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Пролетарі впх країн, єднайтеся!

здрастуй, рік навчальний
Фотоетюд В. Ковпака.

ТІ ІБИ відгомін сонячного літа — букети запашних квітів. Для цих дітей літо 
було особливим: їх вперше чекала школа, нові знайомства і враження. 

А квіти! То для вчительки, яка дасть перші уроки в житті, навчить любити й 
розуміти книгу, дасть безліч знань.

Діна 2 коп.П'ятниця, 31 серпня 1962 р.Рік видання VI 
№ 105 (612)

В Ц IC ICH України
ПРО СТАТТЮ Н. Г. ЗАГЛАДИ „ДОРОЖІТЬ ЧЕСТЮ ХЛІБОРОБА“

ЦК КП України прийняв постанову про статтю Героя Соціалістичної Праці, лан
кової колгоспу «Перше травня» Чернях^вського району Житомирської області 
тов. Заглади Н. Г. «Дорожіть честю хлібороба», опубліковану в газеті «Правда 
Украины». Ця стаття, відмічається у постанові, має важливе політичне значення у 
вихованні комуністичного ставлення до праці і соціалістичної власності, підіймає ак
туальні питання дальшого розвитку сільського господарства, підвищення особистої 
відповідальності кожного трудівника села за дальше зростання виробництва зерна, 
м’яса, молока та іншої продукції, за повне використання резервів і можливостей 
всіх колгоспів і радгоспів республіки.

ЦК КП України рекомендує обкомам, міськкомам, райкомам КП України та сіль
ським первинним партійним організаціям широко обговорити статтю тов. Загла
ди Н. Г., спрямовуючи зусилля всіх комуністів, комсомольців, колгоспників та пра
цівників радгоспів на виконання рішень XXII з’їзду партії і березневого Пленуму 
ЦК КПРС та успішне завершення сільськогосподарського року.

Постанова ЦК КП України зобов’язує територіальні виробничі управління, рай
коми КП України, первинні партійні організації колгоспів і радгоспів рішуче посили
ти масово-політичну роботу, постійно виховувати у всіх колгоспників і робітників 
радгоспів комуністичне ставлення до праці і соціалістичної власності, навчати їх на 
кращих зразках роботи передовиків колгоспно-радгоспного виробництва. Партійні 
організації повинні піднімати маси на рішуче викриття і усунення недоліків в сіль
ськогосподарському виробництві, на боротьбу проти ледарів, порушників трудової 
дисципліни, бракоробів, окозамилювачів, підвищити відповідальність керівних 
працівників колгоспів і радгоспів, спеціалістів сільського господарства за доручену 
справу. -

Редакціям газет, радіо, телебачення рекомендовано всебічно висвітлювати пи
тання, поставлені у статті Н. Г. Заглади «Дорожіть честю хлібороба», широко пода
вати відгуки і пропозиції трудящих.

■МНОЖИТИ ЗУСИЛЛЯ У БОРОТЬБІ ЗА ВИКОНАНИЙ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ’
У виховній роботі доходити до кожної радянської людини!
ЯКИЙ вклад у загальну справу комуністичного бу

дівництва вносять трудящі Кіровоградщинп, як во
ни виконують свої соціалістичні зобов’язання на 1962 
рік? Що потрібно зробити для посилення ідеологічної 
роботи? Саме про це йшла ділова розмова на пленумі 
обкому КП України, який відбувся 28—29 серпня в 
м. Кіровограді.

З доповіддю в першому питанні порядку денного «Рі
шення серпневого Пленуму ПК КП України «Про хід 
виконання державного плану четвертого року семирічки 
і завдання по дальшому поліпшенню керівництва про
мисловістю та будівництвом» і завдання обласної пар
тійної організації» виступив секретар обкому КП Ук
раїни В. В. Плющенко.

Доповідь «Про завдання партійних організацій облас
ті по дальшому піднесенню ідеологічної роботи в світлі 
рішень XXII з’їзду КПРС і серпневого Пленуму ЦК КП 
України» зробив секретар обласного комітету партії 
С. 3. Сергієнко.

1. ЧАС ВИМАГАЄ: ТРЕБА ПОСПІШАТИ!

КОЖНА радянська людина мріє про світле майбут
нє — комунізм. Так, він уже не за горами. Партія 

урочисто проголосила: нинішнє покоління радянських 
людей житиме при комунізмі. Нове омріяне суспільство, 
насамперед, передбачає достаток матеріальних і духов
них благ для кожної людини. В ім’я цієї великої мети— 
створення чаші достатку — можна і потрібно працюва
ти так, щоб не втрачати жодного дня, жодної години J 
навіть хвилини. Досить навести такий приклад. Кожний 
процент втрати робочого часу тільки на підприємствах 
області, підпорядкованих Черкаському раднаргоспові, 
зменшує виробництво продукції на суму понад один 
мільйон карбованців.

— Трудящі Кіровоградської області, — говорить тов. 
Плющенко, — як і всі народи країни, під керівництвом 
Комуністичної партії успішно перетворюють в життя 
історичні рішення XXI та XXII з’їздів КПРС і добилися 
непоганих успіхів у розвитку промисловості, будівни
цтва, транспорту. За минулі три роки семирічки про
мисловість області збільшила випуск продукції на 
39 процентів, середньорічний ріст виробництва становив 
11 процентів. За цей же період введено в експлуатацію 
ряд промислових об’єктів і 425 тисяч квадратних метрів 
житла. План випуску валової продукції за сім місяців 
ц. р. виконано на 104 проценти і по продуктивності пра
ці — на 102 проценти.

Доповідач говорить, що на підприємствах області ши
роко розгорнулося соціалістичне змагання за дострокове 
виконання плану 1962 року — четвертого року семиріч
ки. Розвідники майбутнього йдуть у перших рядах зма
гання. Тов. Плющенко називає правофлангових, зокре
ма заводи «Червона зірка», «Сільгоспдеталь», агрегат
ний, Семенівсько-Головківський вугільний розріз, Завал- 
лівський графітний комбінат, Кременчуцьку гідроелек
тростанцію та інші. Колективи цих підприємств показу
ють приклад, ведуть перед у змаганні.

На жаль, досвід їх ще не став надбанням усіх фабрик 
5 заводів. 66 підприємств і будов не справляються зі 
своїми завданнями. Особливо незадовільно працює нема
ло підприємств місцевої промисловості. Погано прово
дять заготівлю і переробку овочів,іфруктів для населен
ня підприємства обласного управління продовольчих 
товарів.

На пленумі Кіровоградського 
обкому КП України

Пленум відзначив, що будівельні організації не справ
ляються з поставленими перед ними завданнями. Дуже 
повільно проходить будівництво шкільних і дитячих за
кладів, вкрай незадовільно споруджуються тваринниць
кі приміщення в колгоспах і радгоспах області.

Доповідач критикує керівників підприємств, особливо 
комсомольські організації за незадовільну роботу по 
збору металевого лому, який так потрібен нашій про
мисловості.

Тов. Плюшенко говорить що зараз немає більш по
чесного завдання кожного колективу, кожного робітни
ка, як виявлення і максимальне використання всіх резер
вів виробництва, безумовне виконання народногосподар
ських планів та соціалістичних зобов’язань.

Комсомольські організації покликані подати дійову 
допомогу партійним організаціям у мобілізації юнаків і 
дівчат на виконання рішень серпневого Пленуму ЦК 
КП України. В особливому боргу перед народом ком
сомольські організації ударних будов — пускових об’єк
тів нинішнього року.

2. ЛЮДИНУ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВУВАТИ 
СЬОГОДНІ

ЕЛИКЕ місце в доповіді секретаря обкому КП Ук 
раїни С. 3. Сергієнка було відведено питанням вихо 

вання підростаючого покоління, людини майбутнього. В 
політичній освіті молоді багато міськкомів, райкомів 
ЛКСМУ допускають формалізм і казенщину. Саме тому 
частина політгуртків припинила свою роботу ще задов
го до кінця навчального року. Між тим, окремі партій
ні і комсомольські комітети і тепер повторюють мину
лорічні помилки. При комплектуванні сітки комсомоль
ської політосвіти потрібно враховувати загальноосвітню 
підготовку і особисте бажання слухачів; дуже важливо 
найбільш підготовлених, кваліфікованих, досвідчених 
комуністів затвердити пропагандистами комсомольських 
політгуртків.

Тов. Сергієнко докладно зупинився на питаннях 
дальшого розвитку патріотичного руху за комуністичну 
п^рацю. В нашій області, — каже він, — зараз понад 
75 тисяч чоловік беруть участь у комуністичному зма
ганні. Проте не можна миритися з тим, що на селі цим 
питанням займаються недостатньо.

Обов’язок комсомолу — повсякденно виховувати у 
молоді комуністичне ставлення до праці. Формування 
людини комуністичного суспільства неможливе без по
долання пережитків минулого. Комсомол повинен ого
лосити нещадну війну дармоїдству, ледарству, хуліган- 
ству,_ пияцтву, створювати навколо носіїв порочних тра
дицій минулого обстановку загального осуду, добива
тись підвищення відповідальності батьків за виховання 
дітей.

Партійні і комсомольські організації Долинського, 
Олександрійського, Новомнргородського районів посла
били атеїстичну пропаганду серед молоді, недостатньо 
ведуть роботу з молодими людьми, які потрапили 
під вплив релігії.

Пленум зобов’язав міськкоми, райкоми партії, обком 
ЛК.СМУ, первинні партійні і комсомольські організації 
докорінно поліпшити ідейно-виховну роботу серед мо
лоді, піднести роль школи і вчителів у формуванні ма
теріалістичного світогляду учнів, покращити навчально- 
виховну роботу у вузах і технікумах.

В діяльності комітетів комсомолу треба до кінця по
долати формалізм, зазнайство і нескромність окремих 
комсомольських працівників, кабінетний стиль у вихов
ній роботі, вести пропаганду і агітацію.індивідуальну. 
роботу з кожним там, де молодь живе, працює і відпо-. 
чиває. •

Партійні, радянські, профспілкові і комсомольські ор
ганізації, культурно-освітні заклади, середня і вища 
школа повинні посилити виховання населення в д\сі 
морального кодексу будівника комунізму, домогтися,, 
щоб він став законом життя кожного колективу, сім’ї, 
людини.

В роботі пленуму взяли участь і виступили з промо
вами голова Черкаського раднаргоспу О. С. Чернегов, 
перший секретар обкому КП Укоаїни Ф. Г. Мартинов. ,

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про безоплатне вилучення будинків, 
дач та інших будівель, споруджених 

або придбаних громадянами 
на нетоудові доходи

До державних органів 
республіки надходять від 
громадських організацій і 
колективів трудящих мате
ріали, в яких є дані про те, 
що окремі особи будують 
або придбають будинки, 
дачі та інші будівлі на 
нетрудові доходи, а також 
за рахунок незаконного 
використання засобів дер
жавних підприємств, уста
нов, колгоспів, кооператив
них та інших громадських 
організацій. Громадські ор
ганізації і колективи трудя
щих висловлюють справед
ливе обурення діями цих 
осіб і пропонують переда
вати такі будинки, дачі та 
інші будівлі до комуналь
ного фонду місцевих Рад 
депутатів трудящих, кол
госпам, кооперативним та 
іншим громадським органі
заціям.

З метою запобігання по
дібним антигромадським ді
ям окремих громадян і не
допущення надалі будуван
ня або придбання будинків.

дач та інших будівель на 
нетрудові доходи Президія 
Верховної Ради Української 
РСР постановляє:

1. Встановити, що оудин- 
ки, дачі та інші будівлі, 
збудовані або придбані гро
мадянами на нетрудові оо- 
ходи, а також за рахунок 
незаконного використання 
засобів державних підпри
ємств, установ, колгоспів та 
інших кооперативних чи 
громадських організацій, 
підлягають безоплатному 
вилученню і передачі до ко
мунального фонду районної, 
міської Ради депутатів тру
дящих, колгоспу або іншій 
кооперативній чи громад
ській організації.

2. Зобов’язати виконавчі 
комітети районних, міських 
Рад депутатів трудящих 
забезпечити ретельну пе
ревірку матеріалів, що є в 
їх розпорядженні, про бу
дування або придбання ок
ремими особами будинку,

(Закінчення на 2-й стор.).
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На транспортуванні си
лосної маси від комбайна 
працює тут шість автома
шин. Всі шофери—і Анато
лій Капінус, і Іван Царенко 
та інші хлопці трудяться 
на совість. Та все ж між 
ними виділяється Андрій 
Хмельницький.

З самого початку сило
сування не було у нього 
жодної поломки автомаши
ни чи якихось інших виму
шених простоїв. Шофер 
добре підготувався до тран
спортування маси, все пе
редбачив. Кузов обладнав 
щитами, на всякий випадок 
обзавівся ланцюгами.

Тепер за день на віддаль 
6 кілометрів він робить по 
22 рейси, перевозячи по 
60 — 70 тонн соковитого 
корму.

Колгоспна стінгазета, 
«блискавки» завжди відзна
чають Андрія Хмельниць
кого, як сумлінного праців
ника. Молодий водій заслу
говує на таку похвалу.

І. ТЕЛЯТНИК,
Колгосп «Родина», 
Маловисківський район.

— Що за причина: вже 
сьома година, а машин не
ма? — вдивляючись у да
лечінь, говорить бригадир 
Ілля Григорович Крипо.

— Мабуть, щось з ком
байном трапилось, — від
повідає йому вагар Галина 
Камінецька.

— Поїду туди та допомо
жу хлопцям, — не втерпів 
бригадир.

Саме в цей час на дорозі 
показалася автомашина, на
вантажена силосною масою.

— Чого затримались? — 
запитує Ілля Григорович 
у шофера Андрія Хмель
ницького, коли той виру
лив на ваги.

— Підшипник в комбайні 
розплавився, — відповів 
Андрій.—Та вже все в по
рядку. — Поспішив він за
спокоїти бригадира. — Гур
том полагодили. Так що 
норму будь-що виконає
мо — от тільки б не задо
щило.

Андрій без зайвих пово
ротів під’їхав до бурту, 
розвантажив кузов і знозу 
повів свого «газона» в степ.

і маса. В кол- 
— госпі «Перше Травня» Новоукраїнського району 
вся молодь вийшла на силосування кукурудзи. По
дивіться, як спритно розправляє на машині силосну 
масу комсомолка Віра Овекіна.

Фото А. Дібровного.

Безперервним потоком іде зелена 
госпі «Паппір Тпапма» ИпплииплТиі

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про безоплатне вилучення будинків, дач та інших будівель, споруджених 

або придбаних громадянами на нетрудові доходи
щих джерел засобів, на які 
збудовано або придбано 
будівлю, а також при вирі
шенні судом питання про 
безоплатне вилучення будів
лі, власник будівлі має пра
во знайомитись з матеріа
лами перевірки, давати 
пояснення, подавати на під
твердження своїх доводів 
документи та інші докази.

4. Розгляд матеріалів про 
безоплатне вилучення у гро
мадян будинку, дач та ін
ших будівель, збудованих 
або придбаних на нетрудо
ві доходи, провадиться ра
йонним (міськким) народ
ним судом у відкритому су
довому засіданні з участю 
прокурора і представників 
громадських організацій.

Народний суд, встановив
ши, що будинок, дача та 
інші будівлі, збудовані або 
придбані на нетрудові до
ходи, а також за рахунок

(Закінчення).
дачі та інших будівель на 
нетрудові доходи, ство
рюючи для цієї мети комісії 
в складі депутатів Ради, 
представників комунальних 
і фінансових органів, коопе
ративних, профспілкових та 
інших громадських органі- 
заиій.

Результати перевірки і 
висновки комісії розглядаю
ться виконавчим комітетом 
районної, міської Ради де
путатів трудящих, який 
пои наявності для того під
став приймає рішення про 
направлення матеріалів пе-. 
ревірки до районного (мі
ського) народного суду.

3. При перевірці виконав
чим комітетом районної, мі
ської Ради дрпитатів трудя-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 31. серпня 1962 р., 2 стор.

ДРУЖНО,
по-комсомолъсъкиІГ А силосуванні кукурудзи в артілі імені Чкалова працює переважно молодь. Комсомольці взялись за справу гаряче з самого початку «зелених жнив». Вони відремонтували старий «СК-2,6» і пустили його в роботу. Тепер два агрегати працюють на повну потужність. Одна за одною мчать з поля до ферм автомашини з зеленою масою. Кожен гектар видає по 250 — 300 центнерів соковитого корму.Юнаки і дівчата зобов’язалися в цьому році закласти 8.750 тонн силосу. Тому й працюють вони завзято. До пізнього вечора чути веселі, бадьорі голоси хлопців та дівчат біля ферм, на полі біля агрегатів.Вже закінчили закладати корми в другій бригаді, тепер переходять в першу. Не можна не назвати їх імена. Це трактористи Г. Лазик та Г. Поліщук, комбайнер О. Тоя. Вони скошують за зміну по 7 — 8 гектарів качанистої. Не відстають у праці і випускники місцевої восьмирічної школи В. Батовська, Л. Швець. В. Трояновська, Л. Чернюк, В. Левков- ська, Л. Ковальчук та багато інших.

Л. ПОЛІЩУК, юЛкор.Колгосп імені Чкалова Голованівського району.
ЗДРАСТУЙ, РІК НАВЧАЛЬНИЙ!

звірила 
Раді. Так 
дівчаток, 
характе- 

тишко, ін- 
меткий,

М АРІЯ Данилівна вдруге 
*** обходила своїх майбут
ніх вихованців. їй, учительці 
Витязівської середньої шко
ли, в цьому навчальному 
році доручили вести пер
ший клас.

Спершу уважно 
списки у сільській 
і є, 23 хлопчики і 
Стільки ж різних 
рів. Той, гляди, 
ший вже змалку 
жвавий, може, й неслухня
ний. Як то кажуть, зна
ходь підхід до кожного. 
Але М. Д. Скубко звична до 
цього, деяка «практика» є.

Любить дітей вона, дуже 
любить. Не раз, було, зай
де у дитячий садок. «Ну, 
як тут мої підростають?» 
Радила вихователям, як 
привчати малят до праці, 
вчити вірші. Охоче розпові
дала дітям казки, співати 
вчила. А коли настав сер
пень, зачастила до батьків 
своїх майбутніх школярів. 
Знайомство давало багато 
цікавого.

незаконного використання 
засобів державних під
приємств, установ, колгос
пів та інших кооперативних 
чи громадських організацій, 
приймає постанову про 
безоплатне вилучення цих 
будівель і про передачу їх 
до комунального фонду ра
йонної, міської Ради депу
татів трудящих, колгоспу 
або іншій кооперативній і 
громадській організації. 
Цією ж постановою народ
ний суд може позбавити ко
лишнього власника будівлі і 
осіб, які спільно з ним про
живають, права користуван
ня жилою площею в бу
динку, що вилучається, да
чі та іншими будівлями.Голова Президії Верховної Ради Української РСР Д. КОРОТЧЕНКО. Секретар Президії Верховної Ради Української РСР „ . А. ЗЛЕНКО,м. Київ,29 серпня 1962 року.

СОНЦЕ стояло вже над 
головою, коли їздовий 

Іван Йосипович Семеренко 
привіз на гарбі першу за 
цей день тонну початків.

— Хіба це робота! — не- 
вдоволено говорить він. — 
Півдня чекаєш, поки нала
мають качанів та гарбу на
вантажиш...

з

Вчительці довірено
ПЕРШИЙ КЛАС

Дахно зустрів вчи- 
з букварем під пах-

я вже трохи літери

Толя 
тельку 
вою:

— А 
знаю. Ось дивіться...

Виявилось, що й справді 
він знає чимало. Сергійко 
Вергун при пеошому ж зна
йомстві похвалився своїми 
малюнками. І Це теж приго
диться, щоб захопити хлоп
чика уроками, знайти тему 
для дружньої розмови. Са
ша Віза вміє добре раху
вати.

Розмовляючи з батьками, 
Марія Данилівна всім на
гадала, які саме підручники 
треба приготувати до шко
ли, що повинен мати пер
шокласник з першого дня 
занять.

Гарний вигляд має клас, 
де навчатимуться найменш'. 
Тут затишно, привітно, кім-

При відсутності в осіб, що 
виселяються, іншого жило
го приміщення їм надається 
за існуючими нормами жи
ла площа тією організацією, 
якій передано домоволодін
ня.

5. Якщо виконавчим комі
тетом районної, міської Ра
ди депутатів трудящих або 
народним судом при пере
вірці і розгляді матеріалів 
про будування або прид
бання будівель окремими 
особами на нетрудові до
ходи будуть встановлені оз
наки злочинних діянь цих 
осіб, матеріали про них під
лягають направленню про
курору для проведення слід
ства.

Тим часом підійшли кол
госпники й разом переки
нули гарбу. В траншею 
посипались великі, вагомі 
кукурудзяні початки. Там, 
у траншеї, вже всього було 
вдосталь: і неподрібнені,
прямо з гичкою буряки, і 
цілі качани.

А поряд стоять аж три 
дробарки- і усі — полома- 
ні.

— Бачите, як підводять 
наші механізатори, — бід
кається К. К. Фурман, від
повідальний за силосуван
ня. Але тут же висловлює 
більш оптимістичну думку:

— Нічого, звалимо все 
докупи, а прийде зима — 
розберемося.

Зоотехнік колгоспу «Ко
муніст» І. І. Ятел вносить 
деяку ясність:

— Спочатку, коли працю
вали дробарки, ми таким 
чином закладали комбіно
ваний силос: подрібнювали 
буряки й качани, переме
лювали горохову солому і 
все це настилали шарами. 
А зараз...

Вже четвертий день йшло 
закладання цієї траншеї 
місткістю в 150 тонн, але 
забита вона була лише на
половину. Сумнівно, щоб 
при таких черепашачих тем
пах колгосп встиг вчасно 
закласти заплановані 750 
тонн комбінованого силосу.

А як посувається силосу
вали зеленої маси! її закла
дено щось більше 3 тисяч 
тонн при плані десять.

Ми щиро сподівалися, що 
тут, на передньому краї, 
зустрінемо комсомольців

®-=

прикрашають квіти. 
поріг вперше пере-

нату 7
Оцей 
ступлять завтра 8-річні ви- 
тязівці. Тх радо зустрінуть 
вчителі і учні. Старшоклас- 

мі 
м

СТОЛИЧНИЙ ВУЗ 
СТАВ БЛИЖЧЕ

■ м м м я

певну кількість місць для робітників і колгоспників, які

П. ХОЛЯВЕНКО, декан загальнонаукового факультету.
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Г) ПЕРШ Е навчальний рік починається і для студентів 
загальнонаукового факультету, який розгорнув свою 

роботу в м. Кіровограді. Факультет охоплює більше 
ЗО неінженерних спеціальностей. Заняття будуть одно
часно проводитись на вечірньому і заочному відділеннях. 

Закінчено набір на перший курс. Бажаючих поступити 
було близько півтори тисячі, конкурс витримало 512. 
Особливо багато абітурієнтів поступало на відділи, 
що готують такі спеціальності: природознавство, історія, 
бібліотечна справа. Порівняно меншим був конкурс по 
економічних спеціальностях. Серед прийнятих на перший 
курс 50 учасників Великої Вітчизняної війни. Багато 
вчителів, що працюють в періиих-восьмих класах, 
але не мають вищої освіти, будуть продовжувати нав
чання на загальнона у новому факультеті. Більше ЗО 
бібліотечних працівників підвищуватимуть свою ква
ліфікацію на гуманітарному відділі факультету.

Багато вступників дуже добре підготувались до екза
менів, успішно їх складали. Завідуючий Ново-Данилів- 
ським сільським клубом Долинського району К. О. Єре
менко, хоч він і незрячий, наполегливо иітудіював всі 
предмети, одержав відмінні оцінки і зарахований у вуз. 
Голови Світлопольської сільради Новопразького райо
ну і Жовтневої селищної ради м. Олександрії тт. Гре
бенюк і Ситьков набуватимуть юридичну спеціальність, 
па загальнонауковому факультеті здобувають вищу ос
віту голова Новоукраїнської райспоживспілки Г. Г. Ли- 
сицькийзавідуючі Олександрівським, Новомиргород- 
ським,повоукраїнськйм райфінвідділами тт. Бутурлі- 
мов, Крамаренко, Шваб.

Математичну спеціальність, крім учителів набувати
муть вступники, які люблять цю науку. Серед них робітник 
цукрозаводу П. Чиж, ливарник О. Фіщук, колгоспниця 
Ц. Уваєва, токар Л. Постолатиї, механік І. Корольов.

Треба підкреслити, що правила прийому дають велику 
перевагу при вступі особам, що працюють за спеціаль
ністю. /І як бути іншим? На наш погляд, слід визначити 
певну кількість місць для робітників і колгоспників, які 
хочуть одержати той чи інший фах і не можуть посту- * 
пити у вуз, бо не працюють в облюбованій галузі.

Перед новоствореним факультетом постав ряд трудно
щів. Немає учбової літератури, не вирішене до кінця 
питання з кадрами викладачів. Але, безумовно, всі ці 
«хвороби росту» поступово вилікуються. Деканат, ви
кладачі зроблять все для того, щоб допомогти стіїден- 
там-виробничникам здобути вищу освіту без відриву від 
виробництва. не

Ж

артілі. Але їх не було. На
віть секретар комітету Ми
кола Вівчаренко, як сказа
ли колгоспники, не з’явля
ється біля траншеї.

84 члени ВЛКСМ у кол
госпі «Комуніст». І хоч як 
не виправдовується М. Вів- 
чаренко, що вони, мовляв, 
здебільшого у тваринництві 
та на транспорті зайняті —. 
комсомольсько - молодіжну 
бригаду для силосування 
створити можна, і створи
ли б. Якби на зборах, що 
відбулись ще напередодні 
збирана колосових, не ми
мохідь, безпредметно вели 
розмову про участь моло
ді в силосуванні.

У інших в цей час — і 
спеціальні бригади, і невси
пуче око «Комсомольсько
го прожектора», і найшир- 
ший розмах масово-політич
ної роботи. А комсомольці 
«Комуніста» немов за глу
хою стіною живуть. Навіть 
члени комітету, яких тут 
дев’ять, не зволипи прийти 
на силосування.

Ніде правди діти —- не
рідко навідуються в кол
госп працівники райкому 
комсомолу. Кажуть комсо
мольці, що немало при цьо
му дають вони цінних по
рад, підказують. Та, видно, 
не досить цього. Треба б 
райкомівським товаришам 
безпосередньо зайнятись 
організацією молоді, ство
ренням бригади. Не мож
на, щоб така велика сила, 
як Комсомольска організа
ція колгоспу, пасла задніх. 

І. РОМАНЕНКО.
Новомиргородський район.

ники вручать малятам за« 
пашні'' букети квітів, поба
жають їм успіхів у навчан
ні, щастя у житті. А Марія 
Данилівна схвильовано про
мовить:

— Прошу сідати, діти. 
Починаємо урок.

Л. ЛИПА, 
наш позаштатний ко
респондент.

Бобринецький район.



Семінар секретарів 
обкомів комсомолу України

ЗАПОРІЖЖЯ, 29. 
(РАТАУ). Сьогодні тут 
закінчився дводенний се
мінар перших секретарів 
обкомів комсомолу Ук
раїни. його учасники ви
вчали досвід Запорізької 
обласної комсомольської 
організації в мобілізації 
сільської молоді на бо
ротьбу за високі врожаї 
кукурудзи.

В цьому році сільська 
молодь області вирощує 
кукурудзу на 194 тися
чах комсомольських гек
тарів. Сотні ланок борю
ться за високі врожаї 
«королеви полів».

Учасники семінару по
бували в господарствах 
Васнлівського району, 
де знайомились з механі
зованим збиранням ку
курудзи на силос і зер
но, з постановкою масо
во-політичної роботи в 
польових станах, з діяль
ністю комсомольських 
штабів і постів по охоро- 

. ні врожаю.
В роботі семінару взя

ли участь секретар Ц.К 
ВЛКСМ В. Т. Дувакін, 
секретарі ЦК ЛКСМУ 
Ю. Н. Єльченко та І. І. 
Скиба.

VII конгрес МСС закінчив роботу
ЛЕНІНГРАД, 29. (ТАРС). Сьогодні тут закінчив свою роботу 

VII конгрес Міжнародної спілки студентів.
У відозві до студентів усього світу конгрес закликав їх поси

лити боротьбу за мир, загальне і повне роззброєння, за мирне 
співіснування держав з різними соціальними системами. Відоз
ва закінчується урочистими словами, що звучать як клятва: 
«Наш священний обов язок — віддати свої енергію і знання 
для досягнення перемоги в нашій боротьбі, для утвердження 
міцного миру, свободи і прогресу в усьому світі!».

Обрано президію, генерального секретаря, ьіце-презндентів, 
секретаріат, скарбника, виконком і фінансову комісію. Одно
голосно було вирішено надати пост президента представникові 
Чехословацької студентської спілки. Делегація Чехословаччинн 
оголосила конгресові, що вона висуває на цей пост Іржі Пелі
кана.

-ааіаажяакаявжжгжі^

Злочину могло б не трапитись...

^іжвжжжжжкажяжжжаг 
: М. Волинець побуває на святі і
■ І М’Я передової дояр-

ки Олександрійсько- 
» го держкінзаводу Марії 
“ Волинець відоме у всьо- 
“ му районі. Вона вже ви- 
“ конала річне зобов'язан-
■ ня. Від кожної фуражної 
5 корови своєї групи Ма- 
и рія вже надоїла по 2909 
5 кілограмів молока і цим

ки Олександрійсько-
здобула право на участь 
в обласному святі пере
довиків сільського гос
подарства.

Нещодавно ще одна 
радісна подія сталася в 
житті Марії Волинець — 
її прийнято в ряди Ле
нінського комсомолу.

П. КОВАЛЕНКО.
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Т>ОНИ обидва з Кіровограда, обидва молоді енергій
ні хлопці. Перший з них — Володимир Ерро, дру

гий — Дмитро Коломієць. Вони були друзями, мали 
широке коло товаришів і знайомих. Володимир працю
вав у ливарному цеху заводу «Сільгоспдеталь», Дмит
ро — у механоскладальному цеху № 1 заводу «Чер
вона зірка». Обидва молоді, повні юнацької наснаги 
хлопці...

І ось одного з них немає. Не стало у батьків сина, 
у сестри — брата, ще не висохли сльози у нареченої. 
Смертельно поранений Володимир Ерро впав в одно
му з під’їздів по вулиці Луначарського.

Було це в неділю. Ввечері тисячі кіровоградців про
гулювалися вулицями міста. Ніщо не порушувало їх 
спокою. Не міг всидіти вдома і Дмитро Коломієць. 
Хильнувши солідну дозу горілки, він блукав із своїми 
«дружками» людними вулицями в пошуках незвичайних 
пригод. На вулиці Леніна зустрів Володимира Ерро. 
Холодно привітався.

— Яз тобою хочу поговорити, — звернувся Коломі
єць до Ерро, і давні знайомі завернули в під’їзд.

Розмова була короткою.
— За що ти вдарив «Вовчика»? — наступально запи

тав Коломієць у свого друга.
— Не пам’ятаю... Я був п’яний.
— А, ти не пам’ятаєш... Так ось тобі на згадку! 
У руках Коломійця блиснув ніж.

диво, спокійно вийшов з під’їзду, 
кривавленого Ерро.

До «дружків» не повернувся — пішов на’ ріг вулиць 
Шевченка і Карла Маркса.

— Я, здається, не запізнився? — вітаючись, запитав 
Таїсу Шерету, яка теж щойно підійшла на призначене 
місце побачення. — Ходім на танці, страшенно хочеть
ся збацати кілька речей...

Дівчина не перечила.
Старшого оперуповноваженого Івана Івановича Ма- 

ковського терміново викликали у міське відділення мі
ліції.

— Адреса — Луначарського, 31. Там вбивство. Не
гайно потрібно затримати злочинця.

Ерро вже нічого не міг сказати: у нього ледве про
щупувався пульс. Не могли описати зовнішності вбив
ці і мешканці будинку № 31. Лише Євгенія Борисенко 
сказала Маковському, що бачила, як з під’їзду вихо
див незнайомий юнак років вісімнадцяти у яскравій 
стильній сорочці.

Ще мить, і він, на 
залишивши там за-

іШіумдря

На критичну кореспонденцію «Об’єктивні» причини 
на пусковому об’єкті», вміщену в номері газети за 27 
липня ми спершу вже одержали відповідь від керуючого 
облбудтрестом т. Рибальченка. Але вона не могла за
довольнити редакцію, і тому газета 10 серпня виступи
ла з реплікою на адресу керівників тресту. Незабаром 
було одержано повторну відповідь про 
Ось вона:

«На будівництво Олександрійської 
школи-інтернату направлений старший 
виконроб т. Шварц, послано додаткову 
кількість робітників. За домовленістю з 
директором школи т. Шишуковим поло
вина спального корпусу буде введена в 
експлуатацію до 1 вересня, а весь комп
лекс школи-інтернату — до початку 
жовтня.

На будові траплялися переробки, за 
що винні в цьому особи покарані.

Ми просимо райком комсомолу 
могти нам набрати робітників з 
місцевої молоді для прискорення 
•ряджувальних робіт.

Керуючий облбудтрестом 
О. РИБАЛЬЧЕНКО».

вжиті заходи.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
Булыжник щупая, он палкою стучит 
И, как минер, проходит перекресток. 
Движением со всех сторон захлеснут, 
А светофор еще красней горит.
Водители скопившихся машин
С терпеньем ждут, боясь его обидеть...
А человек еще с войны не видит. 
Что отражается в глазах его больших. 
Лишь видит цель, и к ней всегда спешит, 
А впереди — так много перекрестков! 
Их без людей пройти не так то просто... 
Идет слепой. А красный свет горит.

Николай ГАЛИЧЕНКО.

4^ ПЕРУПОВНОВАЖЕНИЙ разом з дільничним міліціо- 
” нером Довженком поспішили на танцювальний май
данчик парку імені Леніна. Але попробуй відшукати 
тут винуватця злочину, коли на майданчику — десятки 
хлопців у яскравих сорочках.

А час летить. Не можна гаяти жодної хвилини. Ма- 
ковський і Довженко знову подалися в центр міста. 
Але й тут на вулицях — безліч яскравих сорочок. У 
якій же з них вбивця?

Раптом Маковський притишив кроки: назустріч, з бо
ку парку, йшов Дмитро Коломієць. «Треба затрима
ти», — блискавично пронеслася думка. Тим більше, що 
Дмитро вже не раз за хуліганство бував у міліції. Але 
спокійний вираз обличчя Коломійця в ту ж мить роз
віяв всі підозріння. Крім цього, Дмитро йшов з дівчи
ною, невимушено посміхався.

Ось закохані порівнялися з працівниками міліції. Ма
ковський непомітно слідкував за кожним рухом Коло
мійця. Яскрава сорочка, впевнена хода... Ніяких пі- . 
дозрінь.

Спинились.
— Товаришу Довженко, а, може, все-таки затримає

мо? Якийсь внутрішній інстинкт підказує мені...
Той стверджувально кивнув головою.
За кілька десятків метрів від відділення міліції Ко

ломієць несподівано зупинився.
— Мені треба поговорити з дівчиною.
— Будь ласка.
— При вас не можу... Це — цілком секретна, інтим

на розмова.
Не діставши дозволу на відлучення, Коломієць спро

бував непомітно викинути з кишені закривавленого 
ножа. Це йому не вдалося.

Того дня в цеху, на місці Ерро працював вже інший 
робітник. Та ім’я Ерро не сходило з вуст ливарників. 
Одні вголос висловлювали свої вболівання за трагіч
ну долю хлопця, інші десь в глибині душі переживали 
смерть товариша.

— Дехто навіть просльозився, — говорить нам май
стер цеху Юрій Варшавський.

Сльози... Чи не запізно? Адже і в комітеті комсомо
лу, і в цеху всі добре знали, що. Володимир не може 
похвалитися кришталево чистою совістю, поведінкою. 
Його не раз бачили в місті в нетверезому стані, знали 
про хуліганські вихватки.

— Він був «важкою» людиною... Замкнутим, — кон- 
стантує секретар комсомольського комітету заводу 
«Сільгоспдеталь» Леонід Фенько. — Нам просто не під 
силу виховувати таких типів...

Аналогічну атестацію Ю. Коломійцю дає комсорг ме
ханоскладального цеху № 1 заводу «Червона зірка» 
Анатолій Черних. Йому, бачте, як і всьому комсомоль
ському комітету, ніколи було займатися вихованням 
Коломійця.

— Він же не комсомолець, — пускає в хід ще один 
козир А. Черних.

І ОСЬ Д. Коломієць незабаром стане перед судом,
Його суворо покарають за законами радянського 

правосуддя. А хто ж судитиме совість комсомольських 
вожаків, активістів, вашу совість, товариші Фенько, 
Влох, Малєта, Черних? Це ж ви зовсім нічого не зро
били, щоб упередити вбивство. Вже не один день в

(Закінчення на 4-й стор.).
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вітчизняна війна і8і2 року
в українській художній творчості |

тона не видав? — Мені Платон родина, 
одна мать нас родила, одним щастям С 
дарила, і на білий світ пустила. — Як-£ 
же ти Платон — покажи нам свій пат- с 
рон. — А Платон патрон виймав, а С 
француз від нього утікав. Платон з дво- £ 
ра виїжджав та на брамі написав: «Ду- С 
рень француз, як ворона, пустив із рук <> 
Платона». А з столиці виїжджав, то на £ 
ставні написав: «Дурний француз, як со- о 
ва, пустив із рук Платова!» 9

Бадьорий оптимізм і загальна упев- 
неність народу в перемогу над загарб-0 
никами добре виражає солдатська пісня 
того часу «Полно, братці, тоскувати, луч- 
че пісню заспівати», яку записано в 1938 0 
році від 82-річного колгоспника Олек- 9 
сандра Гайдамаки в с. Старий Мерчик <> 
на Харківщині. О

«Як мн в лагерях стояли, много горя 9 
ми прознали,

Хоч і горя ми прознали, та француза 
ми узяли, 

його на пушку — збили 
ми його в галушку, 

в ружйо — змолотили 
ми в багно... 

він, тікав до Парижа 
не попав, 

ночував, а там птиця 
ночувала, 

закричала, 
Бонапарта ізлякала, 

піднявся, дев’ять днів 
тоді тікав, 

Париж попасти,
а злетів, щоб чорту впасти.

«Ось зробила, що з меня, 
да Російськая

Спільна боротьба російського і укра
їнського народів з нахабним ворогом 
породила чимало споріднених сюжетів 
пісень. Деякі з них фольклористи до 
цього часу записують у старих людей. 
Серед цих пісень безумовний інтерес 
становить поширена пісня «Пише ко
роль листи, а король французький». 
В ній розповідається про те, як фран
цузький король пише зухвалого листа, 
в якому вимагає, щоб 
підкорився йому:

«Оддай, оддай землі,

у народ Росії — 
а----  переможець наполеонівських армій—
<> назвав війну 1812 року Вітчизняною, 
О вклавши в це своє розуміння історично- 

го подвигу мас. В боротьбі з ворожою 
Ь навалою загартовувалась свідомість 

трудових верств населення, які проки- 
£ нулись від тяжкого сну кріпаччини.
О Національно-визвольна війна обумов- 
<> лювала в той час і всі сфери діяльності 

папогтлплї оалтиии гигпі пигтя Л ПІЛ ПІНІТ/, 

че відрізнялась від егоїстичної поведін
ки вельможного панства. На Україні з 
селян і козаків було створено кілька 
піхотних, кінних полків та партизан
ських загонів, чисельність яких переви
щувала 60 тисяч чоловік. Письменник 
І. П. Котляревський був одним з тих, 
хто в короткий строк сформував кінний 
полк українського козацького війська. В 
своєму листі він відзначав патріотичне 
піднесення українського народу, який 
вступав у козаки «с удовольствием, 
охотностыо и без малейшего уныния».

В поемі «Енеїда», над якою тоді пра
цював письменник, знайшло яскраве ві
дображення патріотичне піднесення то
го часу. Котляревський, словами своїх 
героїв Низа і Евріала — рядових бій
ців, шо гинуть за батьківщину, звертав
ся до своїх співвітчизників з закликом 
забути особисті інтереси і спільно захи
щати батьківщину.

Перший український прозаїк Г. Ф. 
Квітка-Основ’яненко у своєму нарисі 
«1812 год в провинции» правдиво розпо
вів про патріотичний настрій, який був 
властивий простим людям країни.

Величезний подвиг народу в війні 1812 
року приваблював до себе геніального 
художника Т. Г. Шевченка. Ще в юнос
ті, коли у Вільно він працював козачком 
у пана Енгельгардта і потайки займався 
малюванням, у нього була власна колек
ція портретів героїв війни Кутузова, 
Платова, Кульнева. На дозвіллі майбут
ній поет робив копії з них. Тема непо
рушної дружби двох народів-братів 
знайшла відбиття в його повісті «Близ
нецы», написана під час заслання.

ОООООООООООООЧ передової частини суспільства, _що рішу-
V ПІП ЛПАІЛ-ГІППІЛІ ПАПППШ-

<> БОРОДІНО (Московська область). Тут
л після реконструкції знову відкрився
О Державний Бородінський воснно-істо-
р ричний музей.
£ Н а знімку:
О падають гармати, які були відбиті 

французів у період війни 1812 року.
Фото О. Кузьміна.

відвідувачі музею ог-
* У

російський цар

аж по річці 
по Дніпро, 

я тебе разорю,Як не даси землі, то
Ох, по твоїх соборах все конюшні 

становлю!
По твоїх кімнатах всі ребята заведу!»
Цар «Олександер», який ніколи не ко

ристувався повагою у населення, зобра
жається переляканим і жалюгідним. Він 
звертається до «панів-сенаторів» і питає, 
що робити?

Народ славить у цій пісні улюбленого 
полководця Кутузова, який дає таку 
відповідь:

Не тужися, голова!
Дам я тобі війська крепкого запаса 
На француза-короля,
Щоб не була дурна-неразумна 
Французька голова.
Щоб почала биться, биться, 

воюваться, 
а теперя сомнря, гей, а теперя 

сомиря!
народі мало ім'я 
Матвія Платова.

Велику повагу в 
донського отамана 
Поет В. Жуковський називає його у сво
їй поемі «наш вихорь-атаман». В піснях 
про нього народ уславлює молодецтво 
та хитрощі донських козаків, які невло
вимими пробиралися в тил ворогів і зав
давали їм нищівних ударів. В пісні «Про 
Платона козака» розповідається, як 
«Платон закон преступив, свою бороду 
обрив, чорні кудряшки опустив, до фран
цуза 
знав, 
його:

приступив. Француз його не при- 
за купчика пощитав». Вій питає 
«Ти по світу проїжджав, чи Пла-

Як взяли

Як взяли

Ой, тікав

його

вже
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В лісу темнім

Громко-громко

Бонапарт тоді

Знов не міг в

О
О
%

Іземля!»
Так велика історична подія відбилася £ 

в творах письменників і в усній твор
чості українського народу.

Г. САМАРІЙ, 
доцент Кіровоградського педаго
гічного інституту імені О. С. Пуш
кіна.
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«Як космічні кораблі «Восток», виконавши програму орбі
тального польоту, повертаються на Землю?» — запитує робіт
ник облрембудтресту Микола Блиндовськнй.

Ним же цікавляться також шофер з м. Кіровограда 
С. Грнгор'ев, робітник заводу «Сільгоспдеталь» М. Березенко 
та інші.

Нижче публікуємо відповідь читачам.

K0QM0CV НА РІДНУ ПЛАНЕТУ
ГТОВЕРНЕННЯ космічно- 

* ■* го корабля на Землю в 
задану точку її поверхні— 
одна з найскладніших проб
лем космонавтики.

В чому ж полягають 
труднощі приземлення кос- 
мольота? Як вони перебо
рюються?

Космічний корабель про
літає майже 8 кілометрів 
кожної секунди. Завдяки 
такій великій швидкості 
польоту він утримується на 
своїй круговій орбіті. Сила 
притягання його до Землі 
при цьому врівноважується 
відцентровою силою. Щоб 
примусити супутник знижу
ватися, треба насамперед 
сповільнити швидкість його 
польоту.

Яким же способом за-

Невтішний фіналДИН АМІВЦІВ
АКІНЧИВСЯ* перший 

етап чемпіонату респуб
ліки з футбола серед ко
манд класу «Б» — ігри в 
зонах. Зазнавши поразки 
в останній зустрічі в Черка
сах з рахунком 0:1, кірово
градські динамівці опинили
ся на сьомому місці в сво
їй зоні. За умовами змагань 
вони зараз потрапили у ту 
групу команд, де в дальшо
му одинадцять колективів 
боротимуться за 18 — 28 
місця в республіці*

Так, це дуже невтішний 
фінал. З п’ятого місця в 
республіці торік — у кра
щому разі на вісімнадцяте! 
Але й за це місце ще дове
деться змагатися — адже 
попереду десять стикових 
матчів з іншими командами.

Про що ж говорять попе
редні підсумки сезону? Кі- 
ровоградці провели його ду- 

Злочину могло б не трапитись...
(Закінчення. Початок див. на 3-й стор.).

місті точаться розмови, суперечки про випадок на ву
лиці Луначарського. А ви, т. Малста, секретар завод
ського комсомольського комітету, сном і духом нічого 
про це не знаєте. Все це інакше не назвеш, як бай
дужістю.

В механоскладальному цеху № 1 більше двохсот 
комсомольців. Цех бореться за звання комуністичного. 
Високе, почесне це звання! Тут потрібні не лише 
високі виробничі показники, а й моральна краса кожно
го молодого робітника. І ось, будь ласка, з-за відсут
ності справжньої виховної роботи серед комсомольців 
і неспілкової молоді, через нікудишню організацію 
дозвілля, відпочинку — за вісім місяців цього року з 
числа робітників цеху двоє вчинили вбивство, десят
ки побували у витверезнику. /

Ось перед нами сидить «дружок» Д. Коломійця Воло
димир Троцький. Комсомолець. Працював поруч з 
Коломійцем, за кілька хвилин перед злочином був 
разом з ним, бачив, як той пішов на розмову з ^Ерро 
у під’їзд. Чи міг Троцький попередити злочин? Звичай
но, міг. Та навіть зараз в ньому не можна помітити 
найменшого співчуття до того, що скоїлось.

— Шкода, стильну сорочку не встиг купити в Дмит
ра, — зітхає Троцький.

Наведемо дослівно розмову з цим парубійком. На 
наш погляд, вона найбільш випукло характеризує його 
моральну спустошеність.

На запитання — чи були такі випадки, коли він сам 
затівав у місті дебоші, Володимир розгнуздано відпо
вів:

— Так, були. Але я попусту не лізу в бійку.
— А про те, що у Коломійця був ніж, ти знав?
— Знав. Я йому навіть допомагав робити його.
— Яка в тебе освіта?
— Більше семи класів. Поки що не вчуся...

— Ти хоч комсомольські збори відвідуєш коли?
— Заходжу... Але завжди сиджу та й думаю: хоч 

би швидше кінчилися.
І тут у розмову втручається Анатолій Черних:
— Бачите, він зовсім невихований!
Це злить Троцького:
— Невихований... А ви коли-небудь заглядали в 

мою душу? Ви знаєте, що там робиться... Вам аби план, 
план, план! Та ще членські внески...

Тут, звичайно, є велика доля правди. В цеху комсо
мольські збори скликаються рідко. І не лише Троцький 
не хоче їх відвідувати. Тут докотилися до того, що на 
збори комсомольців затягують з допомогою перепус
ток. Секретар йде в табельну, забирає перепустки і 
кожному комсомольцю не залишається нічого іншого, 
як іти на збори.

ЯК НЕ прикро, а все-таки в механоскладальному до 
цього часу не заходило жодної ділової розмови 

про хуліганство. Навіть випадок з Коломійцем не 
став предметом серйозного обговорення. А в завод
ському комсомольському комітеті строчать постанови, 
вказівки і т. д. Тут мало кого цікавило, чи, бодай, 
насторожувало те, що Д. Коломієць не раз притягався 
до відповідальності за дрібне хуліганство.

Навіть після вбивства по вулиці Луначарського в 
завкомах комсомолу обох підприємств панує незрозу
мілий спокій. Члени комітету залишаються глухими до 
сигналів про аморальні вчинки за стінами заводу.

...Коломійця суворо покарають за законами радян
ського правосуддя. І знову напрошується запитання: а 
хто ж судитиме совість комсомольських вожаків, ак
тивістів, вашу совість, товариші Фенько, Малєта, Влох, 
Черних? Ви ж зовсім нічого не зробили, щоб упереди
ти вбивство.

В. ЮР’ЄВ.

гальмувати космічний кора
бель, який перебуває на 
орбіті? Зробити це можна 
тільки за допомогою ракет
них двигунів. Адже пара
шут у космічному просторі 
не потрібний — там немає 
повітря.

Гальмова рушійна уста
новка повинна розвинути 
тягу проти напряму руху 
супутника. Щоб виконати 
цю умову, космічний кора
бель у момент включення 
установки повинен перебу
вати у строго визначеному 
положенні. Він повинен бу
ти розвернутий так, щоб 
сопла ракетних двигунів 
дивилися вперед, а сизії 
тяги була спрямована про
ти напряму польоту.

Але ось подано команду 
на посадку. Спрацювали

же нерівно. Поруч з хоро
шими іграми,, динамівці де
які з них просто провалили, 
а кілька зіграли набагато 
нижче своїх можливостей. 
Мова йде про програші 
дніпродзержннському «Дні- 
провцю», ровенському «Кол
госпнику», про дуже «сірі» 
матчі з київськими армій
цями і черкаським «Колгосп
ником» у першому колі. І, 
нарешті, остання поразка в 
Черкасах, яка відкинула кі
ровоградську команду дале
ко назад.

Вже тривалий час люби
телів футбола турбує питан
ня: що ж трапилося з ко
мандою, яка до цього зай
мала одне з провідних 
місць в республіці і яку 
на початку сезону називали 
одним з претендентів на 
звання чемпіона України?

Думається, що невдачі

А* H^l,

гальмові двигуни. Косміч
ний корабель сходить з 
кругової орбіти і починає 
знижуватися. З швидкістю, 
яка приблизно в 25 раз пе
ревищує швидкість звука, 
він врізається в повітря, 
яке дедалі густішає.

Політ з швидкістю, що в 
багато раз перевищує швид
кість звука, називається гі
перзвуковим. Він характе
ризується такими явищами. 
Перед тілом, що летить, 
утворюється «ударна хви
ля» — своєрідна межа, на 
якій різко ущільнюється 
зустрічне повітря. Між 
ударною хвилею і перед
ньою частиною корабля, що 
знижується, виникає «по
душка» з стиснутого повіт
ря, температура якої дося-

динамівців не можна пояс
нювати лише явищами епі
зодичного характеру, так
тичними помилками, хоч це 
теж не можна скидати з 
рахунку. Нинішнє неспри
ятливе становище команди 
є закономірним розвитком 
подій останніх двох років. 
Які ж ці події?

Як відомо, в кінці сезону 
позаминулого року старшим 
тренером команди став 
Г. Дуганов. Одержавши 
згуртований, зіграний і тех
нічний колектив, новий тре
нер нічого не зробив для 
його удосконалення. Нав
паки, його ставлення до 
справи, до людей привело 
до повільного витрачання 
всього накопиченого за де
кілька минулих років, і, по 
суті, до розвалу колективу. 
Команду залишили такі про

гає кількох тисяч градусів. 
Тепло від цього розжарено
го повітря частково роз
віюється в навколишній 
простір, частково передає
ться космічному кораблю, 
нагріває його.

На утворення ударної 
хвилі, на нагрів «повітря
ної подушки» витрачається 
кінетична енергія корабля, 
що знижується. Це виявляє
ться у різкому його галь
муванні.

Заключний етап призем
лення космонавт може вико
нати двома способами: або 
перебуваючи в кораблі, або 
катапультувавшись з кабі
ни і опускаючись на звичай
ному парашуті.

Щоб запобігти перегріву 
корабля-супутника, що зни
жується, можна застосува
ти кілька варіантів систем 
охолодження. При цьому 
треба розв'язати два зав
дання. Перше — забезпечи-

а~~1

відні гравці, як С. Берегов- 
ський, С. Катков, В. Третя- 
ков та інші. Навіть А. Крав
ченко, якому дозволили за 
його ж проханням грати в 
Кіровограді, вимушений був 
з-за неполадок у команді 
виїхати в Харків.

Не на високому рівні в 
команді навчально-трену
вальна робота, про що вже 
неодноразово йшлося в пре
сі. Щоб не повторюватись 
в деталях, підкреслимо ли
ше, шо вона проводиться 
без належного навантажен
ня, з бідним арсеналом при
йомів і засобів. Не дивно 
після цього, що деякі грав
ці за останній період не ли
ше не підвищили своєї май
стерності, а навіть дегра
дували.

Часто команді не вистачає 
тактичного мислення.

Тренування у групах по
винні доповнюватися інди
відуальною роботою кожно
го гравця над собою. Адже 
відомо, що майстри футбо
ла, крім колективних за
нять, по декілька годин на 
день працюють індивідуаль
но з м’ячем, вивчаючи і 
удосконалюючи окремі при
йоми.

З учбово - тренувальною 

ти міцність корпусу кораб
ля, не дати змоги йому роз
плавитися. Друге — знизи
ти до мінімуму кількість 
тепла, що проникає всере
дину корабля, не допустити 
надмірного підвищення тем
ператури повітря в кабіні.

Цікаво відзначити, що 
існують речовини, які пере
творюються при нагріванні 
з твердого стану прямо в 
пароподібний. Товстий шар 
такої речовини, нанесений 
на передню поверхню кос
мічного корабля, може ство
рювати досить товстий па
ровий шар і надійно захи
щати космічний корабель 
від перегріву.

Проблема посадки косміч
ного корабля значно усклад
нюється тим, що приземли
тися треба в заданому ра
йоні земної кулі. Безперерв
ні спостереження за польо
том космічного корабля, об
робка їх результатів на 
швидкодіючих електронних 
обчислювальних машинах 
забезпечують високу точ
ність приземлення корабля.

Микола УШАКОВ, 
кандидат технічних 
наук, коментатор агент
ства преси «Новини».

тісно пов’язана виховна ро
бота. Скажемо прямо, вона 
в команді ще на низькому 
рівні. Про яку виховну 
роботу може йти мова, ко
ли комсомольський вожак 
команди Ю. Калашніков 
дозволяє собі вдарити то
вариша (як це було з Крав
ченком). Не виключені у 
деяких футболістів і випив
ки, навіть перед самим 
матчем, як це трапилося у 
переддень гри з київськими 
армійцями у першому колі.

Дуже прикрим є те, ЩО 
футболісти виховуються у 
дусі нетерпимого ставлення 
до критики. Різними шляха
ми їх відгороджують від 
неї, намагаючись ізолювати 
від громадськості.

Така тенденція культиву
ється в команді й досі. Ко
ли нинішнього літа в «Кіро
воградській правді» з’яви
лася стаття з критичними 
зауваженнями на адресу 
Керівництва команди і де
яких гравців, відповідаль
ний секретар обласної ради 
«Динамо» Г. Марущак зуст
рів її «в штики». 1 знову 
почулася стара пісенька: як
би хтось не образився...

Перебуваючи . в такому 
стані, окремі спортсмени 
зазнавались, втрачали по
чуття міри і відповідальнос
ті, гадаючи, що їм все доз
волено. А все це в кінцево
му підсумку негативно від
бивається на іграх, розхи
тує дисципліну. В команді 
притупляється почуття пат
ріотизму, товаришування, 
колективізму. Як же без 
цих якостей можна прово
дити ігри на високому рівні?

Написано всі ці рядки 
тільки від бажання найкра
щих успіхів динамівцям. Хо
четься вірити, що вони і їх 
керівники вірно зрозуміють 
ці зауваження. Хочеться ба
чити команду на належному 
їй місці, в авангарді укра
їнського футбола відповід
ного класу.

В. САВОЧКІН.
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ОГОЛОШЕННЯ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ училище механізації сільського 
господарства N2 3 провадить набір учнів.
Училище готує спеціалістів електромонтерів та слю

сарів по ремонту тракторів і автомобілів.
СТРОК НАВЧАННЯ - ПІВТОРА РОКУ.
Училище забезпечує учнів гуртожитком, харчуванням 
спецодягом за державшій рахунок.
До училища приймаються юнаки віком від 17 років і

старше, з освітою не менше семи класів середньої школи.
Вступаючі повинні подати такі документи:
1. заява на ім’я директора;
2. свідоцтво про освіту;
3. паспорт або довідку з сільради;
4. дві фотокартки розміром 3X4;
5. довідку про відношення до військової служби;
6. відрядження організації, яка посилає па навчання. 
Навчання розпочинаються з 5 вересня 1962 року. 
Адреса училища: Кіровоградська область, м. Олек

сандрія, селище Октябрськс, вулиця Гоголя № І.
ДИРЕКЦІЯ.
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* На Будапештському елек
тротехнічному заводі імені Кле
мента Готвальда розроблено 
новин пнд трансформатора. Від 
трансформаторів, які раніше 
випускалися тут, він відрізня
ється надзвичайно великою на
дійністю в роботі. Трансформа
тор не виходить з ладу навіть 
в разі короткого замиканий або 
удару блискавки. Він може 
успішно витримувати навіть 
подвоєне навантаження.

* Понад 600 тисяч запасних 
частин до тракторів та інших 
сільськогосподарських машин ви
готовили за перше півріччя під
приємства сільськогосподар
ського машинобудування про
вінції Хейлунцзян — важливо
го сільськогосподарського райо
ну Кизаю. Це на 12 процентів 
більше порівняно з відповідним 
періодом минулого року.

* За даними піврічного звіту 
федерального бюро розсліду
вань, загальна злочинність у 
Сполучених Штатах за шість 
місяців зросла на три проценти 
порівняно з тим же періодом 
минулого року. Найбільш не
безпечні злочини збільшилися 
на 6 процентів. Крадіжка авто
мобілів зросла також на 6 про
центів.

У містах з великим населен
ням кількість вбивств зросла на 
38 процентів.

* Центральне правління проф
спілки робітників хімічної, па
перової і керамічної промисло
вості ФРН прийняло рішення 
почати 3 вересня страйк на під
приємствах цих галузей. Робіт
ники вимагають збільшення за
робітної плати на 12 процентів. 
Страйк має початися в землях 
Нижня Саксонія, Гамбург і 
Шлезвіг - Гольштейн. Згодом 
він може поширитися й па інші 
райони ФРН.

* В Йоганнесбургу (Південна 
Африка) випав сніг. У Півден
но - Африканській Республіці 
сніг не випадав уже 16 років, 
відзначає агентство Рейтер.

* На ріці Темзі — вантажній 
артерії лондонського порту не
рухомо стоять численні вантаж
ні судна і баржі. П’ять тисяч 
портових робітчинів почали 
страйк, протестуючи проти по
рушення підприємцями угоди 
про оплату праці, укладеної в 
травні цього рову.

(ТАРС).

Редактор П. МАРЧЕНКО.

Кінотеатр «Мир». Для дітей 
«ХТО КРАЩЕ СПІВАЄ», поча
ток о 10 гол. ранку; «СУД НА
РОДІВ», початок об 11 год. ЗО 
хв. ранку. 1, 2 год. ЗО хп. дня. 
«НА СЕМИ ВІТРАХ». Початок 
о 6, 8. 10 год. вечора.

Кінотеатр «Снвашець». «ЛЮ
ДИНА ІДЕ ЗА СОНЦЕМ», по
чаток о 10 год. ранку, 1 год. 40 
хв., З год. 20 хв., 5 год. дня. 
6 год. 40 хв., 8 год. 20 хв., 10 
год. вечора.

Кінотеатр ім. Дзержинського. 
«ЧОТИРИ КРОКИ В ХМАРАХ», 
початок об 11 год. ранку, 12 
год. 45 хв., 2 гол. ЗО хв., 4 год. 
15 хв. дня, 6, 7 год. 45 хв., 9 год. 
ЗО хв. вечора. Для дітей «ПЕР
ШИЙ ДЕНЬ МИРУ», початок 
о 9 год. ЗО хв. ранку.

Кінотеатр «Хроніка». Доку
ментальний фільм «СУД НА
РОДІВ». Демонструється з Ю 
год. ранку до 9 год. ЗО хв. ве
чора.
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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,

м. Кіровоград, вул. Луначарсьного, 36.

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