
надоїти до кінця року від кожної корови

Пролетарі всіх країн, єднайтесяі

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

П’ятниця, 5 жовтня 1962 р

наслідувати

Фото В. КОВПАКА

колгосп

П’ЯТИРІЧЧЯ
КОСМІЧНОЇ ЕРИ

О. БРОДОВИЙ 
інструктор Рівнянсько 
го РК ЛКСМУ.

Тривожний сигнал

Принцип 
ком- 

но- 
на 

Дв-
ЗЯТІСТЬ, ось 
чує їй успіх

В. ЦВЯХ

вожаки 
дня за 
колгос

кому комсомолу Вадим Шевченко, привітала її 
і агітатор Галина Поперечна.

А на вечорі вшанування передовиків Катери
ні Сопільняк за першість у змаганні вручили 
■Червоний вимпел. У відповідь на увагу і вшану
вання доярка заявила, що бере нове зобов’язан
ня — надоїти до кінця року від кожної корови 
ще понад 500 кілограмів молока.

Щиро вітаємо 1 ми тебе, Катю. Хай назавжди 
залишиться твоїм супутником добра трудова 
слава.

23 учні 
середньої

НАСЛІДУЙТЕ НАШ 
ПРИКЛАД

20 тонн металолому до 
45-х роковин Великого 
Жовтня зобов’язалися зі
брати піонери нашої школи. 
На майданчик «Втормета» 
вже здано десять тонн.

Ми закликаємо всіх піо
нерів області 
наш приклад. І ми зберемо 
піонерський ешелон метало
лому. Це буде гідним вкла
дом піонерів Кіровоград- 
щнни в побудову комунізму.

ТАШКЕНТ, 3. (ТАРС). 
Сьогодні Перший секретар 
ЦК КПРС, Голова Ради 
Міністрів СРСР товариш 
М. С. Хрущов, який пере
буває в Узбекистані, відві
дав Всесоюзний науково- 
дослідний інститут бавовни
цтва, розташований 
Ташкентом 
дослідних 
відбулася 
Хрущова з ученими.

Потім М. С. Хрущов від
відав виставку продуктів 
сільськогосподарського ви
робництва.

які передплачує ар- 
звалюють у запилену 

Можна 
кілька 
навіть 
Приніс 

на вік- 
лежить. 

спокійно

В усіх основних цехах «Червоної зірки» вже про
йшли звітно-виборні комсомольські збори. Всюди ак
тивісти приступили до роботи. Ось і члени комсо
мольського бюро інструментального цеху зібрались 
на засідання, щоб обговорити плани своєї роботи.

На знімку: засідання комсомольського бюро інстру
ментального цеху. Виступає член бюро Світлана 
СКОРОБОГАТОВА.

Товариш 
М. С. Хрущов 
в Узбекистані

Перший у світі розвідувач 
Всесвіту вирушив у косміч
ні далі 4 жовтня 1957 ро
ку. Створений розумом і 
працею радянської людини, 
він сповістив світ про по
чаток космічної ери.

Сьогодні, в день п'ятих 
роковин запуску першого 
штучного супутника Землі, 
нам, льотчикам-космонав- 
там, хочеться поздоровити 
радянський народ — уче
них, інженерів, робітників з 
блискучим завершенням 
«космічної п'ятирічки». Ве
ликих вам успіхів у ство
ренні нових міжпланетних 
космічних кораблів, у даль
шому освоєнні космічного 
простору.

Льотчики-космонавтн:
Ю. О. ГАГАРІН, Г. С. 
ТИТОВ, А. Г. НІКО- 
ЛАЄВ, П. Р. ПОПО
ВИЧ.

X О Р О
Одержати по 

на кожну свиноматку — 
таке зобов’язання взяла на 
цей рік свинарка колгоспу 
імені Леніна (с. Аджамка) 
Кіровоградського району Ві
ра Бондаренко.

Свого слова сумлінна тру
дівниця з честю дотримує.

ПИЙ ПОКАЗНИК
35 поросят На сьогодні В. Бондаренко 

вже одержала від закріп
лених за нею 20 основних і 
8 разових свиноматок по 21 
поросяті. Сумлінність і зав

ию забезпе- 
г роботі.

РОСТЕ КОМСОМОЛЬСЬКА СІМ’Я
Ради піонерських дружин 

та комітети комсомолу з 
перших днів навчання роз-

82--------------------------

у ЖИТТІ кожної комсомольської орга- 
* * нізації звітно-виборні збори — по
дія велика і значима. Бо тут обирається 
її керівний штаб, тут береться старт для 
роботи на весь рік.

Центральний Комітет ЛКСМ України 
прийняв постанову про проведення зві
тів і виборів у первинних комсомоль
ських організаціях у вересні-жовтні ц. р. 
Нові завдання, які поставив перед мо
лоддю XXII з’їзд КПРС та XIV з’їзд 
ВЛКСМ, покладають на нинішні звіти й 
вибори в комсомолі особливу відпові
дальність. Виключну увагу необхідно 
приділити питанням трудового і полі
тичного виховання молоді, неухильного 
дотримання комсомольцями принципів 
морального кодексу будівника комуніз
му. к ЯВ

Успіх звітно-виборних зборів в значній 
мірі залежить від попередньої підготов
чої роботи. Комсомольські працівники 
повинні прийняти участь в їх проведенні, 
зосередити увагу активу на головних 
питаннях, не допустити відхилень від 
норм і принципів внутріспілкового жит
тя і Статуту ВЛКСМ.

Неправильно і недопустимо, коли рай
коми, міськкоми комсомолу обмежують 
свою роль в даному разі тільки посил
кою представника на звітно-виборні збо
ри. Як показує досвід минулих років, 
найбільш організовано, по-діловому зві
ти й вибори проходять там, де райкоми, 
міськкоми комсомолу заздалегідь ви
значають строки проведення їх, збира
ють і ретельно інструктують актив. Не
обхідно уникнути помилок минулорічної 
кампанії, коли в окремих первинних ор
ганізаціях Кіровоградського, Олеіссанд- 
рівського, Новомиргородського, Віль- 
шанського районів збори готувались на
спіх, проходили при низькій явці комсо- 

I мольців.
Заздалегідь розпочали в минулому 

році готувати звітно-виборні збори в 
своїй організації комсомольці колгоспу 
«Дружба» Долинського району. За два 
тижні до зборів було закінчено прове
дення звітів і виборів у комсомольських 
групах та п’яти бригадних організаціях. 
Комітет розподілив обов’язки між ком
сомольцями по підготовці до загальних 
зборів. Одні готували матеріали до 
звітної доповіді, інші — складали проек
ти постанови, забезпечували явку, готу
вали приміщення і т. д. За два дні до 
визначеного строку питання про збори 
було розглянуто на розширеному засі
данні комітету, затверджена звітна до
повідь. V

Природно, ЩО Й збори £А/У^ААААААЛч5/чл/' 
тут пройшли активно. В об- | 
говорены звітної доповіді 
виступило 14 комсомольців. :• 
З молодих колгоспники на 
зборах були прийняті до Ь"
комсомолу.

Рівень зборів в значній \
мірі залежить від того, на- 
скільки повною і об’єктив- 
ною, гострою і самокритич- > 
ною буде звітна доповідь. 
Разом з тим вона передба- 
чає і чітку постановку пер- ігЖ»
спективних питань: що і як 
треба зробити в майбутньо- 
му, кому яку справу дору- г 
чити. 1

Нерідко на зборах, крім 
звітної доповіді, комсомоль- 
ці слухають звіти й окре- 
МИХ члені* комітету, ЯКІ 
погано справлялись зі свої- 
ми обов'язками. Це пра- йгсЖЖ* 
вильно. Провалив справу— 
відповідай перед своїми то- 
варишами, які виявили тобі <■ 
довір’я, ЯЯЯ

горнули роботу по зростан
ню шкільних комсомольсь
ких організацій.

Двадцять шість кращих 
учнів Рівнянської середньої 
школи № 2 імені /. К. Ми- 
китенка, де секретарем Олег 
Вергун, вступили до лав 
Ленінського комсомолу.

Виявили бажання стати 
комсомол ь цями 
Бежбайрацької 
школи. Хороше поповнення 
прийшло і в комсомольські 
організації Захарізської се
редньої школи та Рівнян
ської № 5. Всього за мину
лий місяць до лав Ленін
ського комсомолу прийнято 
82 піонери із шкіл Рівнян- 
ського району.

лід
Після огляду 

полів інституту 
розмова М. С.

Тк кожній 
ІХ ОРГАНІЗАЦІЇ

Багато залежить від того, яке рішення 
буде прийнято і як буде організовано 
його виконання. Хороша та постанова, 
яка ставить конкретні, реальні, життєво 
важливі завдання, в якій, по можливос
ті, вказані строки виконання та відпові
дальні особи.

Предметом особливої турботи ком
соргів обкому ЛКСМУ, райкомів, міськ
комів, комітетів первинних організацій 
повинні стати добір і рекомендація ком
сомольських вожаків, секретарів та 
членів комітетів комсомолу 
систематичного онозлення складу і 
сомольських органів, передбачений 
вим Статутом ВЛКСМ, спрямований 
дальший розвиток внутріспілкової 
мократії в комсомолі.

На кожних чергових виборах склад 
комсомольських органів повинен онов
люватись, принаймні, наполовину. При 
цьому члени комітетів і секретарі пер
винних комсомольських організацій мо
жуть бути обрані не більше, як на два 
строки підряд. В окремих випадках мож
на обирати активістів і на довший строк, 
при умові, якщо за них буде подано не 
менше трьох четвертей голосів комсо
мольців, що присутні на зборах. Дуже 
бажано, щоб той, хто обирається комсо
мольським вожаком, мав не менше як 
середню освіту.

Нова інструкція ЦК ВЛКСМ «Про про
ведення виборів керівних комсомоль
ських органів» передбачає, що на збо
рах первинних комсомольських органі
зацій при персональному обговоренні 
кандидатур до складу комітету чи бюро 
одночасно вирішується відкритим голо
суванням і питання про вибори кожної 
кандидатури окремо. Обраними вва
жаються ті, за кого проголосувало біль
ше половини учасників зборів.

Після звітів і виборів комсомольським 
комітетам треба зразу ж організувати 
практичне виконання прийнятого рішен
ня, визначити заходи, які слід вжити по 
критичних зауваженнях, порадах і поба
жаннях. Райкоми комсомолу, не втра
чаючи жодного дня, повинні організува
ти навчання новообраних членів коміте
тів і бюро в постійно діючих школах 
комсомольського активу.

Ю. ІВАШО8, 
заступник завідуючого відділом 
комсомольських організацій обко
му ЛКСМУ.

Дьа. роки тому на молочно-товарну ферму ^ер-о 
шої бригади колгоспу «Правда» Знам'янського о 

району прийшла Галя Базилевич. Полюбилася діс^и- д 
ні нелегка, але благородна професія доярки. Зараз д 
вона одна з кращих трудівниць артілі. в §

З початку року Галина вже одержала по 2 тисячі о 
кілограмів молока від кожної фуражної норови при д 
річному зобов'язанні 2.500. §

На знімку: Г. БАЗИЛЕВИЧ. §
Фото 1. НАЗАРАТІЯ. §

К ПОТРІБНА зараз роз- 
мова про хліборобську 

честь і совість! Таку роз
мову особливо сьогодні, ко
ли йде збирання кукуру
дзи, хотілося б почути у 
бригадних станах, на то
ках артілі «Перше Травня» 
Петрівського району. Адже 
тут допускають немалі 
втрати на збиранні. Та, про 
це мовчать колгоспні агіта
тори.

Комсомольські 
мабуть, кожного 
ходять в контору 
пу, бачать, як газети і жур 
нали 
тіль, 
шафу, на вікна, 
знайти пошту за 
днів, до якої ніхто 
не доторкнувся, 
листоноша, поклав 
ні — так вона й 
Бачать все це і 
проходять мимо.

Немало молодих 
ників передплачують періо
дичну літературу. Але не 
кожен в цю гарячу пору 
заглядає в газету чи жур
нал. Тут потрібна допомога 
агітатора. Він може зібра
ти найцікавіше, те, що як
раз потрібне зараз для 
хлібороба, зібрати і розпо
вісти про все під час обід
ньої перерви, зав’язати 
жваву бесіду про честь 
хліборобську.

Як видно, і роботу свою 
комсомольська організація 
артілі «Перше Травня» зва
лила в запилену контор
ську шафу.

В. САГАЙДАК,

Піонери Кіровоград
ської середньої школи 
№ 8 БАБІЙ, КОВАЛЬ 
та інші.

Доярка Катерина Сопільняк виконала річне зобов4язання
Т> ЧОРА нам подзвонили з Ульяновки, щоб спо- 
" вістити про радість комсомолки Каті Сопіль

няк — доярки колгоспу «Росія».
Катерина вже виконала своє соціалістичне зо

бов’язання на 1962-й рік: від кожної корови 
вона надоїла по 2700 кілограмів молока. День, 
коли вона завершила річне зобов’язання, пере
творився для молодої доярки у велике торжество.:

На ферму з букетами квітів і теплими поздо
ровленнями прийшли піонери місцевої школи. 
Розділити радість доярки прибув секретар рай-
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ІНІЦІАТИВА ДАЄ ПЛОДИ
? го колгоспу звев°₽И Нашо’ 

I зверненням — °6ласті із 
? кУкуруд3„ 6-, зрощувати 
’ н°ї пХ^ЯнЗат*рат. РУЧ' 

цього їош “ ІН|Ціатори 
В Усклио Ну' ми вирішили 
іншим Упп:казувати зразок 

шим. В нашому районі 
С вЗНатний механіза- 

н р О* В- Пталов, який дав- 
вже вирощує кукурудзу 

ез затрат ручної праці. Ми 
наслідували його приклад. 

Раніше у нас □ господар
стві було всього 800 гекта
рів кукурудзи. Вирощува
ли качанисту чотири ланки. 
В кожній — по 15 дівчат. 
Багато у них було роботи: 
і проривати рослини, і па
синкувати їх. Доводилось 
сапами прополювати бур’я
ни. І все — руками. А по
ряд, в колгоспі імені XX 
з’їзду КПРС, обходилися 
лише машинами.

В цьому році на 1.300 
гектарах у нас працювало 
лише чотири комсомоль
сько-молодіжних агрегати. 
В кожному такому агрега
ті — 2 — 3 механізатори. 
Якщо раніше на міжрядний 
обробіток витрачали 15—20 
днів, то цього літа впорали
ся за 10. І все — завдяки 
машинам.

Всю кукурудзу в артілі 
вирощують комсомольці,
і;ооооооосооооооооосо^

І

♦

передньому

на тракторі
з причепом, напов-

Володимир

я

ТАК збирають сьогодні 
дорідний врожай кача

нистої молоді механізато- 
* ри колгоспу «Росія» Ново- 

українського району.
На знімку: агрегати ком

байнерів Валентина КРИ
ВОШЕЯ (на 
плані) та Івана ДМИТРІЄ- 
ВА. А справа на тракторі 
«Т-40» 
ценим качанами, прямує до 
току тзактоокст 
КОВАЛЕНКО.

Володимир не маонуе 
жодної хвилини. Його 
трактор, наче «метеор», — 
кажуть колгоспники.

— Треба натискувати, бо 
в що возити. Хлопці за 
зміну на своїх «Херсонцях» 
скошують по 7—9 гекта
рів, — говорить Володимир. 

Фото В. БАЛАНДИ.

^СКХ>ЭЭОСОЭССОЭОСШЭОС^

ДРУГІ жнива в розпалі. 
Тепер у хліборобів од

на турбота — зібрати до 
єдиного качана вирощений 
у нелегкій праці врожай ку
курудзи, своєчасно викона
ти план хлібоздачі. Особли
во бережливими, здавалося 
б, повинні бу
ти ті, хто не 
може похвали
тися ВИСОКИМ 
урожаєм Про
те в Новогеоо- 
гіївському ра
йоні, де кож
ний гектар качанистої ви
дає в середньому тільки 
25—ЗО центнерів зерна, не 
дають ради і йому.

Незрозумілий спокій ке
рівників колгоспу імені 
Жданова. За невеликий 
відрізок часу в артілі ви
явлено два випадки крадіж
ки. Громадянки Терещенко 
і Посмітна вкрали майже 
по 100 кілограмів кукуру
дзи кожна. Але вони досі 
не покарані. Думаємо, що 
обидві злодійки все-таки 
будуть притягнуті до від
повідальності.

Байдужість, безвідпові
дальність завдають госпо
дарствам великих збитків.

У колгоспі імені 40-річчя 
Жовтня молодь не стала 
застрільником у боротьбі з 
втратами врожаю. Що го
ворити про інших механіза
торів, коли сам член комі
тету комсомолу комбайнер 
Микола Воробйов, займаю
чи нову загінку, дозволяв 
трактористові Дем’яну Ко- 
чергіну вести трактор по 
кукурудзі з невиламаними 
качанами. Дев’ять раз зай
мали 
гілки 
чили по три рядки, 
дарство втратило 
менше 70 центнерів 
А якщо врахувати, 
агрегатами не підібрано си- 
ли-силенної качанів, то 
втрати з десятків центнерів

комбайнери нові за-
- дев’ять раз толо- 

Госпо- 
щонай- 
зерна. 

що за

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
5 жовтня 1962 р., 2 стор.

і

молодь. От і зараз на зби
ранні врожаю зайняті наші 
комсомольсько - молодіжні 
агрегати, які очолюють мо
лоді механізатори Віктор 
Мудрий, Валентин Криво
шея, Сергій Бубнов та Іван 
Дмитрієв. Тх агрегати пра
цюють груповим методом. 
Кожен за зміну скошує по 
7—8 гектарів. Врожай цього 
року хороший. Кукурудза 
висока, густа. На кожному

зобов’язання своє ми вико
нуємо успішно.

Хороша це справа — ви
рощувати кукурудзу без 
затрат ручної праці. В цьо
му ми переконалися. Почи
наючи з сівби і кінчаючи 
збиранням, у нас на ланах 
працюють машини. Виро
щування кукурудзи з допо
могою машин дало відчут
ну економію. По-перше, 
багато людей вивільнилося

hl

ВИРОЩУІОТЬ КУКУРУДЗУ
Н о воу краї/н сь кг ком со м олъцг

з ланок, перейшло на іншістеблі по два качани — ве
ликих, густозернистих. Вро- роботи. Значно скоротився 
жайність з кожного гекта
ра — 50—60 цнт. Отже,

IIСТАН ЗБЕРЕЖЕННЯ НОВОГО ВРОЖАЮ
ар- 
Са-
ви- 
як? 
він

переростуть у сотні. Прав
да, наступного дня, після 
того, як ми побували в 
тілі, бригадир Петро 
мойлеико зробив спробу 
правити помилку. Але 
На підбирання качанів 
направив до трьох комбай
нів... одну підводу і сім жі
нок.

Тож і не дивно, що СУ-

ДО УВАГЯ ПРОКУРОРА ш. ДЯТЛОВА!
стерігають, що при такій 
великій вологості, як зараз, 
кукурудза тижнів через 
два почне пріти. Значить, 
треба вжити негайних за
ходів. На жаль, керівники 
хлібоприймального пункту 
не використовують усіх 
можливостей для швидкої 
очистки і сушіння зерна. З 
трьох молотарок працює 
тільки одна, та й то не на 
повну потужність. За зміну

сідній колгосп імені Куйбн- 
шева збирає по 33,6 цент
нера кукурудзи з гектара, а 
колгосп імені 40-річчя 
Жовтня — по 24.6 центне
ра. Про збереження ж си
лосної маси не доводиться 
й говорити. її гублять, роз
трушують, висипають пря
мо на полях.

ІЦе гірші справи в артілі 
імені XXI з’їзду КПРС. 
Кожний гектар кукурудзи 
тут видає 20,4 центнера. А 
скільки цих центнерів ли
шилось лежати на 
після комбайнів?

— Душа болить.

полі

коли 
дивишся, як приорюють ка
чани, — каже шофер кол
госпу Микола Решетников.

Міжрайонна газета вже 
вказувала правлінню на ці 
недоліки, але на «критику 
чомусь не реагують.

Неприємне враження 
справляє тік цього колгос
пу. Скрізь калюжі, болото. 
Пробратися на тік можна 
тільки по втоптаних у баг
нюку качанах. Посередині 
току — дві купи гречки. 
Навколо них уже зеленіє 
віночок молодих сходів. Ще 
в гіршому стані кукурудза, 
виділена для корму. Окре
мо лежить кукурудза, віді
брана для продажу держа
ві. Лежить вона тут ведень 
і не два. Мочить її дощ, 
гріє сонце, і пускають ка
чани довгі білі паростки. В 
артілі проросло близько 16 
тонн кукурудзи. Завідуючий 
током А. Д. Конько запев- 

м

час на міжрядний обробі
ток посівів. А, головне, зни-

зосососооо2оээюсооооссосососоос<х>х2с-ос>ээссоз<хпэозоооэоссэооээоэозссссооооосос

няє. що зіпсувалися лише 
ті качани, які зісподу. Та 
коли він дивиться на кача
ни, що лежать зверху, чер
воніє і замовкає.

Чухає потилицю і голо
ва колгоспу імені 40-річчя 
Жовтня В. Д. Лазаревич. 
На току артілі зібралося 
близько 350 тонн кукуру
дзи. яку негайно треба від

* * V

господарство. і план

вантажувати. Однак з ви- 
возкою врожаю справи тут 
не кращі, ніж у колгоспі 
імені XXI з’їзду КПРС. В 
обох господарствах не ор
ганізовано двозмінної робо
ти шоферів. Керівники кол
госпу імені XXI з’їзду 
КПРС виправдуються тим, 
що їм не потрібно цього ро
бити, бо у них спеціалізо
ване 
здачі невеликий. А от на
рощувати борти, щоб не гу
бити на дорогах урожаю, 
мабуть, не завадило б і в 
спеціалізованому господар
стві. Але в обох артілях 
про це не подбали. В кра
щому разі тут зустрічають
ся грузовики з нарощеними 
передніми н боковими бор
тами. Про існування ж зад
ніх бортів, певно, зовсім 
забули. «Не така вже й ве
лика втрата, коли випаде 
якийсь там десяток кача
нів», — міркують керівни
ки названих колгоспів.

На машинах не встанов
лено скребків, тож розван
тажувати їх доводиться 
вручну. Ми були свідками, 
коли водій колгоспу імені 
40-річчя Жовтня П. Чура
ков затратив на розванта
ження своєї машини ЗО 
хвилин замість трьох-п’яти. 
В цих господарствах шофе
ри не завжди знають, чи 
працюватимуть вони на вн- 
возці кукурудзи. На токах 
загрозливе становище, а во
діїв посилають на друго
рядні роботи. Тому-то із

зил?<ь собівар
тість центнера 
кукурудзи.

Якщо торік 
один центнер коштував три
карбованці 09 копійок, то 
о цьому році, за поперед
німи підрахунками, обійде
ться в 2 карбованці 32 ко
пійки.

Звичайно, щоб цього до
сягти, нашим хлопцям дове
лось немало попрацювати. 
Взимку вчились регулювати 
висівні апарати, ремонтува
ли техніку, слухали розпо
віді агронома т. Майданни- 
ка про агротехніку вирощу
вання кукурудзи. Словом, 
працювали і практично, і 
теоретично багато. І на
слідки праці хороші.

Комсомольці у нас беруч
кі, розпочату справу на 
півдорозі не кидають. По
глиблюють свій досвід, 
вміння, щоб в майбутньому 
вирощувати ще вищі вро
жаї без затрат ручної праці.

Г. МАЙДАННИК, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу «Росія» Ново- 
українського району.

запланованих до продажу 
300 тонн кукурудзи артіль 
імені XXI з'їзду КПРС до 
28 вересня вивезла на хлі
боприймальний пункт лише 
1.044 центнери. Такими тем
пами працювати не можна!

Є підстави непокоїтись, 
що будуть втрати на Пав- 
лиському хлібоприймально
му пункті. Лаборанти за-

Спільна рейдова бригада газет «Кіровоградська 
правда» та «Молодий комунар».* В. ДОНЦОВ — 
тракторист колгоспу імені 40-річчя Жовтня, 
Ф. ОСИКА — шофер колгоспу імені Куйбншева, 
І. ПОНОМАРЕНКО — тракторист колгоспу імені 
Куйбншева, Н. ГЛАДКИЙ — комбайнер колгос
пу імені Жданова, Г. ТИХОНЕНКО — вантаж
ниця колгоспу імені XXI з’їзду КПРС, О. ПАВ
ЛЕНКО — вагар хлібоприймального пункту, 
М. ФЕДОРОВА — лаборантка хлібоприймально
го пункту, Н. БЕРЕЗОВСЬКА — спецкор «Моло
дого комунара», В. ЛЄВИЦЬКИИ — спецкор «Кі
ровоградської правди».
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ДО редакції надійшов лнет від нашого позашкіт- 2 
ного кореспондента В. Безп’ятого. Автор повідом- ■ 

ляв про вкрай незадовільну роботу комсомольської орга- " 
нізацц артілі імені Димитрова Добровеличківського ра
йону. Лист надсилався для вжиття заходів Доброве- 
лнчківському райкому комсомолу.

Секретар райкому ЛКСМУ М. Доній повідомив ре-і 
дакци, що за безвідповідальне ставлення до своїх обо- ■ 
в’язків секретарю комсомольської організації артілі іме- = 
иі Димитрова С. Тупчієнку оголошено сувору догану ?

ЗА ПРИНЦИПОМ:
СВОЯ СОРОЧКА БЛИЖЧЕ...

ЛЛЯ трактористів, комбайнерів, шоферів, що працю- 
Д ють на збиранні та вивезенні врожаю качанистої і 
цукрових буряків, дорога зараз кожна хвилина. Але ні
хто з них не може застрахувати свій трактор, комиайн, 
автомашину від поламки.

/ водій колгоспу «Росія» Петрівського району був 
винен в тому, що його автомашина зупинилася. Деталі 
механізмів не вічні. У даному ж випадку, щоб ліквіду
вати несправність, потрібно було всього-на-всього дві 
гайки. Виготовити їх у колгоспі ні на чому. І заступник 
бригадира артілі по механізації т. Лівак подався в ра
йонне відділення «Сільгосптехніки».

— Дві гайки? Дрібниця. Це ми миттю зробимо, — мо
вив завідуючий майстернями Г. М. Попович, і попря
мував у механічний цех.

Але минула година, друга, третя, а гайок не було. 
Зник і завідуючий майстернями. Довелося т. Ліваку 
почати пошуки. Як і слід було чекати, знайшлися 
«об’єктивні» причини. У цей час, бачте, токарі були 
вельми зайняті: точили фланці, муфти, болти, гаики для 
встановлення парового опалення в приміщеннях від
ділення. „ , .

Лише в кінці другої зміни ті дві злополучні гаики з-за 
яких простоювала автомашина в колгоспі, були зроблені. ' -___  2 — за таким принципом

Петрівського відділення «Сільгосптех-
Своя сорочка ближче до тіла 

діють керівники Я. 
піки». Що це так, підтверджують и інші факти.

На подвір'ї відділення чекають на ремонт 5 кукуруд
зозбиральних комбайнів і 23 трактори. Деякі з них про- 
стоюють тут вже по місяцю, а то й ^більше. IIростіше 
простого сказати: «Запасних деталей немає». А чи це 
так? Кільком комбайнам, наприклад, бракує лопастей. 
А хто ж їх зробить, коли теслярі зараз зайняті клад- 
кою стін нового виробничого корпусу.

Видно, керівників відділення мало цікавить ремонт 
сільськогосподарської техніки, яка в ці гарячі дні так 
потрібна в колгоспах. ТОЛОК

наш позаштатний кореспондент.
Петрівський район.

НА ЕКРАНІ-СУЧАСНИК
3 5 жовтня по 1 листопада 

цього року кіноустанов
ки Кіровоградщини вклю

чаються в республіканський 
кінофестиваль, присвячений 
Першому установчому з’їз
ду спілки працівників кіне
матографії СРСР. Гляда
чам будуть показані як но
ві, так і повторні фільми. 
Головний герой цих тво
рів — наш сучасник.

Ряд картин розповідають 
про життя, дружбу радян
ської молоді. Так, наприк
лад, в центрі кінофільму 
«Застава Ильнча» (автори 
сценарію М. Хуцієв, Г. Шпа- 
ліков, режисер-постановник 
М. Хуцієв) — доля трьох 
друзів. Різними шляхами 
приходять вони до розумін
ня головного в житті. Дія 
твору відбувається в 1961 
році, через два десятиріччя

2?

вона перероб
ляє вісім тонн 
при нормі два
дцять. Викори
стовуються не 
всі сушарки. З 
великими пере- ЛІ. _____ __________
боями працює обнм» складається з чотирьох 

Заступник за- "новел: «Находка», «Штиль», 
складом Д. І. ■«Игрушечный директор», 

не зважає на "«Какая-то девочка». Незва-
■ маючи на таку багатопла- 

бувають причи-їновість стилевого вирішеи-
вистачае !ня’ каРтнна об’єднана иое- 

дуже охо- “тичною думкою — щасливі
■ діти живуть в нашій країні,
■ велика турбота дорослих
■ про юне покоління.
■ Твір «Дикая собака Дин-
■ го» на XIV Міжнародному
■ фестивалі дитячих фільмів
■ у Венеції (1962 р.) одержав
■ головну премію — «Гран-
■ прн». Герої фільму — п'ят
надцятирічна Таня та її дру-
■ зі Філька і Микола стоять
■ на порозі юності. Нові по-
■ чуття, тривоги хвилюють 
■ЇХ—
■ Під час фестивалю повтор
ено будуть показані фільми,_ ____ __ _—

«На семи вет-

лише одна. 
БІДУЮЧОГО 

Шаповалов 
простої.

— Різні 
ни. То людей не 
то поламки, — не 
че пояснює він.

Потрібно, щоб 
них» причин на 
було, щоб із золотого пото
ку нового врожаю не втра
чалася жодна краплина.

вистачає. "ня’

цих «різ- ■ 
пункті не ■

після початку Великої Віт
чизняної війни.

Захоплюючими і цікавими 
картинами е «Дикая собака 
Динго», «Телефонистка», 
«Мы вас любим», «Семь ня
нек». В останньому (автори 
сценарію Ю. Дунськнй і 
В. Фрід, режисер-постанов- 
ник Р. Биков) розповідає
ться про те, як «золота 
бригада» — семеро дівчат і 
хлопців з годинникового за
воду — беруть на вихован
ня підлітка з трудової ко
лонії. Опанас — тихень
кий, худорлявий, зовні ду
же благообразннй хлопчик. 
Навіть не віриться, що він 
— гроза всієї колонії. «Зо
лота бригада» і не підозрю
вала, скільки їм доведеться 
зазнати лиха з своїм при
йомним «сином». Опанас 
виявився людиною, зараже

нною отрутою лицемірства і
■ двоєдушності. Він швидко
■ зрозумів, що його «опіку-
■ ни» зроблені з «благород-
■ ного тіста» і користується
■ їх довір’ям. Але хлопці на-
■ полегливо добиваються сво
его. І нарешті Опанас стає
■ на шлях чесного життя.
■ Кінофільм «Мы вас лк>-

. *

■ які вже заслужили визнання 
"глядача — «На семи вет-
■ рах», «Мишка, Серега н я»» 
2«Путь к причалу» і інші.
■ Трудящі області також 
^познайомляться з хронікаль- 
5 но-доку ментальними і нау- 
“ково-популярними кінокар- 
їтинами, які присвячені велн-
■ ким звершенням радянських 
□ людей, їх трудовим полви- 
~гам і пепемогам. Це—«XXII

съезд КПСС», «Наш Ннки- 
"та~ Сергеевич», «Первый 
“рейс к звездам», «Наши со- 
5временники» та багато їй.

П. КУРИЩЕНКО, 
заступник начальника 
відділу кінофікації і 
кінопрокату Кіров®’ 
градського обласного 
уяра^ліиня культури-

♦І



СТА т
янии ЗАГІН вийде переможцем?

эобз°: -«««»
„супутники» вийшли на ор
біту. Боротьба за перемогу 
розпочалась. Включилась в 
це змагання і дружина іме- 

л ні «Молодої гвардії» шко- 
р® Ли-інтернату № 1. В пер

ший день старту піонери 
викопали 40 ямок для ПО

в яззння взяли загони. За
гін 6 «А» класу вирішив до
битися перемоги над «двій
ками» і повести рішучу бо
ротьбу ироти «трійок». А 
піонери 8 «А» класу взяли 
шефство над дитячим сад- 

зір- 
вони

ком заводу «Червона 
на». Зобов’язалися

•™оооо=ооооаоооаооооаоаоаоооовооооооооо0ооов0оо-^ під де.Імм: „1^ Леніна в

Сподіваємось на успіх
РОЗПОЧАТО новий піо

нерський рух: змаган
ня на кращий загін. І ви
рішили піонери нашої дру
жини вчитись і працювати 
в цьому році так, щоб від
стаючих в загоні не було.

Напередодні старту чле
ни ради дружини багато 
думали: які ж взяти зобо
в'язання? Хотілося, щоб 
все було — і хороша дружба 
з старими більшовиками та 
бригадами комуністичної 
праці, і зелений патруль... 
А головне, щоб не було в 
дружині невстигаючих. То
му запропонували створити 
при раді дружини «бюро 
добрих послуг». Воно пра
цює щодня. Консультації з 
різних предметів тут пода
ють кращі учні.

Змагаємося ми з дружи
ною середньої школи № ЗО. 
Взяли шефство над дитячи
ми садками № 5, 22 і над 
вулицями свого мікрорайо
ну. Кожен учень повинен 
здати 80 кілограмів метало-

---- 0----

лому. Почали писати 
рію своєї дружини, яка но
сить ім’я «Піонерська 
іскра». Готуємо стенд «Сім 
славних років дружини».

В новому змаганні споді
ваємось на успіх.

Л. БАГАТКІНА, 
голова ради дружини 
середньої школи № 10.

м. Кіровоград.
і
І: :::::

істо-

х 
X 
X
X 
X 
і 
о <•
X
X 
X
X 
X
X♦

1-І АПЕРЕДОДНІ старту Всесоюзного змагання в 
дружині імені В. І. Леніна (школа № 19 міста 

Кіровограда) відбувся звітно-виборний збір.
Голова ради дружини Людмила Серчаєва у звіті 

відмітила, що дружина брала активну участь в 
піонерській дворічці. А в цьогорічному змаганні взя
ла нові почесні зобов’язання. Після звіту обрано 
новий склад ради дружини. Відбулось також вру
чення ~ новоприйнятим комсомольських квитків. 
Та найбільше радості в цей день було, мабуть, у 
жовтенят. Віднині вони гордо носитимуть ім’я юних 
ленінців. Нове поповнення червоногалстучної зміни 
тепло вітали присутні.

НА ЗНІМКУ: піонери, які щойно одержали ком
сомольські квитки, пов'язують галстуки своїй змі
ні — жовтенятам.

Фото М. САВКУНОВА.

БЕЗ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА
ЦЕ В МИНУЛОМУ навчально

му році на початку остан
ньої чверті вирішили паші де
сятикласники закінчити рік без 
класного керівника. Обов'язки 
класного керівника взяв на се. 
бо комітет в складі дев’яти

Ю------------------------------------

ХАИ ДІТИ РАДІЮТЬ“

кращих учнів. Щотижня прово
дили збори, нз яких обговорю
валася успішність та поведінка 
в класі. На кінець року екзаме
ни склали всі учні.

Новий навчальний рік перчу- 
нівські одинадцятикласнпкн теж

I

І ВАНУ Григоровичу Алексєйченку 65 років. Більш
■ як ЗО з них він прослужив у Радянській Армії. 

Тепер підполковник Алексєйченко вже на заслуже
ному відпочинку. Разом із своєю дружиною Ганною 
Андріївною він виростив на пустирі біля будинку ве
ликий сад. В ньому — яблуні і груші, сливи і вишні, 
абрикоси, виноград. Високі врожаї фруктів збира
ють працьовиті господарі. Для двох чоловік, зви
чайно, не треба стільки плодів. Подружжя Алексєй- 
ченки безплатно віддають фрукти своїм сусідам — 
дитячим яслам. «Хай діти радіють, —• каже Алек
сєйченко,— хай для них завжди цвітуть і плодоно
сять наші сади». В цьому році Іван Григорович уже 
передав яслам близько півтоннн фруктів.

М. ЧОРНИЙ, 
кор. РАТАУ. встановити поход-м. Вінниця.

радянського
МИНУЛО п’ять років космічної ери. що почалась 

запуском з Радянському Союзі першого в світі 
штучного супутника Землі. Як багато зроблено за 
цей час!

Через місяць після пам’ятного дня 4 жовтня 1957 
року був виведений на орбіту другий радянський су
путник вагою більше півтонни з різноманітною нау
ковою апаратурою і відомою зараз всьому світу со
бакою Лайкою. А 15 травня 1958 року на орбіту ви
йшов третій радянський супутник вагою в 1327 кіло
грамів.

Сполучені Штати Америки лише 1 лютого 1959 ро
ку запустили свій перший супутник вагою в 14 кіло
грамів (що майже в 6 разів менше ваги першого ра
дянського штучного супутника).

Дослідження з допомогою метеорологічних і гео
фізичних ракет значно розширили наші уявлення про 
склад верхніх шарів атмосфери. Однак запуск кож
ної ракети дає нам дані про властивості атмосфери 
тільки в районі запуску. Можливості дослідження 
верхніх шарів атмосфери набагато збільшились з за
пуском супутників, бо вони літають значно, вище, 
а, головне, значно далі всіх ракет, багаторазово об
літаючи всю земну кулю. Таким чином, з запуском 
штучних супутників з’явилась можливість вирішення 
принципіально нових завдань по вивченню верхніх 
шарів атмосфери і космічного простору.

«Проблемою номер один» сучасної науки і техніки 
є здійснення управляємо! термоядерної реакції. Для 
вирішення цієї проблеми велике значення має до
слідження випромінювань Сонця, в надрах якого 
відбуваються ядерні процеси. Але багато випромі
нювань Сонця (ультрафіолетові, рентгенівські проме
ні) в значній мірі вбираються атмосферою.
О ДОПОМОГОЮ супутників і ракет значно про- 
** сунулось вивчення і космічних променів. Це по
токи заряджених часток, які проходять з величезни
ми швидкостями до Землі з далеких глибин світово-

також надавати постійну до
помогу малятам — загоно
ві четвертого «А» класу, зі
брати 500 кілограмів мета
левого лому і посадити 
кожному по десять дерев.

Всі загони нашої школи 
уклали договір на змагання * 
за кращий піонерський загін X 
з школою-інтернатом Н® 2 X

О серці завжди! Вірність пар-
° тії ділом доведи!»,
о Чий загін буде кращим! : 
§ Це покажуть підсумки зма- • 
8 гання. До фінішу 227 днів. » 
§ За день можна піти далеко. :
□ В загонах твердо вирішили ♦
□ не губити днів, не гаяти $ 
§ марно часу. Адже всі І 
§ прагнуть до єдиної мети: 
§ перемогти!

„ Л. КОВАЛЕНКО.
§ Школа-інтернат № 1 
З м. Кіровоград.
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почали без класного керівника. 
Перший місяць занять показав 
непогані наслідки

Галина СЕЛЮТ1НА, 
учениця 10 класу.

Новоукраїиський район.

Школа—колгоспу, 
колгосп—школі

Т ІЄНІ зв'язки підтримує Ле- 
1 міноперша восьмирічна шко

ла з місцевим колгоспом імені 
Карла Маркса. Одну тисячу 
саджанців фруктових дерев ви
рощено учнями для колгоспу. 
Шефство над телятами постійно 
здійснює піонерський загін «Су. 
путник семирічки». Під час ка
нікул школярі брали участь у 
закладанні силосу. А нещодавно 
зібрали вісім тонн помідорів.

Не забуває про учнів і прав
ління колгоспу. На честь 40-Т 
річниці піонерської організації 
В. І. Леніна воно закупило для 
школи піоперську атрибутику, 
безплатно відремонтовано час
тину приміщень.

П. КОВАЛЕНКО.
Олександрійський район.

ГІДНІ Е село розташоване майже в 
11 верхів’ї маленької річки Сирого 
Ташлика (Гнилого Та шлика). Перети
нається п’ятьма великими ярами, кожен 
з яких має назву. В окремих кутках 
села з року в рік люди викопують і ви
орюють шматки паленої цегли і решт
ки стін та фундаментів давніх споруд. 
Школа (основний корпус) розміщуєть
ся в старовинному будинку, збудовано
му невідомо коли. Біля будинку рос
туть два старих каштани. Ми також не 
знаємо, коли і ким вони посаджені. За 
розповідями старожилів існує підземний 
хід, який зв’язує будинок школи з МІС-. 
цем, на якому до 1933 року стояла пра
вославна церква.

Всі ці загадки навели мене на думку 
створити в школі краєзнавчо-історичний 
гурток. З першого заняття роботу по
будували так: кожен учень працював 
над усіма питаннями, що стосуються іс
торії села, школи. Про наслідки гурт- 
ківці повідомляли на кожному наступ
ному занятті. Зібраний матеріал обго
ворювався.

Одне з джерел зібрання матеріалу — 
розповіді людей. З цього ми й почали. 
Взяли в сільській Раді на облік жите
лів, яким минуло 60 років. Список ви
явився довгим — близько 200 чоловік.

Поступово учні встановили імена пер
ших комсомольців і комуністів на селі, 
довідалися, коли організувався колгосп, 
як він називався, хто був першим кол
госпником, першим головою артілі.

Ведеться переписна з краєзнавчими 
музеями, історичною бібліотекою УРСР, 
яка допомогла нам

го простору. Про багато таємниць природи ще пові
дають нам ці посланці далеких світів. Однак «пого
ворити» з ними можна лише на великій висоті за 
межами земної атмосфери з допомогою супутників.

Дослідження космічних променів, проведені з до
помогою штучних супутників і космічних ракет, доз
воляли знайти «ореол» Землі, який складається з 
трьох зон підвищеної радіації. Це відкриття має ве
личезне значення для науки, а також для практики 
космічних польотів. Бо зони підвищеної радіації яв
ляють деяку небезпеку для космонавтів.

Вирішення науково-технічних завдань при запус
ках перших штучних супутників дозволило присту
пити до поширення досліджень космосу на великих 
відстанях від Землі і до безпосереднього вивчення 
найближчих до Землі небесних тіл. З цією метою в 
1959 році в Радянському Союзі були запущені три 
космічних ракети. Перша з них пройшла поблизу 
Місяця і вийшла на орбіту навколо Сонця. Рукою 
людини була створена перша штучна планета в на
шій сонячній системі. Друга радянська космічна ра
кета 14 вересня 1959 року в 0 годин 02 хвилини 24 
секунди за московським часом досягла поверхні Мі
сяця. Обробка спостережень показала, що це відбу
лось майже в центрі місячного диску поблизу крате
рів Арістілл, Архімед і Автолак. На протязі польоту 
космічної ракети з допомогою встановленої на ній 
апаратури були зроблені наукові дослідження, що 
дозволили встановити, наприклад, відсутність у Мі
сяця магнітного поля і поясів радіації. Досягнення 
поверхні другого небесного тіла — подія величезно
го наукового значення.
*рРЕТЯ радянська космічна ракета дала старт 4 
* жовтня 1959 року. На борту ракети була вста

новлена автоматична міжпланетна станція, основним 
завданням якої було фотографування невидимого з

(Закінчення на 4-й стор.).

села. Реймента- 
наше село до 
від польського 
перекладі озна- 
році полковник

запуску першого

супутника Землі.

І

ження назви нашого 
рівка (так називалося 
1946 року) походить 
слова рейментар, що в 
чає полковник. В 1766 . 
Стемпковецький з загоном військ стояв 
на кордоні колишньої Польської дер
жави і займався пропагандою в око
лицях. В тому ж році полковник 
змушений був зі своїми уніатськими 
ідеями тікати до Жаботнна. На місці 
розташування його загону стали сели
тись жителі з околиць і утворили село.

З інших архівних відомостей нам 
стало відомо, що уже в 1848 році в се
лі був цукровий завод, цегельня, взна
ли про боротьбу селян з місцевим по
міщиком.

ИІННИЙ матеріал надіслали нам з 
Черкаського краєзнавчого музею.

Ми довідалися, що маленька річка Си
рий Ташлнк (Гнилий Ташлнк) на ста
рих картах значилась Дубова Балка, 
Дубівка. Цілком ймовірно, що в часи 
боротьби з степовиками, вона була ве
лика і вздовж неї розташовувались 
укріплення. А село було в оточенні гус
тих дубових лісів.

Науковий працівник з Дніпропетров
ська Д. П. Пойда на наше прохання 
вислав свою роботу «Селянський рух 
на Правобережній Україні в порефор- 
менний період (1866—1900 рр.)». В ній 
багато матеріалу про рух селян в 
с. Ренментарівці (Дібровці), про бо
ротьбу селян в 1870 році з місцевим по
міщиком Красінським. На уроках в VII 
і VIII класах учні знайомились з по
діями, які відбувались в той час у цих 
краях; згадувались прізвища людей, 
'про яких учні розпитували своїх бать- 

, . 'ків, ДІДІВ. Окремі учні виявились вну-
До П ятиріччя уками або правнуками згаданих людей.

Велике місце в роботі гуртка займав 
(збір матеріалів для шкільного куточка- 
,музею. Організацію такого куточка ми 
і почали з оформлення альбому передо
виків нашого району. Потім створи-* 
їли відділ нумізматики. Наша нумізма
тична колекція налічує більше двохсот 
ісіаровннних і сучасних монет (з 
11734 р. до 1961 р.). Є до 50 купюр па- 
I перових грошей.
1 Монети експонуються на окремій віт- 
’рипі під склом. Розміщені вони в хро- 

іі ч нелогічному порядку. На етикетках 
І ^вказується рік випуску, державна при- 
I ^належність, вага, матеріал. Паперові 

гроші зберігаються в спеціальному аль
бомі.

□ НАЧНУ роботу гуртківці проводять 
по збору знарядь кустарного 

ткацького ремесла (прялка, рубель- 
праска, качалка-праска, веретена, дни
ще, гребінь, гребінка, щітка, верстат). 
Цікавий експонат нашого музею — 
кам’яна сокира-молот. Це знаряддя 
свідчить, що на території села перебу
вали первісні люди кам’яного віку.

Краєзнавчо-історична робота багато
гранна і копітка. Чимало труднощів 
'зустрічається у збиранні матеріалу. Ад- 
'же багато відомостей суперечливих, 
’треба зіставляти їх, критично аналізу
вати. Щоб довести цю справу до кін
ця, потрібно ще багато попрацювати. 
, І урток наш існує менше двох років. 

£)/\ле те, іцо вже зроблено, дає підстави 
1 сподіватися: історію свого села і шко

ли ми напишемо.

В. ЧЕХОТСЬКИИ, 
учитель Дібровської восьмирічної 
школи Новомиргородського ра
йону.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
5 жовтня 1962 р., З стор.
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ТЕАТР

з АБТРА Кіровоградський 
обласний український і 

музично-драматичний театр 
імені М. Л. Кропивницько- 
ГО розпочинає свій 25-й теат
ральний сезон — сезон, що 
підводить певні підсумки 
творчої та громадської ді
яльності мистецького закла
ду за чверть віку.

Почесне ім’я Марка Лу- 
кича Кропивннцького, одно
го з видатних майстрів-ко- 
рифеїв української теат
ральної культури, присвоєне 
театру, зобов’язує нас зі 
всією відповідальністю і 
творчою вимогливістю ста
витись до виконання почес
них завдань, які висунуті 
тепер перед театральним 
мистецтвом.

В культурному житті на
шого міста та області, в 
ідейному та естетичному 
вихованні наших людей, що 
грунтується на моральному 
кодексі будівника комуніз
му, чільне місце займає 
театр. Його творчі праців
ники покликані задоволь
няти зростаючі духовні за
пити вимогливих глядачів.

Пропаганда досягнень 
театрального мистецтва се
ред трудящих міста і се
ла, ось що перебуває в 
центрі творчої діяльності 
нашого колективу. Успішно 
закінчились тримісячні літ
ні гастролі області,

театр побував у 15 райо
нах, показав 154 вистави в 
районних центрах і безпо
середньо в колгоспах. Особ
ливим успіхом користува
лися спектаклі, поставлені 
в тих артілях, що не мають 
клубних приміщень. Ми ви
ступали на спеціально об
ладнаній автосцені. Тисячі 
колгоспників тепло сприй
мали вистави на відкритому 
повітрі, дякували за куль
турне обслужування, запро
шували артистів частіше 
приїжджати до них.

Що ми плануємо показа
ти глядачам міста і області 
в цьому сезоні? Першою ви
ставою буде нова музична 
комедія радянського дра
матурга Євгена Купченка 
(композитор Юрій Знато- 
ков) «Чорноморський вог
ник».

Основна думка твору — 
без мрії неможливо жити. 
У кожної людини в житті 
має бути свій вогник. В 
цьому відношенні назва 
«Чорноморський ВОГНИК» 
символічна. Чудова, життє
радісна музика Ю. Знатоко- 

, ва то в бадьорих, то в су
мовито-елегійних тонах роз
криває основну ідею коме- 

і дії. Автор Є. Купченко в 
своєму творі вивів цікаві й 
оригінальні образи рибалок, 
кінопрацівників, прикордон
ників. Всі вони, але кож-

ний по-своєму, стверджу
ють свою мрію. ч

Друга прем’єра — укра
їнська комічна опера С. Гу- 
лака-Артемовського «Запо
рожець за Дунаєм», присвя
чена 100-річчю з дня пер
шого показу цієї опери на 
петербурзькій сцені.

До 45-х роковин Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції театр готує п’єсу 
О. Шатрова «Ім’ям револю
ції». В ній велике місце 
займають образи В. І. Лені
на і Ф. Е. Дзержинського.

Освоєння багатющої спад
щини російської класичної 
драматургії з її блискучою 
галереєю сценічних образів 
є своєрідним творчим екза
меном як для актора, так і 
режисера та художника. То
му творчий склад театру 
серйозно, з великою насна
гою працює над кращою 
комедією О. М. Островсько- 
го «Доходне місце».

В репертуарі театру та
кож твори української кла
сики. Колектив готується 
до показу нової роботи. 
Це — інсценізована ре
жисером нашого театру 
О. Грибом повість І. Нечуя- 
Левицького «Микола Джс- 
ря».

Нас 
п’єса 
турга
моральне

також зацікавила 
радянського драма- 
Германа Мазіна про 

обличчя радян-

людини «ЛегкеСЬКОЇ
ЖИТТЯ».

Для підвищення ідейно- 
художньої якості вистав та 
їх емоціональної ------
вості, піднесення професіо
нального 
ської та 
стерності, 
увагу приділяє проведенню 
конференцій глядачів з ши
роким обговоренням вистав 
нового сезону.

В порядку надання твор
чої допомоги учасникам 
художньої самодіяльності, 
театр організовує постійно 
діючий консультаційний ка
бінет для керівників 
торських гуртків.

Творчий склад театру по
повнився в цьому сезоні 
здібною молоддю як з уч
бових театральних закла
дів, так і з числа обдаро^ 
ваних учасників художньої 
самодіяльності — перемож
ців і призерів Третьої 
ровоградської 
весни.

Ми й надалі розширюва
тимемо свою творчу діяль
ність, будемо застосовувати 
різні форми масової роботи 
як в самому колективі, так 
і серед широких верств 
трудящих.

М. ДОНЕЦЬ, 
головний режисер те
атру, Заслужений ар
тист УРСР

Оіляд повідомлень ТАРС
впливо-

рівня 
акторської 

театр

режисер- 
май- 

вслику

ама-

Кі-
театральної

(Закінчення).

Землі боку Місяця з наступною передачею зобра
жень на Землю. Орбіта міжпланетної станції була 
обрана так, щоб забезпечити проходження її побли
зу Місяця і обліт нашого природного супутника. Ви
тративши на подолання відстані Земля—Місяць біля 
2,5 діб, автоматична міжпланетна станція пройшла 
поблизу Місяця і 7 жовтня 1959 року о 6-й годині 
ЗО хвилин по команді з Землі почала фотографуван
ня зворотного боку Місяця.

Спроби одержання телевізійного зображення не
видимого боку поверхні Місяця неодноразово роби
лись і американськими спеціалістами, але успіху 
не мали.

Однак автомати поки ще працюють за програмою, 
зарані заданою їм людиною, і не в змозі замінити 
дослідника. І при запусках радянських супутників 
та космічних ракет одним з основних завдань було 
проведення комплексу досліджень, необхідних для 
здійснення космічних польотів людини — опрацьо
вана техніка виведення на задану орбіту, забезпе
чення радіозв’язку, передача телезображень, прове
дено ряд біологічних досліджень і т. д.
Д <ЛЕ для польоту людини цього було ще замало. 
л Необхідна обробка систем, які забезпечують її 
життєдіяльність, безпеку польоту і повернення на 
Землю. Ось чому першому в світі польоту людини в 
космос передував ще запуск п’яти космічних кораб- 
лів-супутників. Кожний з цих кораблів важив біль
ше 
на, 
ній
I ОСЬ настав довгожданий день—12 квітня 1961 
~ року. На космічному кораблі «Восток-1» Юрій 
Гагарін зробив виток навколо земної кулі. Блиску
чим подвигом радянського космонавта відкрилась 
ера космічних польотів людини. А через декілька мі
сяців в історію космічних польотів була вписана ще 
одна яскрава сторінка: 6—7 серпня 1961 року на ко
раблі «Восток-2» «небесний брат Гагаріиа» — Гер
ман Титов здійснив політ тривалістю більше 25 го
дин. За цей час він зробив більше 17 витків навкол) 
Землі. Практично була доведена можливість нор
мальної життєдіяльності людини в умовах добового 
циклу її життя. На цьо-»ч 
му космічному кораблі І 
була випробувана систе-| 
ма ручного управління.« 
Корабель слухняно під-| 
корявся волі космонавта.:

11 серпня 1962 року об І
II годині ЗО хвилин за:
московським часом на| 
орбіту навколо Землі: 
був запущений новий: 
космічний корабель» 
«Восток-3», пілотований* 
майором Андріяном Ні- 
колаєвим. А через добу 
на орбіту був виведений! 
ще один корабель-супут-{ 
ник «Восток-4> з підпол-: 
ковником Павлом Попо-і 
вичем на борту. Вага: 
кожного з цих космічних: 
кораблів була біля п’яти | 
тонн. •

4,5 тонни. На них знаходилась герметична кабі- 
обладнана всім необхідним для перебування в 
людини.

року. На космічному кораблі «Восток-1» Юрій

Майже чотири доби був у космосі радянський кос
мічний корабель «Восток-3». 
він 64 рази облетів навколо 
відстань більше 2 мільйонів 
Троє діб (71 годину) були 
пролетівши біля 2 мільйонів 
космічні кораблі, іноді зближуючись в космосі до 5 
кілометрів.
Г* РУПОВНЙ політ радянських космонавтів, який 
“ завершився майже одночасно 15 серпня, дав 
цінні наукові матеріали для обліку дій основних фак
торів космічного польоту на організм людини. Цей 
політ наблизив польоти людини до Місяця і планет 
сонячної системи.

За 95 годин польоту 
нашої планети, покрив 
600 тисяч кілометрів, 
в груповому польоті, 
кілометрів, радянські

Венедикт БЄЛИЙ,
Борис РАДУНСЬКИЙ, 

наукові співробітники Московського планета
рію. (АПН).
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КУБИНСЬКИЙ НАРОД 
ГОТОВИЙ БОРОТИСЯ 

ЗА СВОЮ РЕВОЛЮЦІЮ

ЦИМИ днями уряд Куби опу
блікував заяву, в якій засуд

жується агресивна політика 
США щодо Куби і підкреслю
ється готовність кубинського 
народу відстоювати справу ре
волюції від посягань американ
ських імперіалістів.

Куба зазнає при нинішньо
му міжнародному становищі 
дуже сильного тиску і їй за
грожує прямий збройний на
пад з боку уряду Сполучених 
Штатів, говориться в цій заяві. 
На додаток до- декларацій і 
заяв, що їх весь час публіку
ють члени конгресу і керівні 
політичні діячі Сполучених 
Штатів, включаючи державно
го секретаря і самого прези
дента Ксіінеді, і до кампанії 
тенденційної інформації та ре
акційних статей друкованих ор
ганів цієї країни тепер з’яви
лася спільна резолюція кон
гресу Сполучених Штатів, яка 
надає всьому цьому офіціаль
ного характеру. Ця резолюція 
являє собою нічим не при
крите 1 нічим не виправдуване 
проголошення тактики агресії 
і застосування сили, яка, на 
порушення найелементарніших 
принципів міжнародного права 
і Статуту ООН, спрямована 
проти Кубинської Республіки.

Щоб відстояти спою неза
лежність перед лицем імперіа
лістичної агресії, говориться в 
заяві, Куба змушена вдатися 
4,0 використання всіх матері
альних і людських ресурсів. 
Кубинський народ готовий бо
ротися за свою революцію аж 
до останньої людини, будучи 
твердо переконаним в справед
ливості своєї великої історич
ної справи.

БЕЗЧИНСТВА РАСИСТІВ 
НА ПІВДНІ США 

ПРОТЯГОМ двох тижнів уні- 
всрснтстськс містечко Окс

форд в штаті Міссісіпі нагаду
вало військовий табір. Кілька 
сот поліцаїв у сталевих шоло
мах, з вогнестрільною зброєю 
І протигазами охороняли всі 
входи в містечко. Понад 100 
поліцейських машин створили 
бар’єр навколо університету. 
Поліції було дано спеціально 
навчених собак. Ці заходи бу
ли вжиті властями на чолі з 
губернатором штату Міссісіпі 
Барнетом для того, щоб не до
пустити зарахування до уні
верситету «тільки для білих» 
29-річного негра, колишнього 
військовослужбовця військово- 
повітряних сил США Джеймса 
Мсредіта.

Хоча верховний суд США 
виніс постанову про прийом 
Мерсдіта до університету, гу
бернатор Барнет заявив, що 
він не дозволить негрові пере
ступити поріг університету. 
Губернатор обіцяв арештувати 
кожного федерального чинов
ника, який спробує допомогти 
Мередіту.

Відкрита непокора властей 
Міссісіпі рішенням федераль
ного суду, федеральним зако-

нам і наказам уряду запалила 
расистів по всій країні.

Негідну роль у расових без
чинствах в Оксфорді відіграв 
уряд США, який спочатку не 
вживав ніяких заходів для від
вернення бунту расистів і тим 
самим їг. Ч"""
скандал набув надто широкої 
огласки ‘ 7' '------  --------
всього світу, президент США 
підписав наказ міністрові обо
рони вжити псіх необхідних 
заходів, щоб провести в жит
тя рішення - судових органів.

1 жовтня .під охороною 400 
судових виконавців і 1000 сол
датів федеральних військ Мере- 
діт був зареєстрований студен
том університету штату Міссі
сіпі. Цьому актові передува
ла восьмигодинна справжня 
битва між расистами і солда
тами. В' результаті було вби
то 2 чоловік і 75 поранено. За
гинув кореспондент агентства 
Франс Пресс Поль Пар. На
товп расистів вдалось розсіяти 
лише з допомогою гранат із 
сльозоточивим газом.

Расові безпорядки п Окс
форді тривають.

заохочував їх. Коли

і привернув увагу 
президент США

всіх необхідних 
щоб провести в жит-

ла

ЗАПУСК 
АМЕРИКАНСЬКОГО 

КОСМОНАВТА 
НЬЮ-ЙОРК, 3. (ТАРС). 

Сполучені Штати провели 
сьогодні з свого ракетного 
полігону на 
запуск на 
«Сигма-7» 
Уолтером 
проведено 
хвилин за 
сбм.

Космонавт Уолтер Шірра 
приземлився в Тихому океа
ні о 0 годині 28 хвилин за 
московським часом після 
шести витків навколо Землі. 
О 1 годині 10 хвилин кора
бель, в якому перебував 
космонавт, було виловлено 
і піднято на борт авіаносця 
«Кірсардж».

---------- ф---------

ДО ВІДОМА МОЛОДИХ 
ЛІТЕРАТОРІВ ОБЛАСТІ

В неділю 7 жовтня в при
міщенні редакції газети «Кі
ровоградська правда» відбу
деться нарада членів літоб’єд
нання та початківців. З допо
віддю про сучасну 
ступить 
П’яноп.
участь 
СЬКИЙ, О.
В. Симоненко (Черкаси).

Нарада почнеться об II го
дині ранку.

мисі Канаверал 
орбіту капсули 
з космонавтом 
Шірра. Запуск 
о 15 годині 15 
московським ча-

поезію вн- 
Володимпр 

візьмуть 
_____ Вінграноп- 
В. Коломіець (Київ),

критик 
У нараді 

пости М.

ПОПРАВКА
В номері газети за 3 жовт- 

у замітці «Великого щис- 
вам, друзі!» під знімком

••

РАННЬОЇ ОСЕНІ
рАННЯ осінь прийшла в наші краї. 

*■ Вже осики, наполовину пожовтівши, 
скидають золотисте вбрання. Окремими 
пасмами побагровіли віти береста. Особ
ливо нарядними стають шовковиці.

Всюди, куди не глянеш, осінь всту
пила в свої права. Прекрасна, багата 
пора! В садах дозрівають яблуки і гру
ші пізніх сортів. Ваблять янтарні гро
на винограду.

Частина ластівок вирушила в дале
кий путь, а деякі ще залишились в на
ших краях. Шпаки будуть у нас до 
настання приморозків. На луках, су
проводжуючи стада корів, розважа
ються жовті плиски. На полях кочують 

; ! зграї жайворонків. Шигли і коноплянки 
ласують насінням реп’яхів, щириці, ци- 

■ корія. В теплі зими зяблики
> відлітають на південь. Вони,
> інші птахи, переселюються 
г. до людського житла.

не завжди 
як і деякі 
поближче

І ня
ТЯ ____, . ____ .

* слід читати так: «Б. Д. Пгаш- 
: ко вручає свідоцтво про одру- 
: женвя Л. Дворяниновій та
♦ М. Нсліді».

За допущену помилку на 
винних накладено стягнення.

ф
:...... — ,

; Редактор П. МАРЧЕНКО.
• _ . ,1 , — , І. . -

---------

ІДе можна зустріти на болоті рижих 
чапель, в очеретах — лисух. Дикі кач
ки тяжіють великих водоймищ. На від
даль пострілу до качок важко підійти.

«Чі-чі», — доноситься з висоти. Це— 
бекаси. В таку пору їх особливо бага
то на заплавах пересохлих річок і озе
рець. По обмілинах бігають кулики- 
травники, маленькі зуйки, які ще за
тримались у нас.

Ось в очереті промайнула невеличка 
пташка, за нею — інша. Це обережні 
варакушки. їх можна пізнати по голу
бому серпику на грудях. На берегах 
рік, де є зарослі, купи хмизу, можна 
зустріти крихітну пташку — крапивни
ка. При зустрічі з людиною вона може 
підняти такий крик, що надовго зали
шиться в пам’яті.

Линяють лисиці, горностаї, лиски. До 
зимової сплячки готується їжак.

Осінь. Золота осінь 
по землі.

М. ПАТОКІН.
І Мал. автора.

Новогеоргіївський район.

■Шієїдїі
♦ Кінотеатр «Мир». Для дітей
♦ «ЧЕРВОНОАРМІИКИ». Іїоча- 
І ток о 10 год. ранку, 12 та 2 
І год. дня. «МАНДРУВАННЯ 
ІОДІСЕЯ». Початок о 4 год.
І дня, 6, 8 та 10 год. вечора.
І Кінотеатр «Сивашсць». «СІМ 
І НЯНЬОК». Початок о 10
І ранку,
♦ 20 хв.
І 45 хв..

год. 
год. 
год. 
год.
На

11 
та 

. 6 
{20 х в. та 

літньому .......... ,

фільму о 7 год. вечора.
• Кінотеатр ім. Дзержинського. 
♦ «БАГАТА НАРЕЧЕНА». Поча- 
♦ ток о 9 год. ЗО хв. ранку, 11
• год. ЗО хв., І год. ЗО хв.. З год.

♦ 30 хв. дня, 5 год. ЗО хв., 7 год.
♦ ЗО хв. та 9 год. ЗО хв. вечора. 
На літньому майданчику 
«ВКРАЛИ БОМБУ». Початок 
о 7 год. ЗО хв. вечора.

год. 40 хв., І
З год. дня, 4 

год. 30 хи., 
10 год. вечора, 
майданчику початок

8

йде

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитрова»

Зам, № 6047, Т, 27.000,БК 00342.

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

м. КІРОВОГРАД, аул. Л У НАЧАРСЬКОГО, Зв. 
Телефони: редактора — 56-12, відповідального секретаре 
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