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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
ч

Неділя, 7 жовтня 1962 р.

X

Зустріч М. С. Хрущова з керівниками бавовносіючих 
республік і новаторами виробництва Узбекистану

ТАШКЕН'Г, 5. (ТАРС).
Як. повніше використати 

і багатющі можливості кол
госпів і радгоспів, що тре
ба зробити для успішного 
виконання планів розвитку 
народного господарства в 
нинішньому році — цим пи
танням була присвячена на
рада керівників бавовносію-

ГІДНИЙ ПОДАРУНОК!
ДО ВСІХ КОЛГОСПНИКІВ І колгоспниць, РОБІТНИКІВ І РОБІТНИЦЬ,

СЛУЖБОВЦІВ ТА ІНТЕЛІГЕНЦІЇ
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ДО ВСІХ КОМУНІСТІВ, КОМСОМОЛЬЦІВ, ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКОВИХ ТА ІНШИХ 
\ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ДО КЕРІВНИКІВ КОЛГОСПІВ, РАДГОСПІВ, ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, 
БУДОВ І ТРАНСПОРТУ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ І НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ДО ВСІХ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

змінну роботу комбайнів, автомашин, тракто
рів. *

Працівники приймальних пунктів! Від ва
шої організованості та оперативності у знач
ній мірі залежить робота автотранспорту. Не 
допускайте найменших простоїв автомашин, 
давайте «зелену вулицю» «королеві полів»!

Колгоспники і колгоспниці, робітники і ро
бітниці радгоспів! Ми закликаємо вас, на якій 
би ділянці ви не працювали, головну увагу 
звернути сьогодні на збирання і доочистку 
зернової кукурудзи. Доярко, подоївши ко
рів, свинарко, попоравшись коло свиней, трак
тористе, звільнившись із зміни, — попрацюй
те па доочистці качанів! Нашим непорушним 
правилом повинно бути — кожний житель се
ла має щодня працювати на збиранні куку
рудзи.

Робітники і робітниці, службовці та інте
лігенція, учнівська і студентська молодь! 
Ми закликаємо вас бути в перших рядахбор- 
ців за виконання накреслень рідної партії, по
дати активну допомогу трудівникам села у 
виконанні першої заповіді перед Батьківщи
ною. Це завдання всіх трудящих області, ад
же боротьба за створення достатку продуктів 
сільського господарства — це справа всієї 
партії, всього народу. Буде більше кукуруд
зи — буде більше м’яса, молока, масла, ше 
багатшим буде життя нашого народу.

Комуністи і комсомольці! Показуйте зраз
ки самовідданої праці на збиранні кукурудзи! 
Хан на вас рівняються всі трудящі в цій по
чесній ТРУДОВІЙ бИТВІ! Ц «і и

Робітники і робітниці промислових підпри
ємств, будов, транспорту, зв’язку, члени проф
спілок! Ви завжди відгукувались на клич на
шої партії, на голос колгоспного селянства. 
Допоможіть і на цей раз хліборобам області 
в їх благородній боротьбі за створення до
статку сільськогосподарських продуктів, своє
часно впоратись із збиранням високого вро
жаю кукурудзи!

Шановні товариші пенсіонери, люди вели
кої свідомості і похилого віку! Ви заслужено 
пішли на відпочинок. Та в цей напружений 
час ми просимо і вас виїхати на токи і по сво
їй силі й можливості допомогти в доочистці 
дорідних качанів, вирощених нашими славни
ми хліборобами.

Дорогі товариші! х
Хліб — це могутність Батьківщини. Ми за

кликаємо всіх вас самовідданою працею далі 
зміцнювати могутність 
скорити будівництво комунізму 
мрії мільйонів людей, 
людства.

Своєчасне і якісне збирання 
виконання свого почесного 
продати державі 60 мільйонів пудів кукуруд
зи — буде нашим гідним подарунком люби
мій Батьківщині до 45-х роковин Великої 
Жовтневої соціалістичної революції.

Мобілізуємо ж усі наші сили, засоби, енер
гію і вміння на виконання цього великого і 
почесного зобов’язання!

Дорожіть честю хлібороба! Хай кожен вне
се свій помітний вклад у загальнонародну 
справу!

Порадуємо ленінський Центральний Комі
тет КПРС, Радянський уряд новими велики
ми звершеннями в ім’я створення матеріаль
но-технічної бази комунізму в нашій країні!

ВИКОНКОМ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

Дорогі товариші!
Перетворюючи в життя історичні рішення 

XXII з’їзду партії, березневих Пленумів ЦК 
КПРС і ЦК КП України, трудівники сільсько
го господарства області завдяки своїй само
відданій праці виростили в цьому році на всіх 
площах посіву високий урожай кукурудзи. 
Є всі можливості збільшити валовий збір ка
чанистої в 2—3 рази проти минулого року, ус
пішно виконати план продажу хліба державі, 
повністю засипати насінні й страхові фонди, 
забезпечити громадське тваринництво фура
жем, добре оплатити працю колгоспників.

Вінцем боротьби за хліб є збирання виро
щеного врожаю. Зараз на наших полях роз
горнулася титанічна трудова битва за про
ведення в стислі строки і без втрат збирання 
кукурудзи на зерно. Натхнені величними ідея
ми нової Програми партії, комбайнери, шо
фери, трактористи, колгоспники і працівники 
радгоспів показують зразки трудового героїз- 

і свого патріотичного 
працею звеличити честь хліборо-

му, високого розуміння 
обов’язку — І.
ба. Кожний день приносить нам все нові й но
ві радісні вісті з фронту других жнив, у зви
тяжній битві народжуються нові герої праці.

Ми з великим задоволенням відзначаємо, 
що Центральний Комітет КПРС і Рада Мі
ністрів СРСР, особисто товариш М. С. Хру
щов, ЦК КП України і Рада Міністрів УРСР 
подали і подають області величезну допомо
гу комбайнами, автомашинами та іншою тех
нікою для забезпечення своєчасного збиран
ня кукурудзи. За це — сердечне спасибі.

У відповідь на батьківське п-іклування пар
тії та уряду хлібороби Кіровоградщини взяли 
на себе патріотичне зобов’язанняна себе патріотичне зобов язання — продати 
любимій Батьківщині 60 мільйонів пудів зер
на кукурудзи і тим самим внести свій гідний 
вклад у здійснення рішень XXII з’їзду пар
тії, показати на ділі, що кукурудза — це 
справді культура величезних можливостей.

Дорогі товариші!
Доля високого врожаю кукурудзи — в ру

ках трудящих області. Все залежить від на
шої організованості, самовідданої праці і вір 
сокопродуктивного використання збиральної 
техніки. Треба, щоб на рахунку був кожний 
день, кожна година. Затягнути збирання — 
значить допустити 
звести нанівець результати 
ці сотень тисяч людей.

Збирання, очистка і продаж кукурудзи дер
жаві — це бойовий трудовий фронт, почесна 
справа і священний обов’язок кожного хлібо
роба, всіх трудящих області.

Обласний комітет Комуністичної партії Ук
раїни, виконком обласної Ради депутатів 
трудящих та обласна рада профспілок закли
кають усіх колгоспників, робітників, інтелі
генцію, учнівську молодь Кіровоградщини 
взяти активну участь у завершенні других 
жнив, своєчасно і без втрат зібрати рясний 
урожай кукурудзи, успішно • виконати план 
продажу хліба державі.

Комбайнери, трактористи, шофери, механі
затори! Ви — головна і вирішальна сила в 
битві за велику кіровоградську кукурудзу. 
Закликаємо вас ще ширше розгорнути соціа
лістичне змагання на честь 45-х роковин Ве
ликого Жовтня, включити у збирання кача
нистої всі наявні комбайни, добитися щоден
ного виконання й перевиконання норм виро
бітку, забезпечити високопродуктивну дво-

ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ

великі втрати врожаю, 
напруженої пра-

це справа всієї

своєї Вітчизни, при- 
заповітної 

усього прогресивного

качанистої, 
зобов’язання —

чих республік, організаторів 
і передовиків сільськогоспо
дарського виробництва, яка 
відбулася сьогодні в Таш- 
кенті. В її роботі взяв 
участь Перший секретар 
Центрального Комітету 
КПРС, Голова Ради 
стрів СРСР товариш 
Хрущов.

З повідомленнями

І
 хід виконання планів чет
вертого року семирічки ви
ступили перші секретарі 
ЦК компартій: Казахста
ну — Д. А. Кунаев, Азер
байджану — В. Ю. Ахун
дов, Таджикистану—Д. Ра
сулов, Киргизії — Т. Усу- 
баліев, Туркменії — Б. Ове- 
зов, Вірменії — Я. М. За
робив, Узбекистану — Ш. Р. 
Рашідов. Вони розповіли 
?про те, як партійні органі- 
»зації республік, виконуючи 
? рішення XXI і з’їзду партії 
,і березневого Пленуму ЦК 
і КПРС, мобілізують трудн
іших на виконання завдань 
і і взятих зобов’язань по ви- 
, робництву та продажу дер- 
^жаві бавовни, м’яса, моло
дка й іншої продукції, пові- 

домили про роботу промис
ловості, будівельних орга
нізацій, підприємств тран- 
,спорту і зв’язку. Велике 
і місце у виступах керівни- 
|ків республік зайняли ли
стания, зв’язані з практич-
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Міні- 
М. С.

про

ним здійсненням рекомен
дацій, вказівок і пор^д, да
них товаришем М. С. Хру
щовим на зональній нараді 
працівників сільського гос
подарства в листопаді 1961 
року в Ташкенті і під час 
нинішнього відвідання ним 
республік Середньої Азії.

Про роботу сільських 
трудівників Узбекистану 
розповіли на нараді секре
тар Чустського райкому 
партії Андижанської облас
ті М. Бабаханов, голова 
колгоспу «Політвідділ» Таш
кентської області Ман Тим, 
Хван, прославлений куку- 
рудзовод того ж колгоспу 
Люба Лі, її учениця — ке
рівник кукурудзоводської 
бригади колгоспу імені Ка- 
лініна Янгіюльського райо
ну Роза Атабаєва, тричі Ге
рой Соціалістичної Праці 
Хамракул Турсункулов, го
лова колгоспу «Ленінізм» 
Ташкентської області Герой 
Соціалістичної Праці Аб- 
дулла Артнков.

З великою промовою на 
нараді виступив Перший 
секретар Центрального Ко
мітету КПРС, Голова Ради 
Міністрів СРСР товариш 
М. С. Хрущов.

Промова товариша М. С. 
Хрущова була вислухана з 
величезною увагою і викли
кала палке схвалення учас
ників наради.

Повернення Л. І. Брежнєва 
з Югославії

МОСКВА, 4. (ТАРС). Сьогодні в Москву з Белграда 
повернувся Голова Президії Верховної Ради СРСР Л. /« 
Брежнєв. На запрошення поезидента Федеративної На
родної Республіки Югославії Йосипа Броз Тіто він зро
бив офіціальний візит-відповідь у дружню країну.
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Голова Президії Верховної Ради 
який перебував з 24 вересня по 4 жовтня 1962 року з 
офіціальним вїзитом-відповіддю у Федеративній На
родній Республіці Югославії, і президент ФНРЮ Й. Броз 
Тіто підписали 3 жовтня спільне комюніке.

Під час перебування в Югославії, говориться в комю
ніке, Голові Президії Верховної Ради СРСР Л. І. Бреж
нєву і особам, які його супроводять, скрізь було вияв
лено теплу гостинність. Голова Президії Верховної Ради 
СРСР Л. І. Брежнєв мав зустрічі і розмови з президен
том Федеративної Народної Республіки Югославії 
Й; Броз Тіто. Розмови проходили в дружній і сердечній 
атмосфері, в дусі взаєморозуміння і поваги і стосува
лись питань радянсько-югославського співробітництва, а 
також актуальних міжнародних проблем. При широко
му обміні думками про актуальні міжнародні проблеми 
і г.ро тенденції світового розвитку констатовано збіг 
або близькість точок зору обох сторін.

Обидві сторони вважають, що основним засобом для 
забезпечення міцного миру на землі, а також для все
бічного розвитку людства — якнайшвидше досягнення 
угоди про загальне і повне роззброєння на базі рішен
ня XVI сесії Генеоальної Асамблеї Організації Об’єдна
них Націй «Про загальне і повне роззброєння».

Виражаючи волю своїх народів, говориться в комю
ніке, Голова Президії Верховної Ради СРСР і президент 
ФНРЮ підтверджують рішимість добиватися разом з 
миролюбними силами всього світу угоди про невідклад
ну заборону всіх видів випробувань ядерної зброї.

В комюніке далі підкреслюється необхідність покін
чити з залишками другої світової війни, підписати ні
мецький мирний договір і нормалізувати становище в 
Західному Берліні, що відповідало б інтересам безпеки 
в Європі і зміцнення миру в усьому світі.

Голова Президії Верховної Ради СРСР і президент 
ФНРЮ вважають нетерпимим, що Китайська Народна 
Республіка ще не зайняла своє законне місце в ООН, і 
рішуче висловлюються за її прийняття в члени цієї 
організації. *

У ході переговорів, говориться в комюніке, конста
товано, що існують сприятливі умови і дружній взаєм
ний інтерес до дальшого розширення економічного, 
політичного, наукового, культурного та інших видів 
співробітництва між СРСР і Югославією.

Візит Голови Президії Верховної Ради СРСР Я. Е 
Брежнєва і резудьтати, досягнуті в ході переговорів, є 
великим вкладом у дальше зміцнення дружби і всебіч
ного співробітництва між Союзом Радянських Соціа
лістичних Республік і Федеративною Народною Респуб
лікою Югославією, а тим самим і в міжнародне співро
бітництво в цілому.

СРСР Л. І. Брежнєв,

(ТАРС).
ми

До візиту Йосипа Броз Тіто 
в СРСР

Голова Ради Міністрів 
СРСР М. С. Хрущов запро
сив президента Федератив
ної Народної Республіки 
Югославії тов. Йосипа Броз 
Тіто провести відпочинок у 
Радянському Союзі, Тов.

Тіто з вдячністю прийняв це 
запрошення.

Президент ФНРЮ з дру
жиною прибудуть у Радян
ський Союз у грудні ц. р.

(ТАРС).



ГОСПОДАР У МІСТІ
АСТО 1 справедливо дорікали 

нам, райкомівцям, міські комсо
мольці": мовляв, мало уваги приділяє
те молоді Долипської. завжди у вас 
колгоспні організації на першому 
плані. Дійсно, у нашому місті зоостає 
кількість робітничої молоді. При іс
нуючому штаті працівників, звичай
но, райком не може оточити достат
ньою увагою кожну первинну органі
зацію.

Але зараз ми робимо ставку на та
ку випробувану форму роботи, як 
громадські засади. У нас при райкомі 
існують і непогано працюють поза
штатні відділи. Це й наштовхнуло 
нас на думку: а що коли господарем 
міста зробити позаштатний міськком 
комсомолу, створивши його з ентузі
астів комсомольської роботи?

І ось нещодавно було скликано мі
ську комсомольську конференцію. 
100 делегатів представляли на ній 
комсомолію Долинської.

Урочисте відкриття, привітання

(ТАРС). Бо- 
комсомолу в 

будівництві 
присвячене

Ударне
в центрі
МОСКВА, 

йовій участі 
капітальному 
країни було 
розширене засідання бюро 
ЦК ВЛКСМ, яке відбуло
ся 4 жовтня/ На бюро були 
присутні секретарі ЦК 
ЛКСМ союзних республік, 
крайкомів, обкомів, коміте
тів комсомолу будов, заво- 
дів-постачальників, проект
них організацій, начальни
ки комсомольських штабів. 
В роботі бюро взяли участь 
завідуючий відділом будів
ництва ЦК. КПРС по 
РРФСР А. В. Гладирев- 
ський, представники Держ
плану СРСР, Держплану 
РРФСР, державних коміте
тів, міністерств і відомств.

Доповідач — секретар 
ЦК ВЛКСМ А. Везіров по
відомив, що комсомольці, 
молодь країни разом з усім 
радянським народом з ве
ликим ентузіазмом беруть 
участь у створенні матері
ально-технічної бази кому
нізму. Всесоюзними удар
ними комсомольськими ого
лошені будівництва всіх 
доменних, майже всіх ста
леплавильних печей, агло
мераційних машин і кок
сових батарей, більше по
ловини прокатних станів. 
Зусиллями молоді на під
шефних комсомолові буцо- 
вах в цьому році вже вве
дено в експлуатацію 71 ве- 
личезний промисловий 
об'єкт, в тому числі дві по
тужні домни, 6 нових мар
тенів. Успішно провадять
ся роботи по будівництву 
електростанцій, ліній елек
тропередач, газо-і нафто
проводів, будівництву та 
електрифікації залізниць.

Комсомольські штаби ба
гатьох ударних будов ста
ли бойовими помічниками 
партійних комітетів і гос
подарських керівників у 

широкому розгортанні зма
гання молоді, в забезпе
ченні виконання взятих зо
бов’язань. Із знанням спра
ви займаються ударними 
комсомольськими будовами 
ЦК ЛКСМ України, Есто
нії, Башкирський, Сверд- 
ловський, Тульський обко
ми комсомолу.

Доповідач і промовці, 
які виступали в дебатах, 
відмічали, що на ряді_ все
союзних ударних 
допущено велике 
вання у виконанні

будов 
відста- 
планів 

капітального будівництва і 
введенні в дію нових об’єк
тів. Незадовільне 
ще склалось на 
будовах чорної і кольоро
вої металургії, 
нафтопереробної і 
но-паперової промисловості. 
Багато в чому винні тут 

■комсомольські організації 
Іркутської, Кемеровської, 
Мурманської областей, 
Красноярського краю, Ка
захстану. Гострій критиці 
на бюро за низький рівень 
роботи серед молодих бу
дівельників були піддані 
Архангельський, Омський, 
Оренбурзький обкоми ком
сомолу, де погано займаю
ться ударними будовами.

Секретар ЦК ЛКСМ Ес
тонії Л. Шишов, начальник 
комсомольського штабу бу
дівництва Середньо-Сибір
ської залізничної магістра
лі Б. Востриков, началь
ник комсомольського шта
бу будівництва доменної 
печі заводу «Криворіж- 
сталь» імені В. І. Леніна 
І. Хоменко, які виступили 
на бюро, пред’являли сер
йозні претензії до комсо
мольських організацій за- 
водів-постачальників і про
ектних організацій. Спра
ведливі вимоги було ви
словлено на бюро на адре
су Держплану СРСР,

й? зопО□□□□□□□□□□□□ поDtiDQncaona□□□□□□□□□□□□□□□□□□?£;

Честь трудівнича

Сини і дочки хліборобів
(ТРОЧИ1АВ я в газеті полум’яний виступ знатної лан- 

лх кової з Житомирщини Н. Г. Загладн і захотілось 
мені сказати добре слово про представників нашої кол
госпної молоді, про комсомольців, які дорожать хлібо
робською честю.

Взяти хоч би тракториста Василя Кошмана. В 1956 
році він закінчив 7 класів, і зразу ж пішов працювати 
в артіль імені Леніна. Невдовзі правління послало йо
го на навчання в школу механізаторів, яку В. Кошман 
успішно закінчив. Трудився Василь і трактористом, і 
комбайнером. І завжди чув про свою роботу тільки 
схвальні відгуки. Нещодавно В. Кошмана обрали за
ступником секретаря комсомольської організації артілі.

Доброю славою серед колгоспників користуються 
комсомольці Василь Степаненко, Анатолій Антипенко, 
Галина Кочугура, Валентина Ярош та інші. Всі вони 
чесно і сумлінно трудяться.

Ці комсомольці сміливо можуть сказати різке слово 
тим, хто ухиляється від роботи, хто залишає рідний 
колгосп і мандрує в пошуках довгого карбованця, хто 
з прохолодою ставиться до праці в артілі. Думається, 
недалекий той час, коли в середовищі молоді зовсім 
зникнуть дармоїди, ледарі, злодії, хулігани, п’яниці.

О. ШАРИЙ, 
учитель Миронівської восьмирічної школи 
Новогеоргіївського району.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 7 жовтня 1962 р„ 2 crop.

піонерів... А потім делегати прослуха
ли доповідь «Про розвиток громад
ських засад в комсомольській робо-

позаштатний міськком
тІ>. Мова йшла про нове, цікаве. А 
тому багато делегатів виступили з 
своїми роздумами, пропозиціями. 
Так, Ніна Стеля, директор Будинку 
піонерів, у своєму виступі гаряче від
стоює необхідність створити клуб 
старшокласників, де на громадських 
засадах працюватимуть піонервожаті, 
керівники гуртків. Клуб допоможе ор
ганізувати дозвілля шкільної МОЛОДІ 
за її інтересами. Ніна пропонує ство
рити піонерські дружини за місцем 
проживання дітей. Вожаті тут працю
ватимуть знову ж таки на громад
ських засадах.

— А ще необхідно, щоб учні самі

та інших

бюро ви- 
секретар 

І. Камша-

становя- 
багатьох

хімічної, 
целюлоз-

Держплану РРФСР, Мініс
терства транспортного бу
дівництва СРСР 
організацій,

На засіданні 
ступили також 
ЦК влксм о. 
лов. перший заступник го
лови Держплану СРСР 
А. А. Етмекджіян та інші.

Перший секретар ЦК 
ВЛКСМ С. Павлов спинив
ся в своєму виступі на зав
даннях комсомолу і молоді 
в створенні матеріально- 
технічної бази комунізму. 
Найважливіше з цих зав
дань, — сказав він, — це 
участь молоді в капіталь
ному будівництві. Ударній 
комсомольські будови, на 
яких працюють тепер по-Я 
над 3 мільйони юнаків і Я 
дівчат, повинні бути зраз-^ 
ковими в усіх відношеннях.^ 
Головну увагу требі зосе-^ 
реднти 
введенні в дію 56 найваж
ливіших 
1962 року.

Велике місце в своєму 
виступі тов. Павлов приді
лив виховній роботі серед 
молоді, посиленню пропа
ганди передових методів 
праці, поліпшенню умов на
буту молодих будівельни
ків. В центрі нашої уваги, 
сказав він, повинна бути 
насамперед людина.

Тов. Павлов закликав 
комсомольців, усіх молодих 
робітників і спеціалістів 
зробити все для того, шоб 
виконати взяті зобов'язан
ня і тим самим внести гід
ний вклад у справу побу
дови комунізму.

на

пускових об'єктів

На допомогу 
атеїстам

ПРАЦІВНИКИ Маловпс- 
ківської районної біб-

□ ліотекн в своїй повсякден- 
о пій роботі прагнуть допо-
□ могти лекторам, пропаган- 
аднетам, всім тим, хто веде 
а атеїстичну пропаганду. Тут
□ створена і регулярно попов-
□ нюється новими експоната-
□ ми постійно діюча кннжко-
□ ва виставка «Проти темря-
□ ви і мракобісся», оформле
на ний цікавими ілюстраціями 
а плакат «Наука і релігія 
о несумісні».
О
□ Наочна агітація займає в
□ бібліотеці чільне місце. Тут 
й завжди можна знайти по-
□ трібну книгу, користуючись 
§ списком рекомендованої лі-
□ тератури, одержати кон- 
<3
§сультацію.
□ Індивідуальна робота з 
§ кожним читачем, робота
□ громадських бібліотекарів, 
° в основному вчителів се- 
с редньої школи № З, допо- 
§ магає залучити до вивчення
□ і пропаганди антирелігійної О
° літератури широкі кола чи- 
лтачів.

Г. ШАТРОВ. 
Я Маловисківський район. 

обслуговували кінотеатр 
під час дитячих сеансів, 
звикали довір’я. —до

виступ заступник заві-їїдоповнює 
дуючого районним відділом культури 
т. Сідлецький.

Багато уваги приділила конферен
ція культурному відпочинку робітни
чої молоді.

Всі пропозиції, наболілі питання 
знайшли відображення у постанові 
конференції. В ній записано і про 
створення Клубу старшокласників, 1 
про спорудження силами молоді но
вого стадіону з обладнаним катком, 1 
про організацію рейдів по виявленню 
малограмотних та багато іншого, хо
рошого.

Мобілізовувати молодь на здійс
нення всього цього буде позаштатний 
міський комітет, до складу якого об
рано 13 кращих комсомольців Долин-

Добра слава йде в першому управлінні обласного будівельного тресту про комплексну 
бригаду І. І. Титова. Бригада майже повністю складається з молодих спеціалістів, які не
давно закінчили шкоту і прийшли працювати на будівництво. Молоді муляря щомісяця 
перевиконують виробничі завдання.

На знімку: молоді муляои-комсомольці (зліва направо): Володимир ДОВГАНЬ. Ілля 
КЛЮЧНИК, Володимир РУБАН, Катя ГРИЦЕНКО, Михайло ДОДАР, Вадим МЕЛЬНИКОВ, 
Володимир СЛИВА, Володимир СВЯТУН і Віра САЛІНКО. Фото М. САВКУНОВА.

своєчасному ^ООООЭЭОСОЭСС<Г<Г<Х<ХОЗОСгСОХСОЭОО32ОСОг<Г<ХОСОООСО20ССССС<Г<С<Х<К<Г<ХО?<ХОСОООСОС<Х- S3

Ййі .aäi

Струм
Кременчуцької 

ГЕС-з Кіровограді 
ЇТ ОЗАВЧОРА, о 22-й 

годині 15 хвилин по
ставлена під промислове 
навантаження лінія елек
тропередачі Кременчуць
ка ГЕС—Кіровоград.

— Тепер споживачі 
електроенергії не наріка
тимуть на падіння на
пруги і тьмяність освіт
лення, — сказав у роз
мові з нашим кореспон
дентом директор Кірово
градської електростанції 
В. М. Павлюк. — Вели
ку економію коштів ма
тимуть промислові під
приємства. Адже елек
троенергія з ГЕС кошту
ватиме для них в 5 разів 
дешевше, ніж від тепло
вих станцій.

Від Кременчуцької 
ГЕС ми поки що одер
жуємо до ЗО процентів 
потрібної нам енергії. 
Згодом, коли на основній 
підстанції буде змонто
вано більш потужний 
трансформатор, Кірово
град майже повністю 
живитиметься від Крем- 
гесу. Я кажу майже, то
му що, хоч наша КРЕС 
і перейде на теплофіка
цію, все ж таки вона 
вироблятиме деяку час
тину електроенергії.

На магістралі 
виходять 

електровози 
ЙЯ ЗНАМЕННА подія 

в житті знам’ян- 
ських залізничників ста
лася другого жовтня. О 
21 годині 40 хвилин у 
диспетчерську надійшов 
сигнал: «Путь вільна!». 
Машиніст електровоза 
т. Ткаченко повів состав

по дільниці. Набираючи 
швидкість, поїзд помчав 
у напрямку станції П’я- 
тихатки. Це — перший 
рейс електровоза иа 
Знам'янському відділку 
залізниці.

Колектив «Одестранс- 
буду» та будівельні ор
ганізації Міністерства 
транспортного будівни
цтва СРСР вчасно закін
чили електряф і к а ці ю 
дільниці. Завдяки ‘ пуску 
електровозів швидкість 
руху поїздів на дільни
ці підвищується на ЗО— 
40 кілометрів на годину, 
а вага составів збільшу
ється на 1.600 тонн.

У Знам’янському депо 
підготовлено десятки до
свідчених водіїв електро
возів. Через кілька днів 
всі вони виведуть свої 

ма-
всі вони виведуть 
велетні на сталеві 
гістралі.

Незабаром буде закін
чено електрифікацію і 
другої дільниці, що веде 
від станції Знам'янка 
до станції Миронівка.

Буде молодіжне 
кафе

у ЦЕНТРІ Кіровогра-
* да, на розі вулиць 

Карла Маркса та Лені
на, розпочато будівни
цтво молодіжного ка
фе. Немало попрацю
вали над проектом цієї 
споруди співробітники 
облпроекту архітектор 
П. О. Харкевич та інже
нер М. М. Нечнпоренко.

Молодіжне кафе від
значатиметься оригіналь
ністю і легкістю архітек
турних форм. Органічно 
вплітаючись в загальний 
ансамбль навколишніх 
будинків, воно в той же 
час вигідно прикрасить 
його.

Кафе матиме три по
верхи. На першому по
версі — зал та обслуго
вуючі приміщення: гар
деробна, вестибюль то
що. У залі можна буде 
за круглим столиком в 
компанії друзів посидіти 
за чашкою кофе, пола-

СЬКОЇ. О ІО.1ИВ міськком 
Віктор Берлізов, акти
віст, член райкому. Уві
йшли в позаштатний комі
тет також інженер Григо
рій Швайко. робітник

Віктор Нечнпоренко, десятикласник 
Олександр Шелест ‘«ш, ті хто 
Відомий у Місті своєю активністю, 
«інням запалювати на хорош, діла, 
іїпи позаштатному міськкомі створе но віміли - робітничої та учнівської 
молоді, пропаганди та агітації. відділ 
по боротьбі з антигромадськими про
явами серед молоді. ..Своїм гаслом позаштатний міськ
ком оголосив: поменше засідати, бути 
більше серед молоді. І/це одне не 
дублювати роботу райкому ко“С°“о- 
лу, а працювати самостійно, ініціа
тивно, щоб бути у місті хорошим гос
подарем. г МІРОШНИК,

секретар Долинського райкому 
комсомолу.

суватн морозивом, фрук
тами, випити соків, мі
неральної води, скушту
вати коктейль.

Той, хто виявить ба
жання потанцювати, під
німеться на другий по
верх у великий зал з 
естрадою. Третій поверх 
являє собою колоподіб
ний балкон. Тут відпо
чиваючі зможуть послу
хати музику, подивити
ся телевізор, почитати 
газети, журнали.

Кафе споруджується 
з таким розрахунком, 
щоб у ньому можна бу
ло проводити вечори, 
скажімо, випуски и к і в 
шкіл, спеціальних учбо
вих закладів, весільні 
торжества. У таких ви
падках гарячими стра
вами широкого вибору 
обслуговуватиме присут
ніх кухня дієтичної 
їдальні, розташована по
руч. З їдальні у кафе 
страви подаватимуться 
спеціальним ліфтом.

Надзвичайно красивий 
вигляд матиме кафе у 
вечірній час з боку площі 
ім. Кірова. Стіни, то ви
ходять на вулиці Карла 
Маркса та Леніна, бу
дуть із скла і просвічу
ватимуться з середини 
різнокольоровими вогня
ми. Перший поверх ос
вітлюватиметься звичай
ними електролампочка
ми, які випромінюють 
жовте світло, на друго
му і третьому поверхах 
будуть встановлені лам
пи денного світла. Пла
фони, встановлені зовні 
будинку, красиво під
креслюватимуть нависа
ючий об’єм другого 
верху.

Таким буде наше 
лодіжне кафе, яке 
редбачено відкрити 
наступному році.



те

Кривий

літ, без 
на
дай

невесела, дуже 
історія з майже 
кінцем.

— Пустити! 
без вороття!

А далі, через кілька днів? 
Далі — сльози 

Каяття.

слюсар

До кінця року їх

№ 3 ле-и 

роби» учениці Любові Кум-^ 
пан
писка після повернення. Ось^ 
зміст її: «...Навчаючись у И 
середній школі № 2, грала и 
у шкільній збірній команді и 
школи з баскетболу. Завою-и 
вали перше місце в районі, и 
четверте — в області. У я 
цьому навчальному році ра-и 
зом з класом переведена у и 
новоорганізовану восьми-и 
річну школу. Вчителі фіз-^ 
виховання з школи № 2 — 
Анатолій Іванович Карбів-^ 
ничий, Олександр Олексан-^

ААА СЕРЦЕ МАТЕРІСТОЛІ завуча восьми-*^ 
річної школи № 3 ле-fe 

жить своєрідна, як її меди-й 
ки називають, «історія хво-И 

її пояснювальна за-и

«...Навчаючись уй
- ‘Й

ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ ХВОРОБ
ВИСОКА, струнка стар

шокласниця заходить в 
учительську Долинської 
восьмирічної школи № 3. 
Ховаючи очі, звертається до 
завуча:

— Віддайте мені
кументи.

— Навіщо?
— Виїжджаю в

Ріг.
— З ким?
— Сама...
— У п’ятнадцять

паспорта, в розпалі 
вчального року? Ні, 
завтра прийдуть батьки!

Та біглянка про батьків і 
слухати не хоче. Вже за 
дверима кидає крізь сльози:

— Все одно, все одно вте
чу!

А незабаром з’являється 
мати. Багато не говорить. 
Бере ручку, папір. Пише 
заяву: «Прошу видати до
кументи моїй дочці Любові 
Кумпан у зв’язку з її пере
ходом в Долннську середню 
школу № 2».

— А як же Кривий Ріг?— 
запитують вчителі.

— Дівчина згарячу не по
думала, — чується спокійна 
відповідь. Дівчинка спить і 
бачить себе в школі номер 
два.

— Гаразд. А ви? Ви ж 
знаєте, що восьмий клас, в 
якому навчається Люба, в 
нашу школу переведений з 
тієї ж таки середньої номер 
два. Кидати колектив, з 
яким виросла і йти у пара
лельний клас тільки з-за 
того, що він залишився у 
старих стінах. Де ж логікд?

Та мама небагатослівна, 
її не насторожує навіть на
гадування про те, що Люба 
— слабенька учениця. Ма
ма нетерпляче повторює:

' ТЯГ -Ж А А ж. ж

ЦЕНТРІ радянської 
столиці — на вули

ці Чехова відкривається 
магазин «Прогресе». Це 
перше в світі повністю 
автоматизоване торго
вельне підприємство. 
Тут покупець не зустрі
неться ні з продавцем.

Давайте документи. З 
ким треба, домовлено! 
КЛАС шумить. Ні, не 

слово! Клас бушує..
Урок з історії на кілька 

хвилин Перетворюється на 
засідання ради загону. Лю- 
бу просять назвати причи
ну переходу. Вона мовчить.

Як, особисту Образу 
сприймають це мовчання 
хлопці.

— Зрадниця!
Довірливо, по-дружньому 

зазирають в Любині очі 
дівчатка. А вона мовчить...

1 тоді лунає чиєсь суворе: 
Тільки, щоб

в три ПОТО
КИ- Каяття. Благання до 
класу: «Прийміть назад!».

Піонери знають: прийня
ти — значить навчити. Вга
мовуються найбільш гарячі 
голови і... прощають. Не за
лишати ж товариша в біді!

Люба займає своє місце 
в класі. їй ніхто не надоку
чає, ніхто не розпитує. Во
на зараз, як хворий, що ви
дужує.

дрович Колпаков, а також 
завуч Петро Семенович 
Смиченко і директор Іван 
Леонтійович Євсеєв почали 
казати, що я — краща бас
кетболістка, що мене всі 
чекають, без мене — не мо
жуть. Щоб про успішність 
не турбувалася — допомо
жуть...

...Я зробила все, як вони 
порадили. Документи здала 
особисто завучу Петру Се
меновичу. Та вже на дру
гий день класний керівник 
восьмого класу Юрій Гри
горович Уваров категорично 
заявив: «Повертайся назад! 
У нас тіснота, своїх дівати 
нікуди...».

...Який сором! Коли я 
йшла, товариші були на ме
не дуже сердиті, казали, що 
я проміняла свій клас на 
м’яч. Але вони зрозуміли 
мене і пробачили. 1 я дуже, 
дуже вдячна їм за це!».

WIE МОЖНА спокійно чи- 
““ тати цю нехитру дитя
чу сповідь. Вона не без 
граматичних помилок. Так, 
свою любиму гру Люба на
зиває «баскідбол». Та гра-

мотність — справа нажив
на.

А от якою мірою виміря
ти ті моральні збитки, які 
завдали дівчинці її колиш
ні «вихователі»? Для кар
бівничих і колпакових Лю- 
ба~— це тільки її спортив
ний хист, який принесе пе
ремогу. А те, що вона — 
людина, яку треба правиль
но виховувати, це їх менше 
всього турбує.

Дивує поведінка Любиної 
мами. Сама за фахом учи
телька, вона легко здалася 
на доччині сльози, хоч доб
ре знає ціну дитячих кап
ризів.

Словом, 
невесела 
щасливим

Я говорю «майже», бо 
сподіваюся, що громад
ськість суворо осудить не
гідні дії спортивних ділків 
з Долинської^ середньої 
школи № 2.

В. ЛОЄВСЬКИЙ, 
наш позаштатний ко
респондент.

м. Доліїнське.

МИНУЛОМУ році в газеті «Ком- 
& сомольская правда» було вміщено 

замітку з Дніпродзержинського коксо
хімічного заводу комуністичної праці. 
Серед інших під нею стояв підпис і мо
тористки вуглезбагачувального цеху 
комсомолки Валерії Артюшенко. Неза
баром дівчина одержала листа від мат
роса Тихоокеанського флоту Володи
мира Артіоіиенка. Він повідомляв, що в 
роки Великої Вітчизняної війни, коли 
йому було три роки, втратив сім'ю. 
Хлопчик виховувався в дитячому будин
ку, вчився в ремісничому училищі, де 
дістав кваліфікацію столяра. Закінчував
ся лист такими словами:

«Валеріє, узнай у своєї мами, чи це 
загубила в роки війни сина?».

Відмітниця вуглезбагачувального це
ху Антоні на Артюшенко і її дочка Ва
лерія відповіли морякові: «В роки війни 
ми не загубили нікого з сім’ї, але ми. 
Володя, розуміємо Ваші почуття. І як
що ви нічого не маєте проти нашої про
позиції — приїжджайте після служба 
до нас, станете для нас рідним — си
ном і братом».

Недавно сім’я Артюшенко зустрічала 
демобілізованого моряка В. Артюіиенка. 
Володя знову знайшов сім’ю. Він має 
намір працювати на тому самому заводі 
комуністичної праці, де працюють Анто- 
ніна Артюшенко та її дочка.

О. САВИЦЬКИЙ, 
кор.. РАТАУ.

м. Дніпродзержинськ.

V*" *

Колектив харківського ) 
заводу «Електромашина* * 
освоїв випуск кімнатних 
електр осуш а р ок дл я с - 
лизни. Складаються во
ни з металевого корпу
су, в якому міститься 
нагрівальний елемент, і 
розсувної дерев’яної ра
ми, 
буде виготовлено 10 ти
сяч штук.

На - зіімй ____ 
| Антоніма НОСЕНКО пе- 
| ревіряє готову продук- 
1 цію.

Фото Є. Андреєва. 
(Фотохроніка РАТАУ).
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ні з касиром. Опустив
ши одну або кілька мо
нет, він одержить по
трібний товар.

У магазині кілька «ка- 
сирів-автоматів». Вони 

розмінюють відвідувачам 
монети.

РАНКИ
БУЙНОЧУБІ

КОРОТКО
■КОМСОМОЛЕЦЬ Віктор Дуд. 

ник працює на збиранні 
цукрових буряків в артілі імені 
Чкалова Головані вського райо
ну. Своїм комбайном він що- 
змін« збирає корені на площі 
3.5 гектара4

Л. ПОЛІЩУК,
і юнкор.

Особливо добре працюють шко
лярі дев’ятого

В.
класу.
ПЕРЕВЕРЗЕВ,

КомпаніТвський район.
* * *

ДІВЧАТА навчались у Бобри- 
нецькому училищі механіза

ції сільського господарства. А 
сьогодні вони проходять прак
тику в Казахстані. В Кустанай
ській області водять трактори 
Ніна Завгородня, Галина Ріто- 
ва, Людмила Ткач та інші.

Л. МІРОШНИЧЕНКО.
Кустанайська область.

Плинуть раккн з вітрами
СИНІМИ,

Дзвонять ранки гудками 
сильними. 

Йдуть за місто вони, де 
жар душі, 

Де працюють сім’єю 
дружною,

Де панелей широкі аркуші 
Кран гортає руною дужою. 
Де складає дів іа цеглини 
Обережно, немов хлібини,~ 
Де Ідуть у чудовім настрої 
Виконроби, немов поети. 
Там, де хлопці « бригади 

нашої
Дзвінкомові, як стР*п“ерт|

Там я ріс на риштовках незручних

П'

УЧНІ Чубівської середньої 
школи допомагають своїм 

батькам збирати кукурудзу.

L ПЛАНКОВАЯ

То вантажником, то 
підручним.

— Гей, білявий! — мені 
гуквли, — 

Час тобі подружитися з 
кельмою!

І невміло шнура я чалив, 
Пальці бив молотком та цеглою.
А навкруг, заросивши губи, 
Ранки плинули буйночубі.

Жителька села Михайлівни Олександрійського райо
ну Катерина Бондар написала в редакцію, що адресо
вані їй листи читає листоноша Ольга Пшинннк.

Начальник райконтори зв’язку т. Манухін повідомив, 
Що скарга К. Бондар розглянута. Листоношу О. Пшин
ннк з роботи звільнено.

І в спецівці, обнявшись з 
вітром,

Йшла будовою юнь 
розквітла.

Валерій ГОНЧАРЕНКО, 
муляр Кіровоградського 
будуправління № 1.

До 13-річчя проголошення
Німецької Демократичної Республіки

БЕРЛІН. Новобудови на Карл-Маркс-алеі. фото АДН •___ ТАРС.

ВОЛОДИМИР Ілюшин ніколи не ду
мав. що нещастя підстереже його на 

землі. Біля 20 років свого життя присвя
тив він, син відомого конструктора, авіа
ції, став за цей час справжнім «гросмей- 
стром вищого пілотажу». Випробувач 
першого класу, вій дав путівку в життя 
не одній новій машині. Особливо відо
мим Ілюшпн став після того, як влітку 
1959 року встановив світовий рекорд, до
сягнувши на літаку з реактивним двигу

ном висоти 28.852 метри...
І ось трапилось те, чого він не ждав. 

В червні 1960 року, повертаючись на 
«Волзі» з аеродрому, Ілюшпн потрапив 
в катастрофу. На нього наскочив айто- 
мобіль, якого вів п’яний шофер.

Здавалося, з авіацією, а тим більше з 
випробовуванням літаків, доведеться 
розпрощатися назавжди: зламана права 
нога.

Півроку був прикований Ілюшин до 
ліжка, але все ж тренував хвору ногу 
з допомогою спеціального пристрою. По
ступово навчився ходити — спочатку на 
милицях, пізніше — з палицею. А потім 
за рекомендацією лікарів поїхав до Ки
таю. Китайська медицина допомогла йо
му швидше стати на ноги.

Безмежно хвилювався Ілюшпн, зби
раючись після довгої перерви в кон
трольний політ. Екзамен у Володимира 
Сергійовича приймав досвідчений інспек
тор. Випробування було витримано блис
куче. Ілюшин повернувся до попередньої 

’ роботи випробувача. І не просто повер
нувся, а нещодавно побив світовий ре
корд висоти в польоті з установленою 
швидкістю.

Життєрадісний приїхав Ілюшин на 
аеродром вранці 4 вересня. Була хоро
ша погода для встановлення рекорду. 
Небо — прозоре, без жодної хмарини.

На аеродромі стояв літак незвичайних 
ліній. «Відкинуті» крила, стріловидне 
оперення, довгий, немов ракета, фюзеляж 
і витягнуте сопло з тонкими, як ніж, 
краями говорили про те, що ця машина 
створена для зверхзвукового польоту на 
великих висотах. Біля неї зібрались ті, 
хто приймав безпосередню участь в під
готовці до сьогоднішнього польоту. І, 
звичайно, серед них — механік В. Собо- 
лєв, який обслуговує цей літак «з дня 
народження».

Ілюшин зайняв своє місце в літаку, за
крив прозорий ковпак.

Дана команда:
— Від двигуна!
Пролунав приглушений гуркіт. Дви

гун тільки почав працювати на холостих 
обертах, а літак вже рветься з місця — 
настільки велика потужність турбіни. 
Лише гальма втримують машину на бе
тонованій доріжці.

Одержано дозвіл на зліт. Швидко ві
дірвавши літак від аеродрому, Ілюшин 
перевів «Т-431* в набір висоти.

Швидкість зростає. Винищувач несе
ться над аеродромом, немов ракета. З 
калейдоскопічною швидкістю промайну
ли внизу знайомі орієнтири.

Літак вже подолав звуковий бар’єр, 
але швидкість зростає. Прилад показує, 
що машина летить з швидкістю 2.000 кі
лометрів на годину. Швидкість її зараз 
тотожна початковій швидкості артиле
рійського снаряду.

...Висота — 21 тисяча 300 метрів. Ілю
шин виходить на помірну базу і пролі
тає її з постійною швидкістю 2100 кіло
метрів за годину. До цього часу подіб
них результатів не показував жоден пі
лот. Є новий світовий рекорд!

... На землі Ілюшина зустрічають то
вариші, допомагають йому відстібнути 
карабіни парашута.

— Спасибі вам, — каже Володимир 
Сергійович. — Всі агрегати літака пра
цювали чітко, точно. Годинники, і ті 
йдуть гірше.

... Зустрівшись з їлюшиним після по
льоту, я попросив розповісти його про 
те, який має вигляд земля з висоти 21 
кілометр. Володимир Сергійович встав 
і підійшов до столу. Схилився, щось по
шукав і показав мені кольоровий фото
знімок, який нагадував знімки, зроблені 
в космосі Г. Тнтовим. Небо, червонофіо- 
летове у верхній точці, наближаючись до 
землі, поволі світліло, набирало темно- 
голубого забарвлення. Земля була опе
резана рожевим ореолом.

— Дуже цікавий знімок, — сказав я.
— А це не знімок, — посміхнувся Ілю

шин. — Адже я не можу брати в політ 
фото-чи кіноапарат, — руки в мене 
зайняті.

І тут з’ясувалося, що Ілюшин — ху
дожник. Те, що я сприйняв за знімок, 
виявилося картиною.

— За точність кольорів можете бути 
певні — знову посміхнувся Ілюшин...

БІРЮКОВ, 
кор. ТАРС.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
7 жовтня 1962 р., 3 стор. ' •



І ЮНИЙ РАДІОКОНСТРУКТОР
АТАМУВАВШИ подих, вслухається 
він у різноголосу симфонію ефіру. 

Нерідко і сам посилає позивні. Люби
тельську радіостанцію УБ5ДГМ вже зна
ють немало спортсменів не тільки об
ласті, а й багатьох міст країни, 
ний учень Новоукраїнської 
№ 6 Віталій Пасичниченко вже 
захоплюється радіоспортом. Цю 
■ін успадкував від. свого старшого бра
та Олександра, якого більшість читачів 
нашої газети, мабуть, пам’ятаєте по виго
товленому і представленому на VII об
ласну радіовиставку портативному прий
мачеві «Супутник». Олександр вже за
кінчив Одеський інститут інженерів 
зв'язку і своє вміння передає молодшо
му брату.

Кмітливий хлопчик має неабиякі 
здібності і зарекомендував себе справж
нім умільцем радіосправи. В цьому році 
Віталій виготовив портативну ультрако
роткохвильову радіостанцію потужніс
тю 40 ват і вже встановив більше трьох 
десятків радіозв’язків з аматорами 
Москви, Калінінграда, Донецька та ін
ших міст Радянського Союзу.

А ось на столі невеличкий продовгу
ватий ящичок з органічного скла. Ледь 
вловимий поворот рукоятки і з мініа
тюрного динаміка ясно чути позивні 
Москви. Покажчик на шкалі рухається 
далі, і ми вже чуємо трансляцію з Киє
ва, Бухареста, Кишинева. Вечорами пор
тативна «ВЕГА» чітко приймає передачі

14-річ- 
школи 
давно 

любов

багатьох радіостанцій країн народної де
мократії.

Витончена конструкція «ВЕГи» — одна 
з останніх робіт Віталія Пасичниченка. 
Тепер юний радіоконструктор захопився 
новою ідеєю. Він склав схему і почав 
виготовляти кишеньковий радіоприймач 
завбільшки у дві сірникових коробки. 
Він живитиметься від мініатюрних бата
рейок і братиме станції довго- і серед
ньохвильового діапазонів.

В Новоукраїнці у Віталія є немало 
друзів, які теж захоплюються радіокон- 
струюванням. Учень 11 класу школи № 6 
Валерій Канарчик власноручно виготовив 
ультракороткохвильовий передатчик і 
закінчує складання приймача до нього. 
Трьохдіапазонний приймач, який не по
ступається перед заводською конструк
цією, робить учень цієї ж школи Вален
тин Іванов.

Юні радіоконструктори-аматори часто 
збираються разом, обговорюють нові 
технічні задуми, допомагають один од
ному. Можна бути певним, що ці допит
ливі умільці порадують нас ще не од
нією унікальною конструкцією переда
вально-приймальної і вимірювальної ра
діоапаратури.

В. КРАМАРЕНКО.
На знімку: Віталій Пасичниченко 

роботою на своїй ультракороткохвильо
вій радіостанції.

Фото В. Ковпака.

♦

РИМ. Почався 72-годинний 
страйк робітників приватних 
металургійних і машинобудів

В гостях 
У ПІОНЕРІВ

Ц І КАВА зустріч нещодав
но відбулася в дружин) 

Ульяновської середньої шко
ли № 1. В гостях у піонерів 
був земляк, Герой Радян
ського Союзу й. П. Кулик 
і колишня піонерна Л. М. 
Сковронська. Старий кому
ніст розповів юним ленін« 
цям про грізні роки ВІТЧИЗ- 

. няної війни, про свої бойо
ві заслуги. А Любов Сков
ронська в своєму виступі 
згадала про те, як десять 
років тому була головою 
ради дружини. Тоді теж 
у піонерів було багато ці
кавих справ.

Зараз Л. М. Сковронська 
працює секретарем райкому, 
ЛКСМУ Московського ра
йону міста Києва. Вона та
кож поділилась враження
ми від подорожі в Лондон- 
та Хельсінкі, розповіла про 
життя дітей країн капіталу.

Піонери запевнили гос
тей, що вони наслідувати
муть славні традиції своєї 
дружини. В змаганні на 
кращий піонерський загін 
на честь 60-річчя КПРС 
піонери будуть рівнятись 
на комуністів.

Дорогі гості були прий
няті в почесні піонери. ЇМ 
вручили подарунки, виго
товлені руками піонерів, і 
багато квітів.

3. АНТИП1НА, 
завідуюча Будинком 
піонерів.

Селище Ульяновка.
--------- ф---------

зати, що змагання — це не 
лише відпочинок для бо
лільників, це, перш за все, 
стимул, приклад того, як 
можна і потрібно здобувати 
майстерність, тренувати во- 

демонструвати сміли- 
підготовку, 

свою наполегли
вість до пере
моги.

Обласний ко
мітет ДТСААФ 
сподіва є т ь с я, 
що після цих 

змагань нові сотні, тисячі 
юнаків і дівчат Кірово- 
градщини виявлять бажан
ня вивчати мотор, займати
ся мотоспортом, цим важ
ливішим видом воєнно-при
кладного мистецтва.

ЛЮ,
вість, фізичну
ВИЯВЛЯТИ

КІРОВОГРАДІ!! ПОБАЧАТЬ 
найсмльніших 
1>ЖЕ кілька років тисячі

кіровоградців стають 
свідками захоплюючих зма
гань мотоциклістів на пер
шість України, що прохо
дять в районі Завадівки. 
Як стало відомо, за про
ханням федерації автомото- 
спорту УРСР та Кірово
градського обкому ДТСААФ 
в нашому місті проходити
муть змагання найсильні
ших мотогонщиків країни 
на першість Радянського 
Союзу 1962 року.

Читачів «Молодого кому
нара», напевне, цікавить, 
коли й де відбудуться ці 
змагання, хто в ннх візьме 
участь. Наш кореспондент 
звернувся з просьбою до 
голови' обласного комітету 
ДТСААФ С. С. Швеця 
відповісти на ряд запитань.

— Коли і як проходити
муть змагання?

—Розиграш першості Ра
дянського Союзу відбудеть
ся на трасі в районі Зава
дівки, — каже Степан Се
менович.—Змагання будуть 
проведені на мотоциклах- 
одиночках в два етапи. 
Тринадцятого і чотирнадцч- 
того жовтня — особисто- 
командна першість. Двад
цятого і двадцять першого 
жовтня на трасу вийдуть 
від кожної кубатури мото
циклів по п’ятнадцять тих 
спортсменів, які виявили 
найкраійі результати в пер
шому турі змагань. Тут бу
де розігруватись особиста 
першість чемпіона Радян
ського Союзу.

— Читачам цікаво знати, 
хто ж учасники розиграшу 
перехідного призу 
ДТСААФ СРСР?

— Будь-ласка. В Кірово
град приїдуть найсильніші 
мотогонщики від усіх п’ят
надцяти республік, міст 
Москви і Ленінграда—всьо
го понад триста майстрів 
водіння машин. Серед учас
ників буде 25 жінок. Бо- 
лільвики побачать дворазо
ву чемпіонку Радянського 
Союзу рижанку Руту Осе, 
чемпіона СРСР москвича 
Володимира Лаврентьева. 
Вони виступлять на мото-

мотогонщиків СРСР

дк

циклах класу 125 куб. см 
На мотоциклах класу 175 
куб. см покажуть свою 
майстерність чемпіони СРСР 
минулорічних змагань Олек
сандр Яковлев, Юрій Агеєв, 
Вадим Горулько, а на *мо- 
тоцпклах класу 350 куб. см 
продемонструють вміння 
майстри спорту Зігруд Каль- 
кіс, Віталій Суботін, 
дрій Дежінов, Сергій 
душкін.

— Тепер коротко 
склад збірної команди 
раїни.

— Вона укомплектована 
з кращих спортсменів, яким 
випало щастя захищати 
честь республіки. Зараз ч 
нашому місті під керівни
цтвом майстра спорту СРСР 
Леоніда Братков с ь к о г о 
команда проводить трену
вання. Це — найсильніші 
мотогонщики Євген Долго- 
творов, Ігор Григор’єв, Во
лодимир Стасевич, Ігор Ко
заков та інші. Спортсмени 
нашої області гордяться 
тим, що у всесоюзних зма
ганнях візьмуть участь на
ші земляки—майстри спор
ту Іван Карабовський, Ана
толій Кулріенко та першо
розрядник Вячеслав^ Дани
лов.

— Що можуть 
комсомольці та 
Кіровограда, щоб 
зустріти учасників 
шу всесоюзної першості?

— На мою думку, вони 
можуть зробити багато, 
щоб наші гості відчули 
теплу зустріч, гостинність.

Було б дуже добре, щоб 
комсомольці підприємств 
та установ виготовили свої 
пам’ятні призи, подарунки 
для переможців змагання, а 
піонери кожному учаснику 
вручили букет квітів. Оче
видно, цим слід зайнятися 
міськкому ЛКСМУ та раді 
піонерської організації міс
та. Головне—на місці зма
гань потрібно додержува
ти порядку, ні в якому ра
зі не ходити в недозволених 
місцях, під час змагання 
не перебігати трасу.

На закінчення хочу ска-

Боротьба 
за свої права

них заводів Італії. В страйку 
бере участь більш як мільйон 
металістів, які добиваються ук
ладення нової загальнонаціо
нальної колективної трудової 
угоди і надання профспілкам 
права вимагати укладення 
лективннх трудових угод 
окремих підприємствах.

ЛОНДОН. Близько 1800 . 
бітників заводу фірми «Елвіс 
лімітед» у Ковентрі, що випус
кає авіамотори і військове об
ладнання, припинили роботу в 
знак протесту проти методів 
нормування праці, застосова
них на заводі.

ТОКІО. Традиційна осіння бо
ротьба трудящих Японії проти 
наступу капіталу на їх жит
тєві права почалася. 8 тисяч 
трудящих Токіо і представників 

=й В’

ко- 
по

ро-

профспілок з різних районів 
Японії зібралися в столичному 
парку «Хібія» на мітинг, щоб 
заявити - про свої вимоги: під
вищити заробітну плату, при
пинити наступ на профспілки, 
поліпшити умови праці.

РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. Перемо
гою трудящих закінчився 
страйк працівників радіо- і те
лебачення штату Гуаиабара. 
Протягом доби він повністю па
ралізував роботу всіх радіо- і 
телевізійних станцій штату. 
Підприємці 'Погодились підви
щити заробітну плату на 25 

-процентів і задовольнити ряд 
інших вимог страйкарів.

(ТАРС).
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Ка-
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зробити 
піонери 

належно 
рознгра-

Линуть звуки спортивного маршу, і 
■се приходить в рух. З-за креслярських 
столів підводяться люди — молоді й 
літні, жінки н чоловіки. Рівними ряда
ми шикуються в проходах. Поруч, у 
довгому приміщенні, теж змовк вироб
ничий шум. Минає якась хвилина, і чіт
кими рухами під команду диктора 
Московського радіо починається вироб
нича гімнастика.

Так у спеціальному конструкторсько
му бюро та цеху дослідного виробни
цтва заводу «Червона зірка» — щоден
но. Люди звикли до фізкультпаузи, від
чувають, як спеціальні рухи вливають 
нові сили, бадьорість. Тим не менше, 
майже кожного разу секретар партійної 
організації Юрій Олександрович Блюм- 
кін у ці хвилини обходить цех і бюро, 
перевіряє, чи всі виконують вправи. 
І не випадково, що колектив спеціаль
ного конструкторського бюро та цеху 
дослідного виробництва міцно тримає 
перехідний вимпел за кращу організа
цію виробничої гімнастики.

А ось інша картина. Спостерігаємо 
ми її у цьому ж заводському корпусі на 
четвертому поверсі в механоскладаль
ному цеху № 3. Лише кілька чоловік в 
середині величезного прольоту стають 
для проведення фізкультпаузи. Голосу 
громадського інструктора майже не чу
ти: він потопає в шумі складального 
конвейєра та верстатів-автоматів. Ро
бітники продовжують працювати.

В чому ж справа? Адже доведено, 
що саме вони, чия робота пов’язана з 
обмеженими, монотонними рухами і три
валим напруженням одних і тих же 
м’язів, стомлюються швидше за робіт
ників інших професій. Тому й вироб
нича гімнастика для них більш необ
хідна.

У цбху нібито всі це розуміють. І на
чальник т. Смоляницький, і голова цех
кому т. Конченко, і секретар і змсо- 
мольської організації т. Лівінцев. Але 
всі вони спокійно дивляться ну те, як 
майстри тт. Чурбанов і Кононенко за
бороняють зупиняти конвейєр та авто
матичну дільницю.

Та хіба це стосується лише згаданих

майстрів? Не краще ставляться до цієї 
важливої справи і керівники багатьох 
дільниць цеху — майстри тт. Доценко, 
Овчаренко та інші. Вони роблять ви
гляд, що вболівають за виробництво, 
дорожать кожною робочою хвилиною, 
не розуміючи, що у людини, яка не зай
мається виробничою гімнастикою, про
дуктивність праці значно знижується.

Можуть запитати: а при чому тут 
начальники цехів, майстри, голови цехо
вих комітетів? Адже справа це мо
лодіжна, хай займаються нею ком
сомольські, фізкультурні організації. 
Так, вони повинні займатися цим. Але 
ж мова йде не про влаштування чер
гового вечора відпочинку, чи мандрів
ки. Виробнича гімнастика — необхідна, 
життєва потреба. Проводиться вона в 
робочий час. Тому її успіх цілком за
лежить від адміністрації підприємства.

До речі, про це дуже ясно говорить 
наказ по заводу, виданий ще у листо
паді 1960 року:

«Організація, створення умов, конт
роль за проведенням гімнастики, як 
оздоровчого фактора, покладається на 
начальників цехів, відділів, майстрів».

Там, де це зрозуміли, де правильно 
ставляться до виконання наказів, там 
і справи йдугь добре. Це можна ска
зати про метизний, інструментальний, 
енергетичний цехи, відділ головного тех
нолога. А що ж інші, провідні цехи, де 
працює основна маса заводського ко
лективу? Зішлемося ще на один наказ 
по заводу від 12 вересня ц. р., який 
дає відповідь на це запитання:

«Звертаю увагу начальників механо
складальних цехів тт. Пітермана, Борг- 
кова, Смоляницького, Тарахкалова; ре- 
монтномеханічного — т. Снєгура, вер
статобудівного — т. Галенка на неза
довільну постановку І проведення ви
робничої гімнастики в цехах».

До цього додавати майже немає чо
го. Хотілося б тільки звернути увагу на 
це головного інженера заводу т. Кур- 
зова, який є головою заводської мето
дичної ради по виробничій гімнастиці.

Р. МИХАЙЛОВ.

Ж і
м. Кіровоград, вул. Луначарсьного, 36.

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

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