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ЮНА КИ І ДІВ ЧА ТА /
Наполегливо вчіться працювати 

і жити по-комуністичному!
(Із Закликів ЦК КПРС до 45-х роковин 

Великої Жовтневої соціалістичної революції).
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УСІХ районів ІІіровоградщини, а 
то й з інших областей одержує за

мовлення шиноремонтний цех Бобри
нецького відділення «Сільгосптехніка». 
За півроку існування цього єдиного у 
республіці підприємства, що займається 
реставрацією автомобільних покришок, 
зроблено вже немало.

/З обкомі К і І 
України та 

облвиконкомі

Місячник лвсу і саду
Бюро обкому КП України та виконком обласної Ра

ди депутатів трудящих постановили провести з 20 жовт
ня по 20 листопада 1962 року традиційний місячник лісу
і саду. Цієї осені в області планується посадити 1.680 
гектарів садів, 2.230,7 гектара лісосмуг та 650 гекта
рів лісу.

Крім нових насаджень під час місячника потрібно 
відремонтувати існуючі багаторічні насадження, про
вести необхідні заходи по підготовці до перезимівлі їх 
та виконати підготовчі роботи до весняної посадки са
дів, виноградників, ягідників і лісових культур.

До участі в місячнику лісу і саду передбачено ши
роко залучити трудящих міст і сіл, молодь, піонерів, 
учнів. Необхідно звернути увагу на озеленення приса
дибних ділянок колгоспників, робітників і службовців.

Трудящі області! Активно включайтеся в озеленення 
рідного

ППгЙЙІГ Г о
краю!

"ЕЖЕСЕЛІ, усміхнені обличчя у цих дівчат, радістю світяться счі. То 
■И® нічого, що трохи в крейді комбінезони. Все-таки приємно диви
тися на плоди своєї праці, вміння молодих рук. І настрій у дівчат 
чудовий!

Архітектурний ансамбль міста Олександрії поповнився новими 
спорудами — міська лікарня, приміщення музичної школи, кіно
театр імені Жовтня, універмаг. Вклали свою працю в них і дівчата.

Ніна Кравченко, Люба Дудик і Надя Захарченко — штукатури. 
Подруги закінчили Олександрійську гірничопромислову школу, а 
тепер працюють в бригаді комуністичної праці будівельного управ
ління № 3. Живуть і трудяться в бригаді за принципом: «Всі за 
одного, один за всіх».

Хороша професія у дівчат. Скільки робітників теплим словом 
згадають їх, коли переїдуть в нові квартири, прийдуть в просторі 
зали Палаців культури, нінотеатрів.

Фото Г. ТАНСЬКОГО.

ЗБИРАННЯ КАЧАНИСТОЇ

ЗАВЕРШЕНО!
«НА КОЖНОМУ 3 4.225 ГЕКТАРІВ ОДЕРЖАНО ПО 58,5 

ЦЕНТНЕРА ЗЕРНА КУКУРУДЗИ»,
МОЛОДЬ КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

РАПОРТУЄ

В ОБКОМ ЛКСМУ надійшов 
рапорт про те, що молодь 

Кіровоградського району закін
чила збирання качанистої на всіх 
комсомольсько-молодіжних пло
щах. Щедро віддячила земля 
працьовитим рукам молодйх ку- 
курудзоводів. На кожному з 4.225 
гектарів'одержано по 58,5 центне
ра зерна при 

^центнери. Це — велика 
перемога юнаків і 
які вирощували 
нисту.

Заслугою молоді багатьох гос
подарств є те, що вона навчилася 
на великих масивах збирати висо
кі врожаї. Так, у колгоспі імені 
Боженка (секретар комсомоль
ської організації Ольга Владико) 
на кожному з 480 гектарів одер
жано по 60 центнерів дорідного 
зерна.

На площі 275 гектарів вирощу
вала качанисту по-гіталовськи ме
ханізована комсомольсько-моло
діжна ланка Анатолія Михайлюка 
з колгоспу «Росія». Всі 

зобов’язанні 53
і трудова 

і дівчат району, 
і збирали кача-

польові
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роботи тут проведено тільки ме
ханізмами. На збиранні врожаю 
добре потрудилися агрегати ком
байнерів Якова Олійника та Івана 
Ільченка. Щозміни* вони збирали 
в середньому по 7—10 гектарів, 
а в останні дні Іван Ільченко до
вів денний виробіток на свій 
«Херсонець» до 14 гектарів. Ве
лика битва за великий урожай 
закінчена. По 65 центнерів зерна 
в середньому з гектара одержа
ла ланка.

Порівняно на невеликій площі 
(10 гектарів) вирощувала кача
нисту на зерно ланка Люби Кри- 
вошеї з четвертого відділку Кі
ровоградської дослідної станції. 
Але, як кажуть, малий золотник, 
та дорогий. По 72 центнери зер
на видав тут кожен гектар.

По 67 центнерів зерна на кож
ному з ЗО гектарів одержала лан
ка колгоспу імені Дзержинсько- 
го, яку очолює секретар комсо
мольської організації Анатолій 
Коваленко.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся^ і

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Рік видання VI 
№ 127 (634) Неділя, 21 жовтня 1962 р. Ціна 2 коп

ПЕРГОВОЮ сходинкою ідейної
* зрілості юнаків і дівчат, ще 

одним важливим рубежем у підго
товці молодого покоління до жит
тя по-комуністичному стане ни
нішній навчальний рік в сітці полі
тичної освіти.

Комсомольські працівники і ак
тивісти більшості районів облас
ті правильно зрозуміли важливість 
політичної освіти комсомольців 
для їх ідейного зростання. Другий 
секретар Рівнянського райкому 
ЛКСМУ Л. Дядюра роз’яснила 
секретарям первинних організацій 
і активістам, які зміни стануться 
в системі комсомольської політос
віти, як слід тепер комплектува
ти гуртки. Юнаки і дівчата райо
ну знали, які нові гуртки будуть 
організовані, радились, які з них 
створити у себе на фермі, в кол
госпі. Комсомольці і молодь самі 
вирішували, що і як вони вивча
тимуть. Велику увагу звернули 
тут на підбір пропагандистів. Ни
ми стали молоді спеціалісти, неспо
кійні, ініціативні люди, які люб
лять і вміють працювати серед 
молоді, здатні поєднати ідеоло
гічне загартування юнаків і дів
чат з практичною організацією 
виробництва.

Велику роботу по підготовці да 
нового навчального року провели 
працівники Олександрійського 
райкому комсомолу і зокрема 
другий секретар т. Нелєпова. Тут 
також в первинних організаціях 
комсомольці вирішували, які 
гуртки створити, яку форму на
вчання обрати, щоб заняття про
ходили цікаво і з найбільшою 
користю для слухачів.

І цілком закономірно, що в 
Рівнянському та Олександрійсь
кому районах заняття в сітці 
комсомольської політосвіти по
чались організовано.

На жаль, не всі райкоми, міськ
коми ЛКСМУ зробили необхідні 
висновки з рекомендацій ЦК 
ВЛКСМ щодо комплектування 
сітки політосвіти в нинішньому 
навчальному році. Окремі комі
тети комсомолу фактично зняли

НОВАТОРИ УДОСКОНАЛЮЮТЬ ТЕХНОЛОГІЮ
ПЕРЕДЖОВТНЕВЕ змагання, яке 

■* •* широко розгорнулось на Олек
сандрійському електромеханічному за
воді, проходить під знаком кращого 
використання внутрішніх резервів.

В апаратному цеху примітивним спо
собом провадилось намотування полів 
опору. Електромонтажник Володимир 
Скляр створив спеціальний верстат. В 
результаті продуктивність зросла у два 
рази.

Нововведення впровадив і бригадир 
Микола Савченко. Він удосконалив схе
му кріплення панелей пультів і цим 
значно прискорив процес їх виготов
лення.

За останній час від новаторів заводу 
надійшло більше 10 раціоналізаторських 
пропозицій.

М. ДРОЩЕНКО, 
інженер по раціоналізації елек
тромеханічного заводу.

ШИНОРЕМОНТНИКИ НА ВАХТІ
Напружена праця кипить в цеху те< 

пер, коли робітники несуть трудову пе< 
редсвяткову вахту. При місячному зав-* 
данні 220 покришок їх реставрується 
260. Відзначається в праці молодь, 
особливо бригада, якою керує Леонід 
Олексієнко.

п. ТЕПЛЮК.

Л себе 
НІЩТвО 
ться, <

відповідальність за керів- 
і політосвітою. Це сгосує- 
часамлеред, Знам' ямського 

міськкому ЛКСМУ. Комсомоль
ські вожаки по суті самоусуну
лись від політичного навчання. 
Працівниііи міськкому не спро
моглись навіть підібрати комсо
мольських пропагандистів, затвер
дити їх на бюро, провести з ни
ми семінар.

— Підбором пропагандистів і 
навчанням їх займався міськком 
партії, — виправдовується другий 
секретар Знам’янського міськкому 
комсомолу В. Кузьменко.

«Комплектувались» гуртки в сті
нах міськкому. Юнаки і дівчата 
не знають навіть, які гуртки у них 
мають бути, що вони вивчатимуть. 
У колгоспах «Правда», «Путь 
Ильича» та багатьох інших гурт
ків і не створювалось. Розмова з 
В. Кузьменком переконує в то
му, що і в решті сільських комсо
мольських організацій гуртки ство
рені формально, що ні пропаган
дистів, ні слухачів V них немає.

— Який гурток створено в кол
госпі «Правда»? — запитуємо у 
В. Кузьменка.

— «Комунізм — моє практичне 
завдання», — відповідає безапе
ляційно секретар.

Про створення цього гуртка знає 
лише В. Кузьменко. Ні комсомоль
ці, ні члени комітету артілі про це 
не відають.

Секретарі міськкому ЛІ. Лисенко 
і В. Кузьменко самі визнають, що 
дані про політгуртки у них «ли
пові», що політосвітою молоді по- 
справжньому міськком не займав
ся. Зрив першого політзаняття 
на селі—яскраве свідчення цьому.

Напружена підготовка до ново
го навчального року в сітці політ
освіти обійшла і Добровеличків- 
ський район. В райкомі комсомолу 
лише зараз спохватилися: треба 
скликати семінар пропагандистів, 
забезпечити гуртки програмами, 
подбати про літературу. В перший 
день заняття в більшості первин
них комсомольських організацій 
не відбулися.
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Мізг світі
ПОСІБНИК
Колгосп імені Чапаєва. Тут два 

пропагандисти — Леонід Остапов 
і Раїса Гордова. До останнього 
часу Раїса була агітатором. В 
райкомі вирішили призначити дів- 
чину пропагандистом. Вирішили 
правильно. Рая зуміє повести 
справу, зацікавити слухачів. Але. 
чому не попередили про це дівчи
ну, не сказали про доручення ра
ніше, не викликали на бесіду в 
райком. І перше заняття не від
булося. Рая не знає, який гурток, 
їй вести, не обізнана з планами 
занять.

Комсомольці артілі імені Калі- 
ніна навіть не можуть назвати сво
їх пропагандистів, не знають, які 
гуртки будуть в цьому навчально
му році. Секретар комсомольської 
організації в колгоспі новий. Ком
сомольці обрали Раю Шудрю сво
їм вожаком. Та Рая нічого не мо
же сказати ні про заняття, ні про 
пропагандистів. Вина в цьому, 
звичайно, не тільки її.

Жоден з комсомольських про
пагандистів не затверджений на 
бюро. Вина в усьому цьому праців
ників райкому комсомолу. Зараз 
перший секретар РК ЛКСМУ 
т. Максименко всі гріхи звалює на 
другого секретаря т. Данія. «Як 
же це він? Невже нічого не ро
бив? Хіба не викликали пропа
гандистів?», бідкається він і заспо
коює сам себе: «Нічого. Пла- 

! ни їм надішлемо, скажемо, хто 
\який гурток вестиме, викличемо, 
поговоримо з ними. Заняття бу
дуть...».

Непростимою байдужістю, без
відповідальністю комсомольських 
працівників можна пояснити і той 
факт, що в більшості первинних 

\ організацій Онуфріївського, Ново- 
архангельського, Н овоукраїнсько- 
го, Бобринецького, Ульяновського, 

І Компаніївського районів неорга
нізовано почався новий навчаль
ний рік в сітці політосвіти зірва
лися перші заняття. Над цим ван
то родумати членам бюро і ком> 
тетів районних комсомольських 

1 організацій. Молодь не простить 
1 вам байдужість.



центнерїв кукурудзи з кожного гектара—

У ініціаторів
ЗМАГАННЯ
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на ферму, всіх 
відправлено на

цього не поба- 
фермі. Що ж, і 
завзяття моло-

корови почали 
дізналися дів- 

нетелі. Молоді

роздоювати 
не радіє, коли 
потрапляє 2—З

любить 
корів, 
групу

Маяками області по 
вирощенню високих 

урожаїв кукурудзи стали 
хлібороби колгоспу іме
ні Димитрова Компані- 
ївського району. Зобо
в’язання — виростити по 65 ципіпсріо ~ т ї Г90
вони перевиконали. Зібрано по 70 центнерів качанистої на кожному з 75 
гектаиів А ланка Галини Цис на площі в 150 гектарів одержала по < > 
центнерів зерна з кожного гектара. На своїй пл°Щі ланка висе повшеио за- 
кінчила збирання кукурудзи і тепер Ліда Коваль та Люба Ко а „.нкт
то вгорі зліва) відправляють багатий урожай на хліооприі’.ііаль. * ^іля
Ні вдень, ні вночі не припиняється збирання качанистої в колгосп .
200 гектарів кукурудзи залишилось збирати димитровцям _

Механізатори колгоспу працюють за принципом: «Комбайн з поля 
плуг в борозну». Вже більше 700 гектарів площі піднято на • внизу|

Добре працює на оранці тракторист Пилип Процек (фото зл«а внизу).
Він щозміни піднімає по 6 гектарів глибокої оранки при н *' ’ ₽

Фото і текст В. КОКНАНА.
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]Р1К тому в районі тільки й 
мови було, що про задум 

випускників Новомиргородсь- 
кої школи № 4. Вирішили во
ни всім класом піти працюва
ти на ферму. Гаряча уява де
сятикласників малювала кар
тину, як вони будуть працю
вати разом, як потім всі по
ступлять в один інститут. Не 
захотів розлучатись зі своїми 
вихованцями і класний керів
ник Леонід Маркович Чорно- 
іван — разом з ними пішов у 
колгосп.

Багато писали про комсо
мольсько-молодіжну ферму 
колгоспу імені Чкалова, бага
то говорили. Сюди приїздили 
гості із району, області, один 
раз навіть з Києва. Та скоро 

> вся святковість і новизна ми
нули. Настали звичайні, буден
ні, заповнені турботами дні.

Ще перед тим, як посилати 
випускників 
дівчат і?уло 
сім днів у Златопіль вчитися 
електродоїнню. Повернулися 
радісні, готові до роботи. Все 
здавалось таким простим і яс
ним. Вони знали, що таке ав
топоїлки, доїльні апарати, під
вісні дороги.

Але... нічого 
чили на своїй 
це не скувало 
дих.

Працювали, не жалілися. Ці-НА ЗАКЛЮЧНОМУ ЕТАПІ
ІТ О-ПОХІДИОМУ в плащі, на мить присіла за 

столом в кабінеті секретар Олександрійського 
райкому комсомолу Тетяна Нелєпова. Перед від'їз
дом на село вирішила проглянути нові ранкові дані 
про хід збирання кукурудзи на комсомольсько-моло
діжних гектарах.

— Отже, 21 ланка вже завершила збирання, — 
говорить вона. — 3 4.500 гектарів кукурудзи на зер
но залишилися лічені сотні. Ще кілька днів — і вся 
кукурудза буде зібрана. Найкращий показник у ком
байнера колгоспу імені Карла Маркса (село Проле
тарка) Павла Крамаренка. Він вже впорав понад 
250 гектарів. Але героєм дня є комбайнер артілі іме
ні Фрунзе Володимир Пашковськнй. За минулу 
п’ятиденку він зібрав 50 гектарів.

— Василю, —; звернулася т. Нелєпова до інструк
тора райкому комсомолу В. Запеки, який в цей час 
зайшов до кабінету. — Негайно виїжджай в кол
госп імені Фрунзе і вручи Пашковському перехідний 
Червоний вимпел райкому комсомолу.

Справжнє дійове соціалістичне змагання розгорі
лося між комбайнерами комсомольсько-молодіжних 
агрегатів району. Жодному з них не вдалося на
довго затримати у себе перехідний Червоний вим
пел райкому. Спершу він був у комбайнера кол
госпу «Росія» Петра Солода, потім — у комбайнера 
колгоспу імені Чапаева Володимира Овдійчука. Те
пер його завоював В. Пашковськнй.

...Степ. Ледь-ледь доноситься далеко з загінки 
гул моторів. Ми стоїмо на узбіччі кукурудзяної 
плантації. Голова колгоспу імені Фрунзе Григорій ] 
Андрійович Савченко розповідає:

— Збирання кукурудзи закінчуємо. З 850 гекта- II 
рів залишилося сотня з лишком. Молодці механіза
тори! Лише три «Херсонці» працює. Це агрегати 
комбайнерів Івана Щербини, Віктора Пашковського 
і Михайла Гречухіна. Встановили ми їм норму — по 
6 гектарів за зміну на агрегат. Хлопці, як правило, 
перевиконують її. В цьому, скажу рам, немалу роль 
відіграє матеріальна заінтересованість. За кожен зі- І 
браний гектар комбайнерові нараховується 70 копі- І 
йок і 400 грамів хліба. Перевиконав норму — одер
жуй на агрегат 5 карбованців преміальних. І

В цей час підійшов «Херсонець» В. Пашковського. І 
Зупинився. Вручили водієві вимпел, преміальні. І 
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О ЭМЙЯ bl К ИЧЙТ® I
лими днями поралися на фер
мі. Всі гуртом насідали на 
правління колгоспу, вимагаю
чи для ферми необхідне устат
кування. Та домогтись цього 
було не так легко. З великим 
трудом вдалось добитись у го
лови колгоспу В. Н. Бориска 
встановлення автопоїлок.

В одному тільки не поску
пилось правління — виділило 
кожній молодій доярці по 12 
нетелів. Навіть досвідчена до
ярка не 
молодих 
до неї у 
нетелі.

Лише
розтелюватись, 
чата, що таке 
корови нікого не підпускали 
до себе, до вимені не давали 
навіть доторкнутись. На доїн
ня витрачалось дуже багато 
часу. Доярки з інших корів
ників прибігали сваритися, що 
затримується здача молока.

Давалося взнаки те, що дів
чата не вміли доїти вручну. 
Адже їх готували до роботи 
на доїльних апаратах. Органі
зувати ж навчання молодих 
доярок в колгоспі не додума
лись. Тому Світлана Грушова, 
яка зовсім не вміла доїти, за
лишила ферму й пішла працю
вати в сад.

Особливо важко стало, коли 
розтелилися всі корови. Не-

стерпно боліли руки. У Юлі 
Чернявської вони розпухли і 
на очі дівчини виступаліґ'сльо- 
зи, коли вона сідала до корів.

Леонід Маркович з ніг збив
ся, вимагаючи доїльних апа
ратів. Скільки ж радості було, 
коли їх нарешті закупили і за
везли на ферму. Тепер дівчата 
й ночувати готові були тут.

Та радіти довелось недовго. 
Апарати привезли та так і за
лишили. Всякий раз знаходи
лись якісь причини: то немає 
механіків, то труб не завезли.

Настрій у молоді почав спа
дати. Виникли перші розмови 
про залишення ферми. Нема
ло сил довелось прикласти 
Леоніду Марковичу, щоб не 
допустити цього. Кожного ве
чора організовував з своїми 
вихованцями заняття, готував 
їх до вступу в інститут. З 
школи приходили вчителі, до
помагали.

Тільки вступні екзамени на 
заочний відділ Київської сіль
ськогосподарської 
віддалили 
Але після 
перехід на інші роботи стали 
частішими.
тваринників турбот стало ще 
більше: регулярно з академії 
приходили контрольні роботи, 
завдання, настав час готува
тись до залікової 
легко 
рази

академії 
розлад на фермі, 

сесії розмови про

Тепер у молодих

£. = 
тиснуть Володимирові руку. І знову всі на своїх 
місцях. Агрегат на підвищеній швидкості врізається 
в масив качанистої. Є що возити шоферам Семену 
Школяру, Михайлу Штефаню та трактористу Олек
сандру Коробці. «Темп і ще раз темп, ні хвилини 
простою» — за таким принципом працює цей здру
жений колектив.

З завзяттям трудяться молоді механізатори. У 
колгоспі імені Чапаева комбайнер Григорій Горуля, 
наприклад, на «КУ-2А» збирає щозміни до шести 
гектарів. У Володимира Овдійчука на «Херсонці» 
вже вимальовано п’ять зірочок. Отож роботи на 
токах вдосталь. У цьому колгоспі, як, між іншим, 
і в інших сільгоспартілях, до очищення качанів за
лучено все доросле населення. У вільний від основ
ної роботи час тут трудяться і електрозваршгк 
С. Кернус, і коваль П. Колода, і механік М. Тка- 
лик, і доярки В. Білнк, К. Крамаренко та інші. 
Допомагають і престарілі колгоспники Федір Ми
хайлович Крамаренко, Настасія Павлівна Беєр. Ко
жен з них щоденно очищає до семи з половиною 
центнерів качанів.

З кожним днем все меншають площі під стеблис
тою на ланах колгоспів Олександрійського району. 
Вирішальний етап битви за врожай — збирання, на
ближається до кінця. Натомість кукурудзяні план
тації вкриваються масною ріллею, а подекуди на них 
вже зазеленіли сходи озимини.

1. СЕМЕНОВ.

сесії. Не- 
сідати за книгу, коли три 
в день видоїш вручну 
дванадцять молодих ко
рів. Та тривожне стано
вище на фермі про
йшло поза увагою кол-

госпної комсомольської ор
ганізації і її секретаря Леоні
да Ломакіна. Вже сам Леонід 
Маркович почав 
проведення 
зборів, щоб 
лодь, добитись 
доїльних апаратів, 
мовився з райкомом комсомо
лу, що на зборах буде присут
ній їхній працівник. Та пред
ставник 
зірвались.

Людей на 
рідшало: то 
йшла на роботу, то Афанасье
ва, за ними — й інші. Нічого 
стало робити Леоніду Марко-

• вичу
Аж тепер спохватились в 

райкомі комсомолу. Терміново 
було скликане бюро, на якому 
спробували умовити тваринни
ків залишитись на фермі. Ко
ли ж і це не допомогло, було 
прийнято рішення, з якого ви
ходить, що ферма не розпа
лась, а всі її працівники «пе
реводяться» на інші роботи в 
зв'язку з тим, що вони на
вчаються заочно.

Тільки не турботою про мо
лодь викликане це рішення, а 
скоріше намаганням керівни
ків артілі В. Н. Бориска і 
П. М. Литвинова та секретаря 
райкому комсомолу Б. Капус- 
тянського прикрити ним свою 
черствість та байдужість до 
загубленого починання.

Н. БЕРЕЗОВСЬКА, 
«Молодого ко-РАПОРТУЮТЬ

170 гектарів — така пло
ща комсомольської куку
рудзи в колгоспі імені Пет- 
ровського. На її вирощу
ванні працювали агрегати 
Станіслава Проца та Мико
ли Вишневського. >■ Секре
тар комсомольської органі
зації Григорій Закотін до
повів у райком комсомолу,

♦

не

Олександрійський район.

♦

добиватись 
комсомольських 
підтримати мо- 

встановлення 
Навіть до-

приїхав, а збори

фермі тим часом 
Коваленко не ви

повернувся у школу, 
спохватились

спецкор 
мунара».

м. Новомнргород.

комсомвльщ
що відведену площу повніс
тю зібрано.

Комсомольці цього кол
госпу першими в Петрів- 
ському районі закінчили 
збирання кукурудзи на сво
їх гектарах.

М. САЄНКО, 
секретар Петрівського 
РК ЛКСМУ.

П РАВОФЛА1ІІО В ИЙ
ЕРЕД 70 механізаторів 

Рівнянського району 
вже третю п'ятиденну утри
мує першість у змаганні 
комбайнер - комсомолець з 
колгоспу імені XX з'їзду 
КПРС Леонід Прилуцький. 
Кожної п'ятиденки- Леонід 
збирає своїм «Херсонцем»

45 гектарів пуку*по 40 
рудзи, доводячи денний ви
робіток до 12 гектарів.

З початку других жнив 
на його рахунку 145 гекта
рів зібраної площі і понад 
7 тисяч центнерів качанів.

Г. ГАЛУШКА.
Рівнянський район.

ВИРОЩЕНИХ 5.684 гек. 
тарів кукурудзи на зер

но комсомольці Новгород- 
ківського району скосили 
вже 3.994 гектари. На зби
ранні працює 34 комсо
мольських агрегати. 13 ком- 
байнерів-комсомольців ско
сили більше як по 100 гек
тарів кожний.

Найкраще йдуть справи 
у комбайнера Миколи Тан- 
цюрн з колгоспу імені Шев
ченка, який зібрав уже 145 
гектарів, з них 60 гект^-

Перемогу 
МАЙ с

кують 
ТРИ

рів — за минулу п’яти
денку.

По 135 гектарів качанис
тої скосили комбайнери з 
колгоспу імені Леніна Єв- 
іен Козел та Павло Дем’я- 
ненко. Не відстає від 
них Микола Іванченко з ар
тілі «Перемога». На його 
рахунку 127 гектарів зібра-

> • • *
площі. Микола Головко

%

ної
(колгосп імені Куйбишева) 
зібрав 126 гектарів куку
рудзи.

Кращі комбайнери райо
ну нагороджені Почесними 
грамотами райкому комсо
молу.

Відзначаються на виве
зенні кукурудзи багато шо-

* *

ферів. Водії Кузьма Бід
ний, Анатолій Плахотній та 
Микола Кудрявцев на від
стань 25 кілометрів роб
лять по 6—7 рейсів на 
день.

На честь 45-х роковин 
Великого Жовтня комсо
мольці Новгородківського 
району взяли зобов’язан
ня — до 25 жовтня закін
чити збирання кукурудзи 
на своїх гектарах.

В. СМАГЛЮК, 
секретар Новгородків
ського РК лксму.
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ланив Танчий, замахнувшись 
на Панєваша.

Та командир народної 
дружини виявився не з 
боягузливих. За кілька хви
лин він приборкав хулігана 
і подав першу допомогу 
Володимиру Сухині.

ОПЕРАТИВНІСТЬ ПЛЮС 
ОСОБИСТИЙ приклад

наша надійна підмога
‘.!5 ^ЬРНІ сутінки огортали

село, коли Володимир 
Сухина вийшов з клубу і 
попростував додому. Десь 
від ферми линув дзвінкий 
спів дівчат, темносиній ку
пол неба відсвічував зоря
ними цятками.

Раптом Володимир спи
нився. До нього метнулася 
чорна постать, холодно 
блиснуло лезо ножа. Ще 
мить, і.... юнак відчув гост
рий біль у плечі, 
мир похитнувся, 
впав. В обличчя
перегаром самогону та тю
тюну.

— Що ж це ти, Петре?— 
тільки й встиг мовити, як до 
безтями сп'янілий хуліган 
Танчий наніс йому другий 
удар« | < Я

Володимир Сухина опус
тився на землю, почав кли
кати на допомогу. На щастя, 
неподалеку проходив кол
госпний бригадир Володи
мир Панєваш. Він сміливо 
кинувся до місця злочину.

— А тобі чого! — загор-

Володи- 
але не 
вдарило

Доки потерпілого достав
ляли до лікарні, хулігану 
вдалося зникнути. Та В. Па
нєваш підняв на ноги дру
жинників села і П. Танчия 
оуло, спіймано. Його пока
рано за законом радян
ського правосуддя.

Це непоодинокий " прик
лад, коли дружинники кол
госпів «Победа» та імені 
Карла Маркса Новоукраїн
ського району приводять 
до порядку хуліганів, само
гонників, дармоїдів та 
ших правопорушників.

Вони вболівають за поря
док у навколишніх селах, в 
усій окрузі. І недалеко той 
час, коли на нашій дільниці 
переведуться всілякі хуліга
ни, п’янички, розкрадачі 
народного добра. Бо за 
них взялася громадськість— 
наша недійна .підмога.

ІН-

Л. ДИРИЖЕНКО, 
дільничний уповнова
жений села Ново-Ми- 
колаївки Нозоукраїн- 
ськогс району.

Л К КРАЩЕ організувати роботу де- 
вятого класу? Ця думка хвилюва

ла не тільки директора вечірньої шко
ли М. Д. Москаленка та класного керів
ника І. Д. Чорного. Секретар комітету 
комсомолу другого імені Петровського 
цукрозаводу Дмитро Гресь теж не раз 
замислювався над цією проблемою. На 
підприємстві виявилось чимало дев я- 
тикласників. Але ж працюють вони по
змінно. Виходить, раз прийде учень на 
урок, а двічі пропустить.

Коли вдалось вивільнити на заводі 
одну кімнату під клас, зітхнули полег
шено: будуть заняття проводитись по
змінно. Так клас перестав бути вечір-

ЩЕ ЗОВСІМ недавно серед робітни- 
ків Новоукраїнського будівельного 

управління траплялися випадки хуліган
ства, крадіжки будівельних матеріалів, 
випивки. І за все це не раз доводилося 
червоніти нам — дружинникам. Адже 
ми завжди акуратно виходили на^ чер
гування, приводили до порядку дебоши- 
рів... Напевне, в чомусь все-таки не до
робляли, щось, на перший погляд не
значне, пропускали повз увагу. Це й 
приводило до порушення громадського 
порядку.

— Треба бути більш оперативними, 
вимогливішими, — радив нам командир 
народної дружини Михайло Васильович 
Воробйов. — Успіх залежить від того, 
наскільки вчасно притягується до відпо
відальності той чи інший правопоруш
ник.
, Звичайно, ми повністю розділили дум
ку Михайла Васильовича. А згодом від
чули незвичайну силу оперативності. 
Ось лише один приклад. До майстерні 
зайшов тесляр Микола Р. Він, певно, під 
час обіду добре хильнув, і тепер ледве 
тримався на ногах.

• • •

— іди проспись, — зауважив йому 
бригадир Є. Бондаренко.

Той не здавався:
— А я десять норм вріжу за зміну!
— А скільки браку?
Почули цю розмову дружинники Пет

ро Рева та Віталій Івахно. Вони негай
но «відпровадили» Миколу з майстерні, 
а після зміни відбулися збори. Опустив
ши додолу заспані очі, стояв протвере
зілий Микола. 1 хоч розмова була не
довгою, вона дала свої плоди. '

■ Хлопець покаявся. Кинув випивки, 
став добре працювати.

У бригаді, де я працюю, дев’ять ро
бітників. Всі вони молоді, енергійні. Ми 
розуміємо, як потрібні нові житла для 
людей. А від нас багато в чому зале
жить завершення будови: ми робимо 
двері та віконні, рами. Працюємо, як 
кажуть, від душі. Ми повинні подавати 
приклад іншим, бо ми, дружинники, має
мо бути дзеркалом всього будівельного 
управління.

П. ТИТЕНКО, 
дружинник Новоукраїнського бу
дівельного управління.
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Валя Сидорен- 
Шахно та інші 

на колгоспний

них перебирає 
середньому по

Михайлова, 
ко, Поля 
приходять 
тік.

Кожна з 
за день в
б—6,5 центнера качанистої. 
З початку других жнив дів
чата перебрали і відвшіта-

цім: адже тепер ті, хто вночі працює 
на заводі, сідає за книжки вдень. Нарі
кань не стало, відвідування майже сто
процентне. Хіба що через хворобу хтось 
не прийде.

Добре вчаться всі двадцять учнів. 
І. Д. Чорний не нахвалиться ними. І 
працювати краще стали, в громадськз- 

А кращі оцінки
прізвищ А. Базак, 

. Між іншим, в цьо
му класі вчиться і Дмитро Гресь. Треба 
ж приклад показувати!

О. БУР’ЯНСЬКИЙ, 
наш позаштатний кореспондент.

Олександрівна.

ДОПОМОГА
ійї ОЛОД1 тваринники ар- 

тілі імені Калініна 
Олександрівського району 
вирішили допомогти рідно
му колгоспові. Щодня, піс
ля закінчення доїння, де
сять молодих доярок — 
Євгенія Старухіна, Марія

ТВАРИННИКІВ
жили 400 центнерів куку
рудзи. До 25 жовтня вони 
зобов’язалися відправити 
на хлібоприймальний пункт 
ще сотню центнерів зерна.

П. ГРЕСЬ, 
секретар Олександрій
ського РК ЛКСМУ.

му житті активніші, 
з’являються проти 
С. Деми, Т. Лапко

М.

ВІСТ
Ж—А А.

1
з Олександрійського району X

У КОЛГОСПАХ імені 
$ Чапаева та імені Ко- 
товського Олександрій
ського району комсо
мольці і молодь прове
ли кілька недільників по 
будівництву клубів.

Свято Великого Жовт
ня колгоспники цих ар
тілей зустрінуть в нових 
клубних приміщеннях.

» ♦ *

"І?ОЛЕКТИВ комуністич- 
ної праці — комсо

мольсько - м о л о діжна 
свиноферма радгоспу 
«Більшовик», яку очолює 
Наталія Луценко, зняв з 
відгодівлі 1229 голів сви
ней загальною вагою

hoi праці

к

і °

| Понад річне 
І зобов'язання
О

а Гр АЯ Храпунова
□ -Л- на

□ зміну своїй сестрі Гали- 
о ні. Галя за рекоменда- 
о цією правління артілі 
о поступила до медичного 
а технікуму.
□ Бралась Таїса надоїти 
а за рік від кожної коро- §

□
□□□□
□ 

. О 
■ □

□ О □ □ □ а □ а о ' □□

□□ о□□□
' о

при- g
□□□□ о о□□□□□□□□□□

йшла на ферму на

£ ви по 2.300 літрів моло- 
° ка. А за дев’ять місяців
□ уже має по 2.537 літрів.□
а Серед молодих доярок 
о району
° перше місце.
□□□о□□□□□п-

вона утримує

О. СОРОКОВИЙ, 
секретар Новоар- 
хангельського рай
кому комсомолу.

г
1055 центнерів. До кін
ця року буде відгодова
но ще 3872 голрви. Со
ціалістичне зобов’язан
ня — продати Батьків- 
щині чотири тисячі голів 
свиней — буде вико
нано.

о. ВЕДЕНЄЄВ.

{ Л^УМЛІННО трудиться на 
/ Кіровоградській вірьо- 
< вочкій фабриці стрічняця- 
? комсомолка Валя Нсдобой. 
ч Щомісячні . виробничі зав- 
{ давня вона перевиконує 
\ при високій якості продук

ції. Старанною працею здо
була комсомолка шану се
ред колективу. ЇЙ присвоєно 
високе звання ударника ко
муністичної праці.

Валя бере також активну 
участь в художній само
діяльності фабрики. Часто 
її можна побачити з чер
воною пов’язкою дружинни
ка. І все це не заважає 
їй добре навчатись в дев’я
тому класі вечірньої школи.

На знімку: Валя НЕДО- 
БОЙ.

Фото М. САВКУНОВА.

І

-

-

«Ми не хочемо простою
вати». Під таким заголов
ком в номері за 3 жовт
ня ц. р.був надрукований 
критичний матеріал. В ньо
му йшлося про простої ав
томашин під розвантажен
ням на Лелеківському бу- 
рякоприймальному пункті.

Як повідомив завідуючий 
бурякопунктом т. Аброси
мов, наведені факти під
твердились. Трактори-роз- 
вантажувачі відремонтова
ні, простої автомашин лік
відовано.«ГОВОРИТЬ
НИМИ словами починає- 
Ч ться кожний черговий 
радіовипуск комсомольсько
го сількорівського «Прожек
тора» Маловисківського рай
кому комсомолу з фронту 
других жнив.

Цікавий останній, одинад
цятий випуск. Диктор —• 
інструктор райкому комсо
молу Людмила Клочко — 
охарактеризувала загальну 
картину, назвала маяків 
збирання — комбайнерів 
Лавріна Красного та Васи
ля Гадюкова, які успішно 
виконують свої сезонні зо
бов’язання.

На світло «Прожектора» 
потрапили й недбайливі гос
подарі. Голова правління 
колгоспу імені Щорса т. Се
менов, бригадир т. Грек 
змирились з відставанням, 
поганим використанням тех
ніки. їм байдуже, що 
«КУ-2А» Миколи Лаври- 
ченка годинами простоює у 
загінці через відсутність ав
томашин. . .

Гучний голос комсомоль
ського радіопрожектора до
помагає усувати недоліки, 
поліпшувати справи на міс
цях.

Учні прийшли на поміч
ГЇ^РУДІВНИКИ колгоспу імені Леніна 

району доклали немало зусиль, щоб 
сокий урожай кукурудзи. Вродила качаниста так щед
ро, що своїми силами й не впоратися з нею. Допомогти 
колгоспникам приїхали учні Кіровоградського технікуму 
механізації сільського господарства.

Одним доручили очищати качани на току, іншим — 
транспортувати на приймальний пункт, а Дмитро Яре
менко сів за кермо трактора.Виявилось, він найкращий 
знавець цієї справи. За два тижні роботи в колгоспі 

І учні очистили і відвантажили близько 300 центнерів ку- 
ма ' І курудзи. ’’ - ’ :

Спершу вантажили вручну. А неподалік два наван
тажувачі • стоять. Подалися ми до колгоспних механіза
торів, ті круками розводять: «Нічого не можемо вдія
ти, щось заїдає...»

Кращі наші «знавці» разом з викладачем М. М. Ан- 
типовим немало поморочились біля тих механізмів • і 
все ж пустили в дію. Робота закипіла. То, було, ав
томашина стоїть по півтори—дві години на току, поки 
вісім чоловік наповнять її. А тепер десяти хвилин не 
пройде — машина відправляється в рейс.

І відпочити вміємо добре. Майже кожного вечора 
після роботи учасники технікумівської самодіяльності 
збираються на репетиції. А в неділю десятки колгосп
ників приходять до клубу. Концерти виходять на славу.

В. МОШАК, 
учень Кіровоградського технікуму механізації 
сільського господарства.
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Рівнянського 
виростити ви-

І. ГОРОВИИ,
м. Мала Виска.

ПШЕНИЦЯ. ЯКІЙ 2300
. • РОКІВ

Унікальну знахідку — 
зразки найдавніших зе

рен пшениці і ячменю — 
доставлено у Всесоюзний ін
ститут рослинництва в Ле
нінграді. Зерна виявила ра
дянська археологічна, експе
диція, яка проводила роз
копки стародавніх поселень 
у районі будівництва висот
ної Асуанської греблі (на 
правому березі Нілу). Впер
ше в Радянський Союз до
ставлено матеріали з розко
пок поселень найдавнішого 
вогнища землеробства — 
Арабського Сходу, іцо на
лежать до IV століття до 
нашої ери.

®--------------------------

ватись і удосконалюватись. 
Чи відіб’ється це на зов

нішніх розмі-
• -7 .

> і >

4*г
поволі

АКЦ
рУЧАСНИИ світ

змінює свої форми. Змі
нилась архітектура наших 
міст. Нинішній стріловидшій 
літак нз схожий на літаючу 
етажерку початку віку. Пер
ший вугластий «Форд» ли
ше віддалено нагадує блис
кучі лімузини нашого часу.

Всією цією модернізацією 
керує людина. А чи змінила
ся вона сама зовні за ос
танні п'ятдесят років? З 
цим питанням ми прийшли 
до Пантелеймона Зенкези- 
ча, кандидата біологічних 
ііа}к, заступника директора 
науково-дослідного Інститу
ту антропології Московсько, 
го університету імені Ломс- 
носова.

— За останнє півріччя,— 
говорить Пантелеймон Зен- 
кевич, — людина егзла не 
тільки складнішою і різно
бічнішою інтелектуально, 
але й змінилася зовні. Це 
перш за все торкнулось її 
зросту. Людина стала вища 
на 2,5 сантиметра. Якщо 

І п’ятдесят років тому серед; 
І пій ріст людини в країні 
І складав 165 сантиметрів, то

• г

ВИРОСЛА ^„ГзІГран“ 
9 5 ГЯПТММРТПЯ антропологами на сам и и вас і ра дащ показують, 

що за останні 
50 років окружність люд
ської голови практично 
не збільшилась. Припущен
ня наших фантастів віднос
но великоголових людей в 
корені не вірні. Тенденція 
полягає в тому, що збіль
шуються всі частини люд-, 
ського тіла за винятком ок
ружності голови.

— Чи мають дані антро
пології яке-небудь практич
не значення? •

— Немале. Карета сім
надцятого сторіччя була б 
тісною для теперішньої лю
дини. Зараз всі салони лі
таків, тролейбусів, вагонів, 
машини розраховуються з 
врахуванням даних антро
пології. Особливе значення 
мають дані антропології 
для фабрик взуття і готово
го одягу. З роками в за
тверджені стандарти дово
диться вносити зміни.

Алла ДАВИДОВА, 
кореспондент агентства 
преси Новини (АПН).

▼ТТТУТТТТТТУутут ТТТТ

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
21 жовтня 1962 р., З стор.

зараз він піднявся до 167,5 
сантиметрів. Приблизно на 
кілограм збільшилась її ва
га. Основна причина збіль
шення росту і ваги — по
кращення санітарно-гігієніч
них умов, медичного обслу
говування, харчування лю
дей. Всі ці фактори зв’яза
ні з змінами соціальних 
умов життя в нашій країні.

Зміни в зовнішніх даних 
у підростаючого покоління 
ще різкіші. Двадцять п’ять 
років тому середній зріст 
тринадцятирічного хлопчика 
складав 143,9 сантиметра, 
зараз він рівний 149,7 сан
тиметра. Середній зріст три
надцятирічної дівчинки в 
1936 році був всього 145,6 
сантиметра, зараз-— 151,4.

Цей стрибок повів за со
бою збільшення ваги. Біль
ший став об’єм легеиіз, 
розширилась грудна клітка. 
Ширина плечей хлопчиків 
зросла за цей період на пів
тора сантиметра, вага — на 
чотири кілограми.

— Людський 
чайно, завжди

мозок, зви- 
будс роЗВИ-
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Майстер-„июзіохіап “ 1
4-й ПРАВДУ кажучи, схи- 
•* 9 ляю голову перед 
вправністю ілюзіоністів. 
Часто-густо про них такі 
версії ходять, що волосся 
на голові дибом стає. З ні
чого, наприклад, 
курку зробити, чи, 
того — гроші. Самі 
нісінькі гроші...

Василь Хитренко, 
ник майстерні управління 
побутового обслуговування, 
що на вулиці Карла Маркса, 
теж, в своєму роді, ілюзіо
ніст. Дехто може запере
чити:

— Але ж він машинки 
друкарські ремонтує. Що ж 
тут спільного з ілюзією мо
же бути?

Очевидно, вн 1 
фактів? Розумію. За 
й ходити не доведеться 
тридев’ять земель.
вн, скажімо, машинку в ре
монт. Постояла вона тиж- 
день-четвертий в майстер
ні і — готова. Вам випи
шуть квитанцію на десять

можуть 
більше 

звичай-

праців-

чекаєте 
і ними 

за 
Здали

карбованців (за ремонт) і 
бувайте здорові. Працюйте, 
друкуйте чи як там хочете...

— Друкуйте, — знову 
скажете, — як-то так дру
куйте, адже машинка не 
ремонтувалась.

Я К В А С

ОБСЛУГОВУЮТЬ?
І не заперечуйте. Да

ремно. Василь Хитренко ви
тончений фокусник.

— У вас «Україна»? — 
здивовано запитає він. — 
Ах, «Україна»... Тоді вона 
ремонту не підлягає. А не 
вірите — у виконуючого 
обов’язки директора побут- 
комбінату «30 років Радян
ської України» І. С. Блоха 
запитайте. Він все це 
твердить.

То за що ж гроші 
руть? Виявляється, все

отой вигаданий ремонт. 
В. Хитренко приймає ма
шинки. Стоять вони, сто
ять, ніхто до них і пальцем 
не доторкнеться, а прихо
дить замовник — вручають 
йому невідремонтовану ма
шинку, беруть гроші за 
«ремонт» ще н скажуть на 
прощання: «Всього найкра
щого вам!».

Отакі трюкачі завелися 
побутовому комбінаті

Г. ТОЛОК, 
наш позаштатний ко
респондент.

В

ПІД-

бе-
за

Йде черкаський штучний шовк
ВВЕДЕНО в дію першу чергу Черкаського заводу 

штучного волокна — величезного підприємства «ве
ликої хімії». Центральний Комітет КПРС і Рада Мі

ністрів СРСР сердечно поздоровили з цією трудовою 
перемогою колективи тресту «Хімбуд» Черкаського 
раднаргоспу, монтажних і спеціалізованих організацій 
Міністерства будівництва Української РСР, Міністер
ства енергетики і електрифікації СРСР та Черкаського 
заводу штучного волокна.

ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР висловили впевне
ність, що будівельники ше більше прискорять роботи на 
другій черзі підприємства.

♦ ♦ *

Колектив заводу випустив перші тисячі тонн штучно
го шовку.
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ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ. 
Асканія Нова — один з най
більш мальовничих куточків 
нашої республіки. Тут роз
ташований Український нау- 
ково-дослідіїніі інститут тва
ринництва степових районів 
імені М. Ф. Іванова. В сте
повому заповіднику можна 
зустріти диких тварин — 
представників майже всіх 
континентів. Біля штучних 
водойм у парку безліч різ
них птахів — гусей, качок, 
фазанів, чорних і білих ле
бедів, фламінго.

На фото: лебеді на етапу. 
Фото К. ДУДЧЕНКА.

Два стихотворения

ГРОЗА

Тільки_____ з початку цього 
місяця до Комуністичної партії 
Великобританії вступило 219 чо
ловік. Цей факт, заявив націо
нальний організатор компартії 
Уільям Лохлен, є свідченням 
того, що комуністи відіграють 
бойову роль у боротьбі проти 
приєднання Англії до «спільно
го ринку», на захист інтересів 
трудящих.

Сполучені Штати Америки 
перекинули на базу ВИС в 
Кі-Уесті (штат Флоріда), розта
шовану за 90 миль від Куби, 
ескадрилью швидкісних реак
тивних винищувачів. 12 літаків 
цієї ескадрильї озброєні керо
ваними снарядами.

Ескадрилью посилають на 
підкріплення «потужним авіа
ційним і військово-морським 
з’єднанням» США, розміщеним 
по всьому районі Карібського 
моря.

Відпалах пожарами і стух. 
Захолонувши захід синій... 
Молодик, мов у ковдру 

малюк. 
Заховався в хмарки 

лебедині.
Тільки вітер забрів 

у жита, 
З колосочків збиваючи 

росу.
Птах у сні вже у вирій 

зліта
І, прощаючись, скигле- 

ГОГіОСИТЬ.
Спить мій край... Та 

тривожнії сни
Знову матері душу крають, 
Сниться: двадцятирічні сини 
Йдуть на фронт, як батьки, 

й не вертають.
Кануть сльози солоні, 

їдкі —
Плаче знов розворушене 

горе. 
Що вернулося замість 

батьків...
Пломенися, розсвітлюйся, 

зоре!
Бо потрібен світанку 

прихід.
Щоб відняти цей сон 

у старої...
Зоре, благословляйся 

на світ.
Мирний, теплий, без зброї!

По небу огненной 
нагайкой 

Хлестнуло, следом 
пушки бьют. 

Девчонки с визгом
по лужайке 

С корзинками домой 
бегут. 

Большая туча, словно 
ворон, 

Закрыла тенью дом и
сад, 

И резанул вдруг по 
заборам 

Шальной шрапнелью 
крупный град. 

Вот дождь прошел.
И я в окошко 

Смотрю, как веточки 
берез 

На травянистую дорожку 
Роняют с листьев капли

слез.
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Замість них яскраво за- □ 
горілись червоні і зеле- □ 
ні вогні світлофорів. □ 

Одночасно на цій діль- □ 
ниці введено в дію елек- § 
тричне управління всі- °

головних коліях 
--дільниці Знам’янка— 
П’ятихатни здійснено ав
томатичну блокіровку і 
електричну 
цію. ~ 
лампи

цеитраліза- 
Погашені гасові 

на семафорах.

□ пеку руху поїздів.
□
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В. ПРАВЕЦЬКИЙ.
м. Знам’янка.

Борис ЛАЛІМЕНКО.

На заре в неведомые 
страны 

Вместе с легким криком 
журавлей 

Уходило лето сквозь 
туманы

По просторам убранных 
полей.

И сентябрь у тоненьких 
березок, — 

Видно скучно будет 
одному, — 

Колыханьем огненных 
сережек 

На прощанье кланялся 
ему.

Е. ИГНАТЬЕВА, 
с. Крупское 
Кировоградского района.

О Д 9 Ш и ЕІ к 9 вУспіх гор

існує широка 
типів різних 

За попередніми

О В Польщі 
сітка десятків 
шкіл і курсів, 
підрахунками, в країні вчиться 
кожний четвертий.

А Близько одного мільйона 
робітників' приватних металур
гійних і машинобудівних заво
дів Італії 
триденний 
вимагають 
загальнонаціональної 
иої трудової угоди, 
ліпшила їх матеріальне стано
вище. Вже 170 фірм оголосили 
про згоду прийняти основні ви
моги страйкарів.

почали 18 жовтня 
страйк. Страйкарі 
укладення нової 

колектив- 
яка б по-

(ТАРС).

І

ЧАЙНВОРД
V ГОРИЗОНТАЛЬНІ клітинки 
* впишіть відповіді:

Живопис декоративного ха
рактеру; вироблений звичаєм і 
встановлений порядок прове
дення чого-небудь; лікарська 
рослина; частина слова, яка 
стоїть перед коренем; погодне 
явище; сільськогосподарська 
рослина; місто на Ровенщині; 
чиста вага; сузір’я; сатирична 
сценка; твір Новнкова-Прибоя; 
кулінарська спеція.

При правильних відповідях у 
правій вертикальній колонці 
прочитаєте назву відомої три
логії з часів Великої Вітчиз
няної війни, а в лівій — ім’я і 
прізвище її автора.

м. Кіровоград, вуп. Луначарського, 36.

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

1 --------

ГІРНИКИ БОРЮТЬСЯ ЗА ПРИЗ
НАБЛИЖАЮТЬСЯ до кін

ця ігри за оволодіння пе
рехідним футбольним при
зом ЦК ЛКСМУ. Успішно 
виступають в них спортсме
ни олександрійського «Шах
таря». В останній грі в 
Херсоні шахтарі завдали

• в Черкасах зустріч з збір- ША Р А 1Т її *ною командою третьої зо- 
?ни. З рахунком 2:1 виграли 

1- ^футболісти другої зони.
В школі, вузі — звісний я, 4’*'^' ***’■ * ®
Бо оцінюю знання. ♦
Та я містом можу стати, ? 
Лиш сполучника додати.

2.

поразки місцевому «Маяку» 
з рахунком 3:0.

Таким чином, «Шахтар» 
завоював право виступати у 
чвертьфіналі.

2 : 1

ЗБІРНА команда другої 
зони класу «Б» провела

Ти часто вигук 
уживаєш, — 

Додай займенник.
Придивись:

В Криму мене
ти відшукаєш. 

Скажу конкретніше: 
я мис.

О. ПАВЛОВ.

У ЖМЕРИНЦІ проведено осо
бисту першість Півдеипо- 

Західпої залізниці. В змаган
нях взяли участь городошники 
Гайворона. В гострій спортив
ній боротьбі великого успіху 
домігся слюсар паровозоре
монтного заводу Анатолій 
Павлов. На цих .змаганнях він 
виконав норму майстра спорту 
СРСР. Таким чином, А. Пав-

------ ♦------
ЗАПУСК АМЕРИКАНСЬКОГО 

КОСМІЧНОГО КОРАБЛЯ 
ДО МГСЯЦЯ

НЬЮ-ЙОРК, 18. (ТАРС). Сьо
годні США запустили косміч
ний корабель до Місяця. Запуск 
ракети, що несе космічний ко
рабель «Рейнджер-5», було здій
снено з мису Канаверал о 19 
годині 59 хвилин за 
ським часом.

москов-

ПОВНА НЕВДАЧ
НЬЮ-ЙОРК, 19. (ТАРС). Запущений вчора до Місяця __ г..

$ камський космічний корабель «Рейнджер-5» «не зможе виконати 
о ні одного з завдань запуску» внаслідок виходу з ладу вста- 
I новленнх на ного борту сонячних батарей, заявило національне 
х управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору. 
І Управління повідомило також, шо спроба виправити курс 
’корабля не увінчалась успіхом і що «Рейнджер-5», пройшовши 
’ приблизно в 500 кілометрах від Місяця, очевидно, вийде на 
9 орбіту навколо Сонця.
9 Космічний корабель мав зробити знімки Місяця з близької 
о відстані, передати їх на Землю і викинути на місячну поверхню 
о комплект приладів.
4

А
амерн-

Обов’язково
у ЧН1 Малопомічнян- 
* ської середньої шко
ли Віталій Коваленко, 
Леонід Танцюра і Толя 
Г енський, повертаючись 
з роботи на току, по до
розі додому знайшли 
пакунок. В ньому вияви
лось 40 карбованців. 
Хлопці здали гроші у 
сільську Раду. Незаба
ром їх було повернуто 
власникові — Ніні Тере- 
зі, колгоспниці артілі 
імені Енгельса.

А нещодавно учень 
восьмого класу Володи-

ІІ1І
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■
подякують

мир Яценко знайшов жі
ночий дорогокоштовнии 
годинник, його він пере- 
дав директорові школи 

т. Сілевичу. Власника 
ще не виявлено, але він 
напевне знайдеться. І 
обов'язково скаже ве ні- 
ке спасибі батькам і 
вчителям, які вихова їй 
дітей чесними, благород
ними.

Л. БЛІТМАН,
с. Малопомічна.
Новоукраїнського 
району.

К ій

■

■

ч в
■

МІ■г

лов став першим майстром в 
області з цього виду спорту, 
його друзі по команді Леонід 
Насенннк. Олександр Козлов- 
ськиїі, Володимир Шелег та 
Дмитро Деркач вперше вико
нали нормативи першого розря
ду єдиної Всесоюзної спортив
ної класифікації.

В. ЗВЕРЖХОНСЬКИЙ.

МАТЧЕВА ЗУСТРІЧ ? 
СТЕНДОВИКІВ

НА стрілецькому стенді 
ровограді закінчилася 

диційва матчева зустріч 
збірних 
Кіровограда.
місця 
земляк ....... ....... ..... ....
не мав собі рівних і на круг
лому стенді. Серед жінок пер
ше місце виборола представни
ця Миколаєва Ліда Куликова.

В командному заліку пере
могли кіровоградці.

3. ВАСИЛЬЄВ.

в Кі- 
тра- 

серед 
команд Миколаєва н 

В змаганнях з 
перемоги домігся наш 

Іван Вільний. Він же

Редактор П. МАРЧЕНКО.

■ МІСТА ■
Кінотеатр «Мир». «ЧОРНА 

ЧАЙКА». Початок о 9 год. 30хв. 
ранку, 11 год. ЗО хв., 1 год. 
ЗО хв.. З год. ЗО хв. дня, 5 год. 
30 хв., 7 год. ЗО хв. та 9 год. 
ЗО хв. вечора. Перед початком 
останнього сеансу додаткові 
фільми «ГРАЄ ВАН КЛІВЕРИ», 
«ВИПАДОК 3 .......... ..........
КОМ».

Кінотеатр Імені 
го «ОСТАННЯ 
Початок о 9 год. 
И год., 12 год. __  _____
ЗО хв., 4 год. 15 хв. дня, б год.. 
7 год. 45 хв. та 9 год. ЗО хв« 
вечора. На літньому майданчи
ку - «ХОДІННЯ ЗА ТРИ МО
РЯ» (друга серія). Початок о 
7 год. вечора.

Кінотеатр «Сивашсць». «ДИ
КА СОБАКА Д1НГО». Початок 
о 10 год. ранку, 12, 2 та 4 год. 
дня, 6, 8 та 10 год. вечора. 
Перед початком останнього се
ансу додаткові фільми «РАДЯН
СЬКИМ КОСМОНАВТАМ СЛА- 
ВАІ». «ЛЕГЕНДАРНИЙ СЕ
ВАСТОПОЛЬ».

ХУДОЖНИ

І Дзержинсько- 
ПОСАДА»< 

20 хв. ранку. 
45 хв.. 2 год.

Редакція працює з 10 години ранку до 6 години вечора. 
Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себе!

Кіровоградська обласна друкарня ім. Г. М. Димитрова.
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