпів комуністичного бу
дівництва.

Далі тов. Скаба гово
рить, що колгоспи і рад
госпи України вступили у 
вирішальний період сіль
ськогосподарського року — 
збиранню врожаю і прода
жу хліба державі. Біль-

іність партійних організа
цій республіки підпорядку
вала виконанню саме цих 
головних завдань всі фор
ми і засоби агітаційно-про
пагандистської роботи, пе
ренесла її безпосередньо в 
поле. В Запорізькій області 
створено понад 700 польо
вих агітпунктів. В них 
встановлені радіоприймачі, 
регулярно проводяться бе
сіди, доповіді, читки газет 
і журналів. Значну роботу 
серед кукурудзоводів про
водять партійні організації 
Полтавської області.

Найважливішим завдан
ням ідеологічної роботи в 
світлі рішень XXII з’їзду 
КПРС, продовжує допові
дач, є виховання наших лю
дей в дусі радянського пат
ріотизму. дружби народів і 
соціалістичного інтернаціо
налізму, боротьба з проява
ми ворожої ідеології, особ
ливо українського буржуаз
ного націоналізму, з пере
житками капіталізму в сві
домості людей. На рішучу, 
непримиренну боротьбу з 
ними повинна бути піднята 
вся громадськість, весь на
род. Найменше послаблен-

РАДЯНСЬКИЙ ві

Л/ОД/ Карауиі 
ло на сусіда.

не повез- 
Тільки й 

чути з того двору то п'яні 
пісні, то брудну лайку. «О, 
Кристофолі вже напив
ся». — догадується Люда.

' Одного разу сусіда під 
п'яну руку так розходився, 
що всіх повиганяв з хати, 
почав бігати з коромислом 
за сином. Коли ж йому ні
кого не вдалось побити, з 
люті підпалив свою хату...

Побачивши, що вогонь 
почав лизати солом'яну по
крівлю, Люда кинулась ту
ди. «Врятувати хату за 
всяку ціну. Адже полум'я 
може перекинутись на інші 
будівлі», — майнула дум
ка. Почала руками збивати

полум я, . виривати 
палаючої соломи, 

руки, затлівся одяг, 
на допомогу вже 

люди, подавали дів- 
ЗУ-

язики 
жмути 
Пекло А тут 
бігли 
чині воду. Спільними 
силлями загасили вогонь.

З Людмилою ми зустрі
лися у Красноверському 
піонерському, таборі, де во
на працює вожатою. По 
сходинках збігла смаглява, 
середня на зріст дівчина з 
комсомольським значком 
на грудях і піонерським 
галстуком. Я попросив роз
повісти про мужній вчинок.

— Та що ви, яка там 
героїка? — Люда соромли ' 
во опустила очі. - 
особливого...

— А як руки? Обпекли 
дуже?

— Вже зажили, тільки 
ось сліди трохи залиши
лись...

Обком комсомолу наго
родив грамотою Люду Ка- 
рауш за сміливість, прояв
лену під час гасіння поже
жі. Палій же дістав по зас
лузі. Народний суд Ком- 
паніівського району розгля
нув справу про підпал ха
ти. Громадянин Кристофо- 
лі засуджений на півтора 
року позбавлення волі.

М. УДОВИЧЕНКО.

ня нашого наступу проти 
залишків буржуазної ідео
логії і моралі завдає шко- 
Д4і справі будівництва ко
мунізму.

Тов. Скаба відмічає іс
тотні недоліки, які мають 
місце в роботі багатьох пар
тійних організацій по науко
во-атеїстичному вихованню 
трудящих. У боротьбі з 
церковниками і сектантами 
необхідно піднести роль 
громадськості, наполегливі
ше залучати віруючих до 
участі v виробничій діяль
ності, громадсько-політично
му і культурному житті.

Значну частину своєї до
повіді тов. Скаба присвя
тив питанням виховання 
молоді, діяльності письмен
ників, композиторів, худож
ників. кінематографістів, те
атральних і виконавських 
колективів.

В чудовий, неповторний 
час ми живемо, закінчуючи 
доповідь, каже тов. Скаба. 
Волею радянських людей, 
їх героїчною працею здій
снюються пророчі передба
чення наших геніальних 
учителів — Маркса і Лені
на про те, що майбутнє на 
землі належить 
ві.

Безустанне 
Комуністичної 
нінського Центрального Ко
мітету на чолі з М. С. Хру
щовим про піднесення ідео
логічної роботи помножує 
наші сили, надихає і спря
мовує діяльність партійних 
організацій на виховання 
людини комуністичного су
спільства.

Після доповіді почались 
дебати. Промовці підкрес
лювали, що тепер, у період

розгорнутого будівництва 
комунізму, пропаганда і 
агітація, вся ідеологічна ро
бота повинні 
пов’язуватися 
практичними 
поставленими 
XXII з’їздом 
ннки Пленуму 
спинялись 
питаннях 
виховання трудящих, мобі
лізації їх зусиль на достро
кове виконання народногос
подарських планів і соціа
лістичних зобов’язань, ді
лилися досвідом організа
ції ВИХОВНОЇ роботи. ВИ; 
кривали хиби в цій важли-

якнайтісніше 
з життям, з 
завданнями, 

історичним 
КПРС. Учас- 

докладно 
на конкретних 
комуністичного

вій справі, намічали шляхи 
їх подолання.

У дебатах на доповідь 
виступили: перший секре
тар Київського обкому КП 
України П. Ю. 
перший секретар 
ського обкому КП 
В. Г. Комяхов, 
партійної організації Спілки 
письменників України Ю. О. 
Збанацький, секретар 
ЛКСМУ В. В. Кулик 
інші.

II серпня Пленум ЦК 
України продовжував свою 
роботу.

ДЕЗЕРТИРИ

комунізмо

піклування 
партії, ле-

Шелест,
Полтав- 
України 
секретар

ЦК 
та

КП

(РАТАУ).
Редакція одер

жала незвичайно
го пакета. В ньо
му ВИЯВІҐЛИСЯ КОМ

СОМОЛЬСЬКІ путівки — направлення на Василя Висо
чина, Василя Шунделя і Миколи Добрицького. За 
цими путівками Новомиргородськйк райком ком
сомолу направив юнаків на будівництво Новоукраїя- 
ського цукрокомбінату.

Ми здивовані: чому путівки надіслано в редакцію? 
Коротка записка секретаря будуправління Новоукраїн- 
ського цукрозаводу О. Москаленка, вкладена в пакет, 
внесла ясність В ній лише кілька слів:

«З Новомнргорода приїхали, оформились і не попра
цювали жодної години, поїхали додому».

В цьому ж пакеті виявився ще один лист Л. Бидра- 
" - • ------- -------------- який бо-

картає ще

соромли-Ь
— Нічого!

«А

та. Бригадир бетонників, вожак . колективу, 
реться за звання комуністичного, гнівно 
кількох комсомольців "з племені дезертирів — Віктора 
Мотового, Миколу Дерев’янка, Миколу Гуртовенка. 
Дармоїди ці — з Добровеличківського району.

Попрацювали всього лише три дні і почали вима
гати авансом гроші. Що ж, пішли назустріч, авансува
ли їх. А вони поклали гроші в кишені — і тільки й ба
чили таких.

Правда, черев три дні Мотовий і Гуртовенко поверну
лись назад. Та яка користь з того? Працюють погано, 
коли заманеться — кидають роботу. На зміну теж ви
ходять тоді, коли

Соромно за таких нероб, які протирають в кишенях 
комсомольські квитки, а совісті не мають. Своєю пове

дінкою вони заплямували ті комсомольські організації, які направили їх на . будову. 
Думається, що комсомольці не пройдуть повз ці негідні вчинки і осудять дезертирів. 

У всі часи дезертири таврувались ганьбою, а в наш час тим більше. Сотні працьо
витих юнаків і дівчат споруджують ударну комсомольську будову — Новоукраїнський 
цукрокомб[нат. Бувають, безумовно, і труднощі. І полягають вони саме в тому, що 
не вистачає робочих рук. Але тим і прекрасні наші люди, що вони, долаючи перешко
ди, все упевненіше прямують до мети — в строк ввести в дію ще одне підприємство 
харчової промисловості. Адже воно будується для людей, для'загального блага. І яки
ми нікчемами, боягузами на фоііі прекрасного виглядять оті добрицькі, шунделі та їм 
подібні. Ми гнівно тавруємо презирством вас, дезертири фронту трудового!

ліва нога захоче.

г

У

Свині не винні...
ФЕДЬКО КРОПИВА

Ой, що ж то за шум

» 4JU-.раз по-

ДО 
коли ж 

нас буде, коли

галас, ле-

V ТО не знає, як приємно 
спеку освіжитися у воді! £ 

Але нам. жителям Олексіївни, г 
що в Голова іівському районі, р 
доводиться лише дивитися на А 
воду та журно зітхати, ро як- * 
би ж не свині... А вони ото ви- ’’ 
пасаються на березі та просві- V 
жаються у воді. Звісно, що нам р 
купатися аж ніяк не приємно, р

Але свині не винні. Це ви- 
конком Журавлинської сільра-І 
ди закриває счі нз свиняче ку- V 
панни в ставку. р

В. БАТОВСЬКИЙ. і

В корівнику 
мент.

— Муха п молоко впала, а он 
друга, третя... А он ще якась 
пакость у відрі плаває... Това
ришу завідуючий фермою, — 
гукає Л. Височинська 
А. Ліньковського, 
та чистота в 
механізація?

— Самі ми, 
ліиня нашого 
мо про це.

— А щоб вас думало...
Трохи притихло...
Та ось знову хтось з жінок 

гукає:
— Дядьку Піньковський, вас 

кореспондент шукає.
—От так попався...

— Не лякайтесь. Це 
хлопець. В стінну газету 
хоче написати.

— Ха... А я думав...
Піньковськнй підходить 

члена редколегії.
— Чого тобі?
— Скільки наші передові 

ярки надоїли молока?
— Що?.. Ага... Передова...

Та о нас їх щось не чути... 
Жодна навіть тисячі кілограмів 
не має від корови...

— Ну, а скільхи Жовто
брюх, наприклад, иадоює що
дня?..

~ Зараз... Агов, ти. а йди- 
и® сюди!.. Скільки надоюєш 
Щодня?..

всі члени прав- 
колгоспу думае-

наш 
щось

до

До-

— Молока, питаєте, скільки 
надоюю?.. По три літри. А вчо
ра дві було...

Завідуючий морщить лоба, 
чухає потилицю.

— І чого воно так мало?
— Та у всіх майже так... х 
Член редколегії щось запи

сує в блокнот. Раз по 
глядає на стовп.

— Що там?
— Плакат вицвілий, 

ній...
— А-а-а-а...
«На кожних __ ____ г ..

угідь у нас за півріччя вироб
лено по 93,5 центнера молока, 
а на корову, його надоєно по 
642 кілограми, — записує хло
пець. — М'яса відповідно . ви
робили по 16,3 центнера, в то
му числі свинини по... 2,3 цент
нера...».

—А які ж результати за сім 
місяців, товаришу завідуючий?

— Не підраховував... Запи
тай зоотехніка Ганну Шкурко.

— Доярки кажуть, 
другий день 
Правда це?

— Правда,
Погоджується 

що зоотехнік погано 
раціон, що доярки 
муються його, 
т. Піньковськнй, 
тваринників порушують розпо
рядок дня.

— А куди ж ви дивитесь?

торіиі-
I

сто гектарів

що вона 
тут не була...

правда, 
завфермою, 

складає 
не дотри- 

Нс заперечує 
що багато

— Я?.. А я що?! А я той... 
Знову в корівнику галас. 1
— Чого не привезли зеленої і 

маси? — гукає котрась з доя-, 
рок.

Закінчується обідня донка. 
Тваринники миють [ 
раються додому.

— До вас, дівчата, хоч коли 
агітатори приходять? — запи
тує член редколегії колгоспної 
стіннівки. — Може, якась агіт- 
культбригада виступала?

Зітхають доярки:
— Та нікого не було... Бо

яться мух... голова наш това
риш Пишнюк I секретар парт- 
оргаиізації Семен Глинський — 
чогось обминають нас...

Сумні розходяться доярки по 
домівках.

Отакі, Федько, діла творя
ться в колгоспі імені Орджоні- 
кідзе (село Кам'яний Брід). 
Далеко сюди від райцентра. 
Тому й рідко хто триножить ■ 
тутешніх керівників. Потриво- 7 
жив би хоч ти їх. А

С. КАГРУШ. А 
Ульяновський район. а

ня дойка. \ 
руки, зби- V

ВСЬОГО кілька днів тому преса і 
радіо сповістили, що один із остро

вів Антільського архіпелага — Ямайка 
дістав суверенітет і звільнився від бри
танського владицтва. Цей факт згадав
ся на спектаклі «Том — Велике серце», 
який показали наші гості — артисти 
Івановського драматичного театру.

...Стогнуть хвилі на океанських про
сторах, а з ними стогнуть і десятки ти
сяч чорних людей, які борються за своє 
звільнення. Про людей з гарячими сер
цями, які живуть на одному з повста
лих островів під екватором, і розповідає 
твір «Том — Велике серце», написаний 
С. Богомазовим і С. Шатровим.

Дія п’єси розгортається стрімко і на
сичена гострими ситуаціями, які при
мушують присутніх у залі бути співу
часником боротьби, що проходить на 
сцені. Ми слідкуємо за глядачами і ба
чимо. як вони обурюються, коли Том 
потрапляє в пастку зрадника Намба і 
його хазяїна Фреда, і яка радість ви
рвалася з грудей юнаків, коли Тома 
звільнили, а Намба І його хазяїн опи
нились за гратами. П’єса дуже дохідли
ва для людей різного віку і в цьому її 
основна цінність. Крім того, вона пору
шує одну з актуальних тем сьогодніш
нього дня — боротьби з колоніалізмом.

До своєї роботи постановник спек
таклю, заслужений артист 
Л. В. Раскатов підійшов з 
майстерно, в яскравій формі 
глядача ідею п’єси.

Дуже допомагає режисеру
Б. Ф. Лубенський, який розумно, лег
ко і лаконічно показує стогін океану 
і екзотику острова. Успіху вистави 
сприяє музика композитора 3. Левіпої. 
Вона дуже мелодійна і дохідлива.

У вождя островитян Тома, якого звуть 
Великим серцем, вкрадена дочка Ве
точка. Вороги сподіваються, що бать
ко, розшукуючи її, потрапить в розстав
лену для нього пастку.

З радянського судна на острів по
трапляють піонер Льоша і помічник 
повара — Вася. Вони сприяють звіль
ненню Тома і Вєточки, допомагають по
карати Фреда і його підручного, чор
ного Намба. Тема дружби і віра в до-

РРФСР 
любов’ю, 
доніс до

художник

ТЕАТР
помогу російських товаришів винесена в 
спектаклі на перший план. В цьому ве
лика заслуга режисера і всього твор
чого колективу.

Виконання ролі Тома — вдача акто
ра Д. Нетесина. Він розумний, стрима
ний, вміє оцінити становище, в якому 
опинився. В ньому весь час помітна 
тривога за наслідки повстання. Зворуш
ливо, м’яко проводить артист сцену 
зустрічі з Веточкою.

В ролі Вєточки ми побачили Л. Ка
лачову. Драматурги створили хвилюю
чий і дуже поетичний образ, який нага
дує екзотичну пташку. На жаль, Л. 
лачова все грає якось прямолінійно, 
відчувається різниці в її ставленні 
ворогів і друзів.

Протилежним їй можна 
раз Льоші, втілений О. Рябцовим. 
очах артиста на протязі 
таклю ми читаємо думку і відчуваємо, 
чого хоче його герой. В своїй боротьбі 
Льоша цілеспрямований, настирливий, 
а найголовніше — правдивий.

Високої оцінки заслуговує виконавець 
ролі Намба М. Татохіи. Раболіпство, 
гидливість людської -душі, найгіршої 
її суті, артист передає вірно, з великою 
експресією і яскравістю.

Жартівника Фреда, довіреного фірд 
ми «Роджерс енд компані»- грає І. Ти
хонов. Відрадно, що актор знайшов 
вірні, тонкі фарби і уник' штампу. 
Фред — І. Тихонов наскрізь пройнятий 
ненавистю до чорношкірих. Хитрий, ро
зумний, він діє за принципом: «м’яко 
стеле — твердо спати». Коли його хит
росплетіння закінчуються ув’язненням, 
ми бачимо їкла хижака.

Радує, що до спектаклю для юних, 
театр поставився з усією серйозністю. 
«Том — Велике серце» — твір вели
кого емоційного сприйняття, і в серці 
кожного юного глядача він, напевне, за
лишить хороше зерно добра, чесності, 
сміливості.

вважати

Ка-
Не
до

00т 
в 

ВСЬОГО СПЄКт

O. ГУДЛЛОВ,

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
12 серпня 1962 р., З стор..



ТРИВОЖНИЙ СИГНАЛ

Х&ЕЧІРНІ сутінки опусти* 
лись над Новоукраїн- 

кою. В цей час з боку вок
залу починає розноситись 
мелодія «славнозвісної» пі
сеньки «Ей, мамбо!». На її 
заклик прямують юнаки і 
дівчата. Йдемо за ними і 
ми. Навколо маленького 
фонтанчика, на бетонному 
майданчику, наче в лихо
манці, трясеться в стильно
му танці молодь. Першу 
мелодію змінює інша в сти
лі «ча-ча» — і знову дикі 
звуки. Несподівано, радую
чи слух, полилась чарівна 
музика вальсу Іогапа 
Штрауса. Але хлопці не- 

й-------------------------

ЦЕ ЦІКАВО
РОЗКОПКИ

СТАРОДАВНЬОГО 
МІСТА

Нові відомості про 
одне з найдавніших міст 
Середньої Азії — Та- 
раз — одержали казах
станські археологи. В ре
зультаті розкопок вияв
лено потужні оборонні 
вали, сторожові башти, 
залишки багато прикра
шених цегляних будин
ків. Знайдено велику ко
лекцію монет і залізних 
предметів, яка дає змо
гу простежити життя 
Тараза, починаючи з пе>> 
шого століття нашої ери.

квапливо виходять з танц
майданчику перекурити, а 
дівчата, зібравшись груп
ками, про щось розмовля
ють. Твір Штрауса їх не 
хвилює. Для них це немов
би «музичний антракт».

Чому ж полька, крако
в’як, вальс перестали ці
кавити нашу молодь? 1 хто 
винний в тому, що у окре
мих юнаків і дівчат з’яв
ляються нахили до поганої 
музики, стильних танців?

М. С. Хрущов в своїй 
промові на Всеросійському 
з’їзді вчителів 9 липня 
1960 року справедливо вка
зував, що серед частини 
молоді ще помічаються не
здорові погляди і звички, 
і головна їх причина — 
серйозні недоліки у вихов
ній роботі школи, комсомо
лу, партійних організацій.

Як же поставлена ця ро
бота в Новоукраїнці? На
чальник місцевої залізнич
ної станції В. С. Скляр за
купив в Одесі велику кіль
кість пластинок занадто 
вже «легкого» жанру, а 
баяніст А. М. Томаченко 
програє їх на радіолі.

— Хіба у вас 
немає 
пластинок, 
ви

«Ей, 
ми

івших
ЩО

через одну 
мамбо!»? — 
у т. Тома-

ставите 
запитали 
ченка.

— Вона у мене вже в пе
чінках сидить, — відпові
дає він. — Але що я можу 
вдіяти, коли танцюючі ви
магають саме «мамбу».

— Скажіть, а бувають у 
вашому клубі працівники 
райкому комсомолу чи рай
відділу культури?

— Якось заходив з рай
кому т. Тинтюк. А остан
нім часом нікого з них не 
баАив. А жаль. В клубі без
ладдя, Музичні інструмен
ти поламані. Я вже не па
м’ятаю, коли у нас чита
лась лекція. Гуртки худож
ньої самодіяльності не пра
цюють.

Виникає запитання: кола 
ж нарешті Новоукраїнсь- 
кий райком комсомолу і 
районний відділ культури 
поведуть справді насту
пальну боротьбу проти не
безпечної 
стильної 
процвітає 
би»?

хворобн — 
лихоманки, що 
лід звуки «ма.м-

Д. ЧИБІСОВ.

jioau

ВОЛЕЙБОЛ Ъ
ОСТАННІЙ раз пролу- 
нала трель суддійсько- 

го свистка. Темпераментні 
болільники востаннє про
кричали своє традиційне: 
«На мило!». Спущено пра
пор змагання. В Кіровогра
ді закінчилась зональна 
першість України з волей
боле. На протязі п’яти днів 
на ігровому майданчику 
стадіону спортивного клу
бу «Зірка» точилися запек
лі поєдинки. П'ять команд 
міст Києва, Одеси, Харко
ва, Житомирської і Кіро
воградської областей вибо
рювали своє право назива
тися найсильнішою. Кож
ному з колективів хотілось 
потрапити у фінал.

Нарешті все невідоме 
стало відомим. . Заповнені 
всі клітки таблиці. Перше 
місце завоювали волейбо
лісти Києва. Вони, проде
монструвавши хорошу тех
ніку і взаєморозуміння, до-

ПОЗА 
РОЮ“

зуст- 
вий- 

Одеси і 
— наші

при

БІБЛІОГРАФІЧНА 
РІДКІСТЬ

Путивльської 
школи № 1 

області Вітя

Учень 
середньої 
Сумської 
Сверчков приніс у міс
цевий краєзнавчий му
зей незвичайну книгу, 
яку він знайшов на го
рищі. Його знахідка ви
явилася великою бібліо
графічною рідкістю.
Це — рукописне видан
ня військового статуту 
Петра І за 1719 рік.

сам спортінвентар несклад
ний: два стовпи, сітка,
м’яч. Але спробуйте погра
ти в цю гру в Кіровограді. 
Певен, не вдасться, бо в 
нашому місті немає жодно
го майданчика, на який до
пускали б «дикарів».

— Ви ж не спортсмени, 
значить, не можна, — так 
«люб’язно» зустрічають 
прихильників м’яча на ста
діоні спортклубу «Зірка»._ 

Колись в центральній 
частині Кіровограда було 
немало вільних для всіх 
волейбольних майданчиків. 
Вони знаходились в парку 
культури і відпочинку іме
ні В. І. Леніна, в медично
му училищі, на подвір’ї 
кінотеатру ім. Дзержинсь- 
кого. Кожного вечора там 
юрмилися люди. Грали «на 
внкндку». Часто проводи
лись різні змагання — офі
ційні й товариські. І не 
дивно, що тоді збірні Кі- 
ровоградщнни з волейбола 
неодноразово перемагали в 
зонах, виходили у фінал.

Зараз же захоплююча 
гра культивується, голов
ним чином, лише в ДСТ 
«Авангард». Майже ніколи 
не беруть участі в першості 
міста волейболісти «Дина
мо», «Спартака», «Трудо
вих резервів», де цей вид 
спорту розвивається над
звичайно незадовільно. Па
радоксально, але цьогоріч
ну першість області серед 
жінок виборювали тільки... 
один низовий колектив 
ДСТ «Спартак» і кілька 
низових колективів ДСТ 
«Авангард». Чи можна при 
такій «масовості» сподіва
тися на успішний виступ 
наших спортсменів па рес
публіканських змаганнях?

і ше одне наболіле пи
тання — тренерські кадри. 
В Кіровограді немає жод
ного висококваліфікованого 
спеціаліста з волейбола.

З усього сказаного на
прошується висновок: 
раз волейбол 
градщині 
тильгає» 
Обласній раді спортивних 
товариств і організацій, го
лові обласної секції волей
бола М. Красновському 
вже давно час «вилікува
ти» цей вид спорту від та
кої хронічної хвороби.

М. БАРСЬКИЙ.

сить легко виграли всі 
річі. На друге місце 
шли спортсмени 
лише на третьому 
земляки. Можливо, 
більш сильному складі 
команд-учасниць результат 
кіровоградців можна було 
б- тільки вітати. Але, крім 
колективу киян, всі інші 
команди грали приблизно, 
однаково і досить слабо. 
Перемога однієї над іншою 
була справою не стільки 
техніки, скільки фізичної 
підготовки і тактичної гра
мотності гравців і трене
ра.

Ще гірше виступила ■ 
Запоріжжі иаша жіноча 
збірна з волейбола. Кіро- 
воградки опинились на пе
редостанньому, четвертому 
місці в зоні.

Тепер, коли вляглися 
страсті, можна спокійно ро
зібратися в причинах не 
зовсім вдалого виступу 
збірної нашої області. Хоч, 
забігаючи трохи наперед, 
скажемо, що дехто, навіть, 
окремі товариші з спортив
них організацій Кіровогра
да вважають винними в 
усьому... суддів.

— Від вас з а л е ж а- 
ло(?!), — кажуть вони го
ловному судді змагань 
М. Поляновському, — зро
бити так, щоб наші вийшли 
на перше місце.

Досить сумнівний засіб 
здобування очок!

Ні, причини криються 
значно глибше. Гравці збір
ної області зустрілись за... 
сім днів до початку зма
гань. До того часу вони ви
ступали за різні колективи. 
Зрозуміло, що за такий ко
роткий час тренувальних 
зборів тренеру М. Олефіро- 
ву не вдалося об’єднати 
спортсменів у міцний, 
дружний ансамбль.

На полі ми побачили 
шість зовсім різних грав
ців, які погано розуміли 
один одного. За винятком 
В. Смирнова (він нещодав
но переїхав в Кіровоград 
з Кишинева), члени збір
ної вкрай слабо підготов
лені як технічно, так і фі
зично.
точно 
провести 
шальний 
правильну, передачу. Вони 
допускають величезну кіль
кість помилок при грі в 
захисті й страховці партне
ра. Особливо це стосується 
М. Манойди і Г. Таранен-

і*

S3

- z 1
я &

' ''

ЗВІРОЛОВИ
■ ІГП ОБАЧИВШИ людину,
■ лютий красень-барс 
а глухо і загрожуюче ри-
■ чить, нервово б’є хвос- 
в том по боках, прикра-
■ шених чорними кружка- 
и ми. Шкребе каміння 
а довгими гострими кігтя-
■ ми. Навіть надійно схоп-
■ лений капканом, він яв-
■ ляє собою велику небез-
■ пеку. Одного удару ла- 
<з пою досить, щоб нанес-
■ ти смертельну рану.
■ Але людина безстраш-
■ но підходить до хижака.
■ Мить — і на голову 
в звіра падає міцна кош-
■ ма, лапи стягують воло
сі сяний аркан. Сутичка за-
■ кінчена! А через деякий
■ час в зоопарках далеких
■ міст сотні відвідувачів
■ будуть милуватися ве-
■ личним звіром, читаючи
■ табличку: «Сніжний барс. 
□ Батьківщина — Східний
■ Памір».
" Майже п’ятнадцять
■ років займається небез- 
" печним і захоплюючим 
* промислом звіролова 
" старий мисливець — па-
■ мірець Холбай Курба-

■ ■ ■
■

В * • v ” ” ®
■ нов. У невеликім загоро- •
□ ді поблизу його дому, ■
в в .чайвисокогорнішому в
■ країні селищі Мургаб
■ можна побачити і полох- 
в ливих гірських кіз, і 
а впертих круторогих ба- 
а ранів-архарів, і гордих
■ орлів-бородачів, і біло- 
* голових грифів.

■■
■

т

Нелегке ремесло зві
ролова — сотні кіломет
рів по надхмарних плос
когір’ях, похмурих сивих 
ущелинах пройшов і 
проїхав Холбай, перш 
ніж до тонкощів вивчи
ти повадки обережних 
мешканців гір, запам'я
тати улюблені пасови
ща, місця їх відпочинку. 
І тільки тоді пролунала 
по аулах і кочовищах 
слава про кращого ми
сливця Радянського Па
міру.

Кожен житель — від 
проворного хлопчини до 
сивого чабана добре 
знає Холбая і завжди 
готовий подати допомо
гу, яка нерідко потрібна » 
навіть такому знамени
тому мисливцю. Напри
клад, щоб піймати обе
режних швидконогих кіз

о

заго- ■ 
п’яти !

тва- і

і баранів, декілька 
ничів з відстані до 
кілометрів женуть 
рин у вузькі ущелини, в
де у великій підковопо- ! 
дібній сітці підстеріга- і 
ють четвероногих Хол
бай і його постійні то
вариші Джамал Табал- 
диєв, Чінебай Нобієв та 
інші. Але ось здобич в і■ 
надійних руках, переки- 5 
нута через сідло, і дру- 5 
зі відправляються в да- ■ 
леку зворотну путь.

Кожен рік Мургабська ■ 
зообаза поставляє в 
цирки і зоопарки країни 
десять — п’ятнадцять 
сніжних барсів, до п’ят
десяти архарів і теке, 
не один десяток оолів.

Н. КОНСТАНТИНОВ, 
(кор. ТАРС).

Памір.

ЩАСЛИВІШ ФІНІШ
ОЛЕНСАНДРІЙЦІ В

Двадцять найснльнішнх 
мотогонщиків області взя

ли участь у змаганнях, які від
булися в місті Хрущові. Тися
чі болільників були свідками 
гострої спортивної боротьби 
між майстрами спорту Анато
лієм Купрієнком та Іваном Ко- 
робовським В класі машин 
350 кубічних сантиметрів чем
піоном області став Купрієнко. 
Олег Боч-Грімберг вийшов пе
реможцем в класі мотоциклів 
125 кубічних сантиметрів, а в 
класі 175 кубічних сантиметрів

Одеський порт назива
ють воротами України на 
Чорному морі. До його ме
ханізованих причалів швар
туються торговельні судна 
багатьох країн світу.

На фото: на одному 
портових причалів.

Фото А. ФАТЄЄВА.
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не мав собі рівних олександ- 
рієць Ростислав Щербина.

Добре виступили на змаган
нях і молоді гонщики Іван 
Чабанов та Микола Сотник.

Нижче своїх можливостей 
виступив кандидат у майстри 
Вячеслав Данилов і чемпіон 
України Олександр Фоміи.

В підсумку змагань тради
ційний перехідний кубок Но- 
вогеоргіївського району завою
вала команда м. Олександрії. 

В. МАШУК, 
головний суддя змагань.

їм бракує 
поставити 

сильний 
Удар,

вміння 
«блок», 
завер- 

зробити

за- 
на Кірово- 

добряче «шху
на обидві ноги.

ТВО редактора 
В. крамаренко.

Дооре поставлена 
культурно-масова робота в 
Псрчунівській середній школі 
Новоукраїнського району. Тут 
створено спортивні секції, уч
ні своїми силами обладнали 
майданчики для ігор.

Найкращі спортсмени школи 
Галина Романенко, 
живий, Олександр 
Світлана Пушко та 
ших
підвищують 
терність, а 
тренуваннях 
друзям.

Галина СЕЛ ЮТІ НА, 
учениця 10-го класу Пер
чу ніаської середньої 
школи.

М. Олсфіров, на наш пог- 
д, виявився не зовсім 

вдалою кандидатурою на 
роль тренера збірної. В грі 
команди важко знайти 
якийсь малюнок, вона без
грамотна в тактичному від
ношенні. Спортсмени 
вміють перебудуватися під 
час змагання, нав’язати 
перникові вигідний для се
бе стиль гри. Так, в ході 
зустрічі з активними кия
нами, наші земляки навіть 
і спроби не зробили збити 
високий темп, а в змаганні 
з одеситами, навпаки, кі- 
ровоградцям не вдалося 
підвищити цей темп. І ще 
один суттєвий недолік: чле
ни збірної області не вмі
ють бити з першої переда
чі. Вони віддають перевагу 
удару з другого пасу. Так 
грали років десять тому.

Волейбол — справді ма
совий, народний вид спор
ту. Важко знайти двір ве
ликого будинку, село, від
далену колгоспну бригаду, 
місто, де б не грали у во
лейбол. Захоплюються ним 
і зовсім юні, і молоді, і 
люди похилого віку. Та й

не

су-
Кінотеатр імені Дзержинсько- 

го. «СТРИБОК ЧЕРЕЗ БЕЗОД- 
,НЮ». Початок о 9 год. ЗО хв. 
ранку, 11 год. 15 хв., 1 год., 
2 год. 45 хв., 4 год. ЗО хв. дня, 
6 год. 15 хв., 8 год. та 9 год. 
45 хв. вечора. На літньому май
данчику «ЛІТАК ВІДХОДИТЬ 
О 9-ій». Початок о 9 год. ве
чора. Перед останнім сеансом 
та на літньому майданчику до
даткові фільми «МОСКВА - 
АНТАРКТИДА». «ЗА ВИСОКУ 
КУЛЬТУРУ ТОРГІВЛІ».

Кінотеатр «Мир». «ТАХ1Р ТА 
ЗУХРА». Початок о 10 год. ран
ку, 12, 2, 4 год. дня. ХуДожній 
фільм «КВАРТАЛ «МРІЯ». По
чаток о 6, 8, 10 год. печора.

Кінотеатр «С и в а ш е ц ь». 
«СЕЙМ ВИХОДИТЬ З БЕРЕ
ГІВ». Початок о 10 год. ран
ку, 11 год. 40 хв., З год. 10 хв., 
4 год. 50 хв. дня, 6 год. ЗО хв., 
8 год. 15 хв., 10 год. вечора. 
Для дітей о 1 год. 20 хв. дня. 
«ЧЕТВЕРО ЗА ТЕЧІЄЮ». На 
літньому майданчику «СЕЙМ 
ВИХОДИТЬ З БЕРЕГІВ». По
чаток _о 9 год. вечора.

Кінотеатр «Хроніка». «МИ 
ПОБАЧИМО УВЕСЬ СВІТ», 
«У ЖИГУЛЯХ», «НОВИНИ 
ДНЯ». «ІНОЗЕМНА КІНОХРО- 
Н1КА».

Петро Не- 
Коваленко, 
багато ін- 

лише самі 
м а вс

школярів не
спортивну 

й допомагають у 
своТм молодшим

ґй Представник колективу 
фізкультури Кремгесбуду 
Григорій Манойло знову по
бив рекорд області з мара
фонського бігу. Виступаючи па 
республіканських змаганнях в 
Києві на Великий приз Украї
ни. наш земляк серед 87 учас
ників фінішував дев’ятим, 
вклавшись у норму першого 
спортивного розряду. Не дало 
йому право на участь в пер
шості СРСР у Ташкент!.

І. МІРОШНИЧЕНКО, 
тренер з легкої атлетики.

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

БК 00264 Зам. № 4845.

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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