
За особистий трудовий подарунок з’їздові партії

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

м’яса, виростити на кож- 
кукурудзи. Але комсомо- 
свій рахунок хорошим

комсомольські збори, на

ЬЛКС*
7

Комсомольсько-молодіжна 
ланка Валентини Єлістра- 
тоної з колгоспу «Путь 
Ильича» Знам’ннського ра
йону стала на трудову вах<- 
ту на честь XXII з’їзд? 
КПРС.

В цьому році члени лан
ки зобов'язались виростити 
по 53 центнери кукурудзи в 
зерні на площі 130 гектарів.

На знімку Валентина 
ЄЛІСТРАТОВА.

підтримують кіровоградці москвичів

Річні зобов’язання-до XXII 
з’їзду КПРС

ЗАКЛИК «Станемо врівень з героями» став бойовим
девізом комсомольців нашої сільгоспартілі.

В цьому році колгоспники зобов’язались на 100 гекта
рів сільськогосподарських угідь виробити по 365 цент
нерів молока, по 65 центнерів 
йому гектарі по 55 центнерів 
лія артілі вирішила відкрити 
справам.

В січні ми провели відкриті 
яких кожен юнак і дівчина в нинішньому році дали сло
во добитись нових успіхів на всіх ділянках артільного 
виробництва. Молоді доярки нашого колгоспу зобов’я
зались в середньому від кожної фуражної корови на
доїти по 2.500—2.700 літрів молока. А такі доярки, як 
Ольга Демченко, Людмила Самусенко, Таня Литвинен
ко поставили мету: надоїти по 2.800—3.000 літрів мо
лока.

Слово молодих доярок не розходиться з ділом. Ось 
уже другий місяць перехідний вимпел колгоспу утримує 
комсомолка Людмила Самусенко, яка вже має 1.120
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Слава безсмертному Кобзареві

"V" КАНЕВІ на високій го- 
& рі навіки заспокоїлося 
бунтарське серце великого 
Кобзаря Тараса Григорови
ча Шевченка. З того часу 
минуло сторіччя.

21 травня десятки тисяч 
людей прийшли до могили 
Тараса Шевченка. Тут і 
земляки вели
кого Кобза
ря — трудів
ники Черкась
кої області і 
лредставни ки
трудящих Київської, Пол
тавської областей, визначні 
діячі української культури, 
численні гості з столиці на
шої Батьківщини Москви, 
Ленінграда, братніх союз
них республік, а також гос
ті з-за рубежу. Вшанувати 
пам’ять Кобзаря прибули й 
українські канадці.

На трибуні, встановленій 
біля гранітного постаменту 
пам’ятника Т. Г. Шевчен
ку, — керівники Комуні
стичної партії і уряду 
України товариші О. І. Іва- 
щенко, І. П. Казанець, Н. Т. 
Кальченко, М. В. Підгор- 
ний, І. С. Сенін, В. В. Щер- 
бицький, М. Д. 
ськин, В. К.
А. Д. Скаба,
лест, заступник Голови Ра
ди Міністрів УРСР П. Т. 
Тронько, письменники Мак
сим Рильський, Павло Ти
чина, Микола Бажан, Олесь 
Гончар, московські письмен-

Бубнов- 
Клименко, 

П. Ю. Ше-

Мітинг, присвячений пам'яті Т. Г. Шевченка

рес-

ники А. Софронов, Є. По
повній, партійні, оадянські 
керівники Черкаської облас
ті.

Мітинг, прнсвячгниц. па
м’яті Т. Г. Шевченка, від
крив голова урядового
публіканського комітету по 
ознаменуванню ювілею Т. Г. 
Шевченка Микола Бажай.

Виступає Голова Ради 
Міністрів Української PCP 
В. В. Щербицький,

— Коли б паш дорогий 
Тарас, — каже він, — міг 
зараз піднятися, він поба
чив би на берегах Дніпра 
могутні велетні металургії 
і пишні сади в травневому 
цвітінні, він почув би ве
личну симфонію могутніх 
турбін дніпровських елек
тростанцій і шум тракторів 
на колгоспних полях. Він 
побачив би Україну, яка у

вільній, новій сім’ї 15 брат
ніх республік, під всепере- 
магаючим прапором марк- 
снзму-ленінізму, під керів
ництвом Комуністичної пар
тії твердо і впевнено йде до 
сяючих вершин людського 
щастя — комунізму. Творя
чи щасливе майбутнє, тру
дящі республіки свято ша
нують пам’ять тих, хто від
дав життя за щастя і світ
лу долю народу. Серед цих 
імен — ім’я Тараса Григо
ровича Шевченка.

Тов. Щербицький повідом
ляє, що Цей гральний Комі
тет Комуністичної партії 
України і уряд республі
ки встановили три щорічні 
державні премії імені Та
раса Григоровича Шевчен
ка. Ці премії присуджува
тимуться за кращі в ідей
ному і художньому відно-

Третій Всесоюзний з’їзд
В 7<1оскві закінчив роботу 

III Всесоюзний з’їзд радян
ських архітекторів. Архі
тектори, інженери, вчені, 
новатори будов, працівни
ки будівельної індустрії 
палко обговорювали на

сущні питання архітекту
ри і будівництва, ділилися 
досвідом роботи.

Учасники з’їзду одно
стайно визнали роботу 
правління Спілки архітек-. 
торів СРСР. задовільною і 
затвердили доповідь реві
зійної комісії.

Під бурхливі оплески 
присутні прийняли приві
тання Центральному Комі
тетові Комуністичної пар
тії Радянського Союзу і 
Раді Міністрів СРСР.

Учасники з’їзду одного
лосно прийняли резолюцію 
на звітну доповідь прав
ління Спілки архітекторів 
СРСР. У резолюції гово
риться, що в результаті ге
роїчної праці радянського

архітекторів
народу, величезної органі
заторської роботи Кому
ністичної партії, безустан
ної діяльності її Централь
ного Комітету і радянсько
го уряду на чолі з М. С. 
Хрущовим наша країна до
сягла видатних успіхів у 
господарському і культур
ному будівництві.

Тільки за перші два ро
ки семирічки стало до ла
ду більше двох тисяч вели
ких підприємств промисло
вості і транспорту . В мі
стах і робітничих селищах 
з початку семирічки спо
руджено житлових будин
ків загальною площею по
над 165 мільйонів квадрат
них метрів — приблизно 
стільки, скільки становив 
весь міський житловий 
фонд дореволюційної Ро
сії. Величезне житлове бу-

радянських
дівництво розгорнулося на 
селі.

З’їзд закликав усіх ар
хітекторів Радянського Со
юзу з честю виконати зав
дання, поставлені 
і урядом перед 
кою архітектурою, 
нив Комуністичну 
та радянський народ у то
му, що архітектори нашої 
країни віддадуть всю свою 
творчу

, справі 
нізму.

З’їзд

партією 
радянсь- 
і запев- 

партію

енергію 
будівництва

великій
кому-

обрав новин

шенні твори української 
літератури і мистецтва, які 
дістануть визнання і висо
ку оцінку народу. Разом з 
премією і дипломом наго
родженому вручатиметься 
золота медаль лауреата 
премії імені Тараса Григо
ровича Шевченка.

На мітингу виступили та
кож Олесь Гончар, А. Соф
ронов, робітник київського 
заводу «Арсенал» імені В. 1. 
Леніна депутат Верховної 
Ради Української PCP 
Г. Царик, голова колгоспу 
імені Федоренка Канев- 
ського району П. Височин, 
голова крайового виконав
чого комітету Товариства 
об’єднаних українських ка
надців М. Король.

Керівники Комуністичної 
партії і уряду України по
кладають на могилу Коб- 

,.заря вінок від Центрально
го Комітету Комуністичної 
р партії України, Президії 
Р Верховної Ради Україн- 
(ської PCP і Ради Міністрів 

УРСР. Вінки покладають [українські письменники, 

композитори, художники, 
делегації трудящих Чер
каської, Київської, Полтав
ської областей, московські 
гості, делегація українських 
канадців.

Товариші О. І. ївашенко, 
І. П. Казанець, H. Т. Каль
ченко, М. В. Підгорний, 
1. С. Сенін, В. В. Щер- 
бицький, М. Д. Бубнсвський, 
В. К. Клименко, А. Д. Ска
ба, П. ІО. Шелест йдуть на 

^широку алею, де кожний з 
(них, а також українські

літрів молока від кожної із закріплених за нею корів. 
Не відстають від неї Люба Іщенко, Таня Литвиненко, 
у яких також хороші показники. Цьому сприяє механі
зоване доїння корів.

По 17 ділових поросят від кожної свиноматки — таке 
зобов’язання Олександри Касяненко та Галини Козу- 
бенко. 100 голів свиней зараз на відгодівлі у комсомол
ки Валентини Криволап. А всього 500 голів свиней ми 
повинні виростити за рік. Є всі підстави, що молоді 
свинарки це зобов’язання виконають.

Первинна організація нашого колгоспу взяла також 
зобов’язання відгодувати 75 голів телят. І тут справи 
йдуть добре. Молоді телятниці Віра Зінченко, Людми
ла Олексієва довели середньодобовий приріст кожної 
голови до 600—700 грамів.

Успішно працюють і молоді птахарки Валентина 
Шубнік та Зинаїда Гориславець. По 100 штук яєць на 
несучку — таке їх прагнення, яке вже здійснене напо
ловину.

В цьому році первинна організація вирішила послати 
в тваринництво 10 осіб з комсомольців та молоді. Вже 
направлено 6 чоловік. Серед них Валя Криволап, яка 
раніше працювала в дитячих яслах, Олександра Кася-< 
ненко і Галина Козубенко, які стали свинарками.

Молодь наша своїми силами вирощує качанисту на 
площі 176 гектарів, що становить майже половину за* 
гальної площі посіву цієї культури у колгоспі. Органі* 
зовано комсомольсько-молодіжну механізовану ланку 
по її вирощуванню. Така ланка створена в першій 
комплексній бригаді. Бригадиром призначений молодий 
механізатор Олександр Пасічний. Ланка вирощує коро
леву полів на зерно на площі 141 гектар і зобов’язала
ся одержати на кожному з них по 60 центнерів.

Чудесницю взялися вирощувати також шофери і тва* 
ринннки. Комсомольсько-молодіжна ферма першої комп
лексної бригади, наприклад, доглядає качанисту на ді
лянці 15 гектарів, молоді шофери — на площі 20 гек
тарів.

Вирощування кукурудзи — під комсомольський кон
троль! Так поставили ми питання на своїх зборах і 
створили для цього комсомольські контрольні пости.

Колгосп у нинішньому році вже посадив 14 тисяч де
коративних дерев, з них 2 тисячі — силами молоді. По* 
саджено також 20 гектарів фруктового саду. Централь
на вулиця села обсаджена зеленою огорожею з бірючи* 
ни і жимолості. Недільники по деревонасадженню про
йшли у нас дружно.

Комсомольська організація зобов’язалася відгодувати 
1.000 штук кролів. Майже кожен комсомолець тепер 
займатиметься вдома кролівництвом.

Незабаром наша працьовита сім’я поповниться но
вими членами. Після закінчення десятого класу 8 учнів 
йдуть працювати на тваринницькі ферми колгоспу. Ми 
з радістю готуємося прийняти їх і разом впевнено йти
мемо до намічених рубежів.

Новий струмінь трудового піднесення внесли останні 
події в житті партії і народу. Радо зустріли наші юна* 
ки і дівчата і звістку про почин московських комсо
мольців — зустріти XXII з’їзд рідної партії славними 
індивідуальними трудовими подарунками, по-комуніс* 
тичному. Молоді колгоспники схвалюють пропозицію 
москвичів, наслідують їх приклад. З малого складає* 
ться велике. І наш загальний подарунок буде таким: 
виконаємо річні зобов’язання до дня відкриття XXIІ 
з’їзду партії Леніна.

Н. БЕРЕЖНА, 
секретар комсомольської організації колгоспу 
імені Сталіна Олександрійського району.

Ч О Т II р IIБУДЕ ТИСЯЧІ

склад 
правління і ревізійну комі
сію Спілки архітекторів 
СРСР.

Відбувся перший пленум 
нового складу правління „ 
Спілки архітекторів СРСР. ^письменники, гості з Моск- 
На ньому було обрано пре- гви, члени делегації україн- 
зидію правління. Першим (Ських канадців посадили в 
секретарем правління Спіл- 9 , .
ки архітекторів СРСР об- іпам ять ПР° 110,1 незабутній 
рано О. В. Власова. (день сто молодих дубків.

(ТАРС> (РАГАУ).

Коли людина виходить на самостійний життєвий 
шлях, їй завжди радісно і разом з тим якось трохи 
страшнувато робиться. Так і зі мною було.

Закінчила я тоді сім класів і набрала групу телят для 
догляду. Прийду, бувало, на ферму — всі жінки до- 
рослі, таких дітей уже, як я, мають. І я між ними. Бу-* 
вало, слово сказати боялася. Тепер мені навіть смішно 
стає, як згадаю, а тоді таки дуже попереживала. Зго
дом, правда, призвичаїлась. А коли вже дояркою ста* 
ла, то й зовсім про всякі страхи забула.

Та й що тут страшного? Є у мене 14 корів, пильную я 
за ними завжди, поради зоотехніка нашого, Остапа Ізо- 
товича Бойчука, виконую — от і все. А одержала в 
минулому році по 3.412 літрів молока від корови — таю 
у цьому теж нічого особливого немає. Просто в нашому, 
колгоспі велику увагу тваринництву приділяють. Корів- 
ники хороші, є автопоїлки, електрика, дороги для ви
везення гною прокладені. Чисто, сухо. І кормами твари
ни вдосталь забезпечені.

Щодоби ми кожній корові даємо по 24 кілограми си* 
лосу, сіно, жом, 1,5 кілограма дерті. Нічого не скажеш^ 
годівля хороша. А коли так — то й надої високими бу
дуть. Кожна з моїх корів, наприклад, по 10—13 літрів 
молока за добу дає.

1 я вже зараз впевнена, що цьогорічне зобов’язання-- 
надоїти по 4 тисячі літрів молока від корови — пере
виконаю. А до дня відкриття ХХП з’їзду партії доведу 
надої до 3 тисяч літрів. І першістю перед своєю супер
ницею по змаганню Нілою Кравцан нізащо не по
ступлюсь.

Правління колгоспу обіцяє, що незабаром закінчиться 
будівництво нового корівника. Правда, у нас ще й ста
рий хороший. Але біда в тому, що він поперечний і 
електродоїння запровадити в ньому ніяк. А в новому 
ми будемо вже доїти худобу за допомогою апаратів. 
Наші дівчату (крім мене, тут ще доярками Ніна Ори- 
щенко, Роза Савранчук та інші працюють) цього часу 
дочекатися не можуть. Ми тоді обов’язково укрупнимо 
групи корів, будемо працювати так, як Марія Савченко,

К. С.МІЛЯНЕЦЬ, 
доярка колгоспу імені Калініна Ульяновського 
району.



На зльоті активу 
жінок області

20 травня ц. р. примі
щення обласної філармонії 
заповнили сотні жінок. 
Ланкові і лікарі, педагоги 
і свинарки, інженери і пар- 
(гійні працівники. Вони зі
бралися сюди на зліт акти
ву жінок області.

На зліт прибули гості — 
делегація з Одеської об
ласті, з якою змагаються 
трудящі Кіровоградщинн.

З доповіддю «Про хід ви
конання соціалістичних зо
бов’язань, взятих на честь 
XXII з’їзду КПРС, і про 
участь жінок у дальшому 
розвитку народного госпо
дарства області» виступи
ла голова комісії по роботі 
серед жінок при обкомі 
КП України т. Сухаревсь- 
ка Н> П.

Трудящі нашої області го
тують зараз гідну зустріч 
XXII з'їзду партії. Підсум
ки першого кварталу пока
зали, що.багато підприємств 
і колгоспів уже досягли не
поганих результатів.

У цих перемогах неабия
ка участь простих жінок- 
трудівнпць

Проте вклад жінок у за
гальну справу може бути 
значим більшим, відчутні
шим, число маяків може 
значно зрости. Про це не 
скрізь по-господарському 
дбають, не створюють хо
роших умов для нормаль

ної праці. Окремі підпри
ємства не виконали плану 
випуску валової продукції. 
Не скрізь вирішено у нас 
питання з дитячими ясла
ми та садками, мало кол
госпів мають свої їдальні 
та пекарні. А наявність їх 
значно полегшила б працю 
жінки, вивільнила б їй ба
гато часу для суспільно-ко
рисних справ.

На зльоті виступили бри
гадир бригади комуністич
ної праці заводу «Червона 
зірка» Альбіна Кравцова, 
доярка артілі «Росія» Улья
новського району Герой Со
ціалістичної Праці Людми
ла Музика-Бериіадська та 
інші.

Уважно прослухали при
сутні виступ тов. Талма-ф 
зан — робітниці Одеської \ 
швейної фабрики. )

З промовою на зльотір 
виступив перший секретар^ 
обкому партії т. Мартинов (* ’ 
Ф. Г. В роботі зльоту взяли 
участь також голова викон-* 
кому обласної Ради депута-*,' 
тів трудящих т. Турбай Г. А., р 
голова обласної ради проф-«*1 
спілок т. Міхеєв І. Ф. і

Учасники зльоту прииня-' 
ли звеонення ДО ВСІХ ЖІНОК X _

Вони зустрілися на зльо
ті вперше — прості трудів
ниці Кіровоградщинн І бри
гадир з Одеської швейної 
фабрики імені Воровського. 
Та дружня, невимушена роз
мова виникла сама по собі. 
З Інтересом слухають учас
ниці зльоту свою гостю Га
лину Талмазан (перша 
справа).

— Ми щиро радіємо ва
шим успіхам, — говорить 
дівчина. — Ллє пам’ятайте: 
одесити теж не звикли від
ставати.

Ііа .знімку (зліна напра
во); доярка колгоспу «Ро
сія» Ульяновського району 
Людмила МУЗИКА, свинар
ка радгоспу «Більшовик» 
Олександрійського району 

. Сима ТАБОРОВА, бригадир 
бригади комуністичної праці 
Кіровоградського за в о д у 
«Червона зірка* Альбіна 
КРАВЦОВА та доярка кол
госпу імені Богдана Хмель
ницького Ульяновського ра
йону Олена ПРУШИНСЬКА 
під час розмови з Галиною 
ТАЛМАЗАП.

Фото В. КОВПАКА.

лн звернення до всіх ЖІНОК 
області, в якому закликали 
зустріти XXII з’їзд КПРС 
по-і 
вати до цієї важливої по-, 
дії в житті народу слав-і 
ні трудові подарунки. ■ і

-----------

;гріпі ЛЛ11 З ІЗД і
комуністичному, підготу- (І

О КИМ не бувало: при- 
йдеш у крамницю і 

ніяк не можеш підібрати 
собі річ, яка 
повністю від
лов і д а л а б 
твоїм вимогам 
і смакам. Як
що подобаєть
ся фасон — колір не під
ходить, якщо ж влаштовує 
і те, і друге — немає вашо
го розміру.

Фабрика пішла назустріч 
споживачеві. Тепер у столі 
замовлень, відкритому при 
магазині № 34, ви може
те ознайомитися з альбома- 
кщ, що містять зразки тка-

Листи з одною підприємства

3. Щоб обнови приносили
радість
бити приємність ЛЮДЯМ, які 
носитимуть пошиті ними 
пальта. Своєрідність профе
сії швейників полягає в то-

Та якщо за цим стежать та
кі пильні начальники ком
сомольських постів, як Ка
ти Марченко, Рая Стецен- 
ко, Іина Троян, бракороб 
не сховається. Виявлять де
фект — тут же заставлять 
переробити. Так відвойовує 
комсомол все нові позиції 
у боротьбі за якість. Про
цент браку з кожним міся
цем падає. І. навпаки — 
росте кількість висококва
ліфікованих швей таких, 
як Міла Цуканова, Віра 
Гришина, Марія Шевченко. 
Вони здобули довір’я, — і 
право на роботу без контро
лера.

На молодіжному підпри
ємстві і спеціалісти молоді. 
Після закінчення Київсько
го технологічного інститу
ту прибули на фабрику 
Антоніна Безпрозвана, Ган
на Косовець, Рая Циганок. 
Та юність — не завада 
справі. Антоніна Безпрозк 
вана перший рік працює 
технологом у секційному 
цеху, але швеї вже й но 
уявляють, як бути без цієї 
привітної і знаючої руся
вої дівчини. Останнім ча
сом Тоня багато попрацю
вала над впровадженням 
нововведення — 
ки підкладки на 
Спочатку сама 
операцією, потім 
майстрів. Тепер
цьому і робітниці. Машин
на перешивка зробила про
дуктивнішою працю, ви
вільнила двох робітниць. 
А головне:

Подивіться, як міцно 
і красиво виходить, — ка
же Тоня, показуючи про
шиту Лізою Бокотенко під
кладку.

Справді, красиво. ї 
стремління у цих молодих 
трудівниць красиві: потур
буватись про людину, при
нести їй частку радості.

Т. БОДНАР.

нин і моделей, і замови
ти собі пальто. Робітники 

фабрики виготовлятимуть 
його спеціально для вас, а 
потім ’ передадуть у мага
зин. Придбана таким чи
ном обнова доставить задо
волення і радість. 

Не шкодують сил комсо
мольці фабрики, щоб зро- му, що їх продукція, зробле- 
*^*г*г*г*/*-‘*'*-‘*/*?*^*/*^*^ на з душею, може робити 

Л людей красивими, а викона- 
5 на недбало — незграбними.

’ І Одяг може бути міцним, але 
некрасивим.

Над цим повинні поду
мати модельєри. І вони ду- 
мають. Нещодавно 

дівчат вчаться: хто в школіЭ тименті фабричної 
робітничої молоді, хто у# ції з’явилась нова модель, 
вечірньому технікумі, заоч-р яка завойовує все 
них учбових закладах, а та-; 
кож в гуртках сітки пар-* 
тійної освіти. Для жінокї 
систематично організовуєть-І1 
ся читання доповідей, лек-’ 
цій, і 
медичні та побутові теми. 
Відпочинку теж приділяєть-’ 
ся ( 
створено хор і танцюваль-і 
НИЙ гурток. І

Жіноча рада підприєм-, 
ства і самі робітниці особ
ливого значення
вихованню і 
покоління. Тільки в цьому і 
році на заводі було прове
дено двічі батьківські збо
ри. Піклуються наші жінки1 
і про благоустрій підприєм-* 
ства, борються за чистоту 
і порядок у цехах.

Але основна наша турбо-, 
та — це виконання вироб-, 
ничого плану. Готуючись до, ....... .......
відкриття XXII з’їзду пар-Ь у ТанГЦуркан,’ 
тії, ми взяли на себе під-«* бітниці, 
вищені зобов’язання і ви-^ Ліля ох 
конаємо їх з честю.

В. КОТЕЛЬКІ НА, 
бригадир бригади ко
муністичної праці Олек
сандрійського електро
механічного заводу.

Як завжди буває в таких випадках недосвідченій лю
дині, довелось не солодко. Але комсомольська настир
ливість, завзятість перемогли. В роботі набувався й 
досвід. - і

Через три роки Раїса Підгрушна по виробничих по
казниках стала врівень з передовиками артілі. А в ми
нулому році вона здобула першість у змаганні на честь 
січневого Пленуму ЦК КПРС: від кожної свиноматки 
своєї групи одержала по 23 поросят, виконавши своє 
річне соціалістичне зобов’язання.

Такого ж показника прагне добитися Раїса Іванівна 
і в нинішньому році. Результат її праці поки що неви
сокий: за перший опорос одержано на кожну свиномат
ку по 9 поросят. Але треба зауважити, що розпоросили- 
ся ще не всі свиноматки.

Та не тільки за добросовісну роботу поважають Раїсу 
Підгрушну колгоспники другої бригади і подруги-сви
нарки.^ У вільну годину, коли свинарки впораються біля 
свиней, часто можна почути її голос:

— Ану, дівчата, ідіть, дізнаємось, що в світі робиться, 
/ через хвилину Рая в оточенні подруг читає газети.

агітатор, депутат район- 
член великої Комуністи*-

В буднях народжується комунізм
З трибуни зльоту активу жінок Кіровоградщинн

"V НАС, на Олександрій- 
ському електромеханіч

ному заводі, близько поло
вини усіх працюючих скла
дають жінки, причому в ос
новному це молоді дівчата, 
які прийшли на виробництво 
після закінчення середньої 
школи. Тому роботі серед 
жінок, 1 особливо молодих, 
у нас приділяється значна 
увага. Адже дівчата не ма
ли ніякої спеціальності, ви
робничих навичок. Адміні
страція заводу, партійна I 
комсомольська організації 
та жіноча 
навчанню 
професіям: 
намотувальниці, і 
вальннці та іншим.

Навчання було організо
вано індивідуальним шля
хом— закріплювали новач
ків до кваліфікованих ро
бітників. Це дало хороші 
результати. Тепер уже всі 
дівчата працюють, як 
справжні майстри. Взяти 
коч би нашу бригаду ізо
лювальниць секцій постій-

.......... ..............

рада сприяли 
молоді різним 
ізолювальниці, 

штампу-

ного струму. Майже всі 12 
членів її — випускниці се
редніх шкіл. Спочатку, зви
чайно, з незвички всяке 
траплялося, але зараз усі 
трудяться дуже добре. Ме
ні зараз навіть важко 
зати, хто з них краще 
цює. Випускаємо ми 
дукцію тільки високої 
сті, місячні завдання завж
ди виконуємо на 130—140 
процентів. Бригада наша 
дружна, згуртована. Усі ми 
дотримуємося принципу: 
один — за всіх, всі — за 
одного.

8 березня цього року бу
ло незвичайним для нас —• 
нам присвоїли звання ко
лективу комуністичної пра
ці. Жити й працюзіти по- 
ленінськи стало для нас не
обхідністю. Ми завжди па
м’ятаємо заповіт великого 
вождя, що першочергове 
завдання молоді — вчити
ся. Двоє з нашої бригади 
вчаться в школі робітничої 
молоді, інші — в гуртках

р

ска- 
пра- 
про- 
яко-

політичної освіти та на під
готовчих курсах до вузу.

Члени бригади мають 
громадські доручення: є в 
нас агітатори, заступник го
лови жіночої ради, .вироб
нича піонервожата серед
ньої школи № 2.

Піонери — часті гості в 
бригаді, а ми — в школі. 
Ми змагаємося з піонер
ським загоном по роботі, а 
він — по навчанню. Після 
закінчення учбового року 
члени бригади провели в 
загоні урочисту лінійку. Ми 
розповіли про свою роботу, 
про все те хороше, шо е 
колективі, а 
чергу — про 
ведінку.

Загону ми 
ликий подарунок — класну 
бібліотечку. Піонери під
несли нам квіти.

Турбуємося ми і про то
варишів: взяли шефство над 
сусідньою бригадою і зобо
в'язалися допомогти їй до 
ДНЯ відкриття XXII з’їзду 
КПРС завоювати почесне 
звання колективу комуні
стичної праці.

І не тільки в нашій брига
ді так. Цікаве, вируюче 
життя і в інших колективах 

заводу. Більшість жінок і

в
діти в свою 
навчання і по-

вручили неве-

Дії

Г7ОМІЧНИК. бригадира Олексій Середній сів на бідар- 
* ку і хотів прямо від ферми податися в поле, як 
раптом його хтось погукав.

— Олексію Гавриловичу, підождіть!..
Середній оглянувся. До нього поспішала Рая Під

групою. ■
Завжди бадьора, з швидкими очима, вона чомусь 

зніяковіла. Видно було, як у кишенях халата від хви
лювання заворушились маленькі дівочі кулачки.

— Ти щось хотіла, Раю? )
— Олексію Гавриловичу, — поглянула на нього і зно

ву опустила очі. — Олексію Гавриловичу! Якщо можете, 
якщо вірите... дайте... рекомендацію для вступу в члени 
партії...

Щира посмішка майнула на обличчі помічника брига
дира.

— Охоче дам, — відповів. — Кого-кого, а тебе реко
мендуватиму без вагання...

Другу рекомендацію молодій свинарці дав комуніст 
Т. Павленко, третю — бюро райкому комсомолу. Адже 
Рая була зразковою комсомолкою і не раз одержувала 
заохочення райкому за чесну працю...

На роботу в рідний колгосп Рая пішла п’ять років 
тому, після школи. Спочатку працювала на різних ро
ботах, а потім на свинофермі.
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Така вона, молода дівчина, 
ної Ради. Така вона, молодий 
ної партії.

Колгосп імені Шевченка 
Рівнянського району.

в асор- 
продук-

більші 
симпатії споживача, — К-33. 

сучасного 
демісезонне 
автори —

Їсим
Це

кро
IrllcLflrlzl , «flViK

проводяться бесіди на1 
ЧИІ ТЯ nn^VTORl ТРМИ.\

(починку теж приділяєть-ї Зараз боні 
багато уваги. На заводі ( розробленн І »> _. X ґ>______

: елегантне, 
крою жіноче 
пальто, його 
молоді конструктори - мо
дельєри Валентина Оди- 

I нець та Володимир Юрков. 
* Зараз вони працюють над 

ІЯМ нових моде- 
і лей. Справа далеко нелег

ка: вивчають і пропозиції 
і* будинків моделей і попит 
у споживачів, вносять свою 

і пошуків’надають«* творчість. Мета 
підростаючого** поєднати зручність і красу.

Георгій ЩЕРБИНА, 
Микола ШЕВЧЕНКО.

<;

Звичайно, у модельєрів 
набагато складніша робота, 
ніж, скажімо, у Лілі Ару- 
тюнової,. яка лише приши
ває гудзики. Але ж Ліля 
пришиває їх так, що пере
шивати не доводиться: міц
но, акуратно. Для цієї не
хитрої роботи теж потрібна 
неабияка вправність. І якщо 

’ ._ , нової ро-
її ще невистачає,

• Ліля охоче допомагає по- 
\ друзі. Вона — Танін шеф. 
\ Вони — маленька
\ пангпгп клііішіїспа

і ланка 
’[довгого конвейєра. А хоро- 
0 ша, якісна продукція зійде 
0 з конвейєра тільки - 
(І ли кожен добре 
(і свою ■
«> хтось один допустить брак...

з конвейєра тільки тоді, ко- 
і виконає 

операцію. Коли ж

перешив- 
машинці, 

оволоділа 
навчила 

навчилися

Зустрічай їх, земле цілинна!
Цілинний край! Край 

мужніх і молодих. 108 мо
лодих будівельників З Кіро- 
воградщини теж виявили 
бажання поїхати туди,

Вчора в Балкашинський 
район Цілинного краю від
правилась перша партія —• 
33 комсомол ьці-будівельни- 
ки. Вони працюватимуть на 
новобудовах радгоспів 
«Гвардієць», «Сандиктав- 
ський», «Новонікольський». 
Не лише завзяття молодик 
сердець, але й умілі руки, 
великий досвід повезли на 
цілину кіровоградці.

Не одну новобудову звів 
у нашому місті Леонід Се- 
нІн — муляр, штукатур, 
маляр. Його вміння там ду
же знадобиться. Не менш 
потрібним буде й комсомо
лець з Гайворона Іван Сі-

денко. Спочатку він працю
ватиме муляром на будовах, 
а потім зможе й на трактор 
пересісти. І тією і другою 
професією юнак володів 
бездоганно.

Будівельник з Кремгесбу- 
Ду — завидна рекоменда
ція для тих, кого чекає Ці
линний край. А подруги Ма
рія, Довга й Софія Скребень 
працювали малярами на цій 
великій будові. Разом з ни
ми їдуть й інші кремгесбу- 
дівці — Василь Недавній, 
Михайло Мухоморов, Ва
лентина Стасенко.

їдуть всі вони з наміром 
звести десятки світлих но
вобудов для новоселів, а, 
можливо, й самим залиши
тись у цьому багатомуі 
гостинному краї.

>



ВЕДМЕЖА 
ПОСЛУГА

ПОМІТНО змінився за ] 
’ “ останні роки якісний 
склад студентів вищих уч
бових закладів. Здебільшо
го — це молодь з вироб- і 
ництва, що має вже більш- , 
менш усталені погляди на 
життя і з’ясувала свої на
міри.

Колишні робітники, служ
бовці, колгоспники, воїни, 
вони швидко стають госпо
дарями і в інституті, всім 
цікавляться, до всього при
дивляються.

Честю Кіровоградського 
педінституту імені О. С. 
Пушкіна стали вчорашня 
піонервожата, а нині за
ступник секретаря комсо
мольської організації фізи- 
ко-матемагичного факуль
тету Валентина Мотава, ко
лишній бригадир-будівель- 
ник, а сьогодні комсомоль
ський вожак філологів Ана- 

» толій Ніцой та інші.
Та, власне, не ми стали 

відкривачами їх здібностей 
І якостей. Про них лаконіч
но чітко розповіли нам ха
рактеристики з виробництва. 
Не дивно, що при зараху
ванні в інститут характери
стикам вступників - приділя
ється неабияка увага. Аяк
же, майбутній педагог пови
нен бути в усьому прикла-_ 
дом для своїх вихованців! | 

Та, як не прикро, в бочку? 
меду, як кажуть, вже встиг-і 
ли хлюпнути ложку дьог
тю. Трапляються випадки,' 
коли дзеркало незнайомої 
досі нам людини — харак-* 
теристика, є просто зразком 
чистого формалізму і без
честя. ;

В цьому навчальному ро
ці на перший курс факуль-| 
тету підготовки вчителів , 
молодших класів зарахова-’ 
но двох випускниць Пан-, 
чівської середньої школи,і 

у колгоспниць артілі імені; 
Куйбишева Новомиргород- 
ського району Любу Гала-^ 
люк і Валю Райкович. їхні! 
характеристики - рекоменда-і 
ції,підписані головою прав-, 
ління колгоспу т. Вижуломі 
І секретарем парторганіза-| 
ції, майже не відрізняють-? 
ся. Крім того, Райкович до-|

датково пред’являє ще дві 
характеристики: директора 
Панчівської середньої шко
ли т. Вороная та класного 
керівника і колишнього го
лови правління т. Сгояна.

Вірячи характеристиці, ми 
прийняли до інституту дів
чину «чесну», «правдиву», 
«трудолюбиву», «морально 
стійку». В колгоспі вона 
«нагороджується» цінними 
подарунками, грамотами РК 
ЛКСМУ, хоч не є комсо
молкою, «виступає з бесі
дами і читками газет серед 
тваринників», «підвищує 
свій ідейний рівень», «бо
реться за надої молока» — 
словом, в наші руки попав 
скарб.

Але... Чому Валентина не 
комсомолка? Ми зацікави
лись цим. Виявилось, ще зі 
школи вона займалась кра
діжкою, а в колгоспі теж 
чесністю не виділялась — 
підливала воду у моло
ко, присвоїла якось від
ро, рушник і т. д. Факти 
крадіжки Райкович добре 
відомі і дирекції школи, і 
правлінню колгоспу, які так 
розхвалюють її «моральні 
якості».

Навіщо ж тоді неправдиві 
характеристики? З якою ме
тою вводиться в оману

приймальна комісія Інсти
туту?

Вступивши до інституту, 
Валентина не стала іншою 
завдяки солодкій рекомен
дації. У своїх подруг по 
кімнаті Райкович брала 
гроші, грубила їм. Дівчата 
серйозно попередили її. Не 
допомогло. .Через кілька 
днів Валентину спіймали з 
новою крадіжкою.

На студентських зборах 
товариші з обуренням гово
рили про ганебний вчинок 
Райкович. Всі без винятку 
висловили думку, що її не 
можна допускати до вихо
вання дітей.

Райкович була виключена 
з інституту.

Цей приклад можна наз
вати крайнім. Однак він до
сить переконливо показує, 
як вимогливо і чесно треба 
підходити до написання ха
рактеристик, бо нг нерідко 
вони загальні, однотипні і 
зовсім не дають уявлення 
про справжнє моральне об
личчя людини.

Незабаром ми розпочнемо 
черговий прийом в інститут; 
Не забувайте, товариші ре
комендуючі, що ті. кому ви 
інколи даєте неправдиву ха
рактеристику, будуть вихо
вувати наше підростаюче 
покоління, ваших дітей.

С. МЕЛЬНИЧУК, 
секретар комітету 
ЛКСМУ Кіровоград
ського педагогічного 
інституту імені О. С. 
Пушкіна.

МОЛОДШИМ БРАТАМ
В Онуфріївському районі цього літа працюватимуть 

З колгоспні і 1 міжколгоспний піонерські табори, в яких 
щозміни відпочине 370 дітей. В селах Василівці і Пав- 
лиші відкриються табори з одноразовим харчуванням.

Для того, щоб колгоспні табори не відчували нестачі 
у виховательських кадрах, первинні комсомольські орга
нізації артілей виділяють для роботи з дітьми своїх 
активістів.

Т. ЗІНЧЕНКО.

,,ПІОНЕРСЬКА ДВОРІЧНА В ДІЇ"
Обласна дитяча фотовиставка

Т.Е ЗНАХОДИЛОСЯ жод- 
* 1 ного глядача, який би 
не поцікавився фотовистав
кою дитячих робіт Кірово
градської області. / не див
но, що в кінотеатрі «Мир» 
перед початком сеансу важ
ко було відступитися до 
стендів виставки. Як зав
жди, глядачів більше там, 
де розміщені кращі роботи. 
Що ж більше всього вра
жає і привертає увагу?

На виставці представлено 
305 робіт піонерів та шко
лярів. В центрі стенду, який 
розтягнувся майже на весь 
вестибюль, розміщені робо
ти піонерів міст Кіровогра
да та Олександрії. В робо
тах гуртківців Кіровоград
ської обласної станції юних 
техніків вражає здебільшо
го добре технічне виконан
ня, а також велика кіль
кість знімків. Чимало знім
ків мимоволі так і запро
шують відвідувачів фотови
ставки до себе: «Індійський» 
та «Російський» танці гурт
ківців Кіровоградської стан
ції юних техніків, «Дуже

та красномов-

се-

смішно», «Старе й нове» 
олександрійських піонерів. 
А із знімків «Перший стру
мок», «Любима мелодія» та 
«Балет» ніби ллється музи
ка. Ці роботи захоплюють 
музичністю 
ністю.

Хороша ініціатива 
редньої школи та Будин
ку піонерів с. Підвисоке. 
Шість фотогазет, з них 
5 шкільних, . добре ви
світлюють життя піонер
ської організації школи. 
Більшості школярам області 
слід було б перейняти іні
ціативу підвисоцьких піо
нерів.

Але кількість та техніка 
ще не все, що вимагається 
від фотографа. Перш за все 
і найголовніше — зміст. У 
кожному знімку фотограф 
повинен бути також худож
ником. Життя різноманітне, 
і в ньому треба навчитись 
знаходити красу людини, 
яку знімаєш чи то в роботі, 
чи на відпочинку або на
вчанні.

Широкий кругозір вихо-

?і
І

:

Будівельники поспішають
иЕЗАБАРОМ шкільні канікули. Зустріч літа повин- 
8 8 на бути якнайкращою: і пл.ґшо

обладнані піонерські табори.
і сквери.

Будівельники управління 
тормлинбуд» впорядковують 
Роділля Компаніївського району. Перебудовуються 
шість корпусів табору, два нових добудовують. Ак
тивну участь у підготовці табору до літнього сезону 
бере молодь будівельного управління.

Г. МАЛОБРОДСЬКИЙ.

вчасно відкриті і дооре 
впорядковані майданчики

№ 10 тресту «Уюреле=ва- 
піонєрський табір у селі

вується змалечку. На жаль, 
на знімках кіровоградців 
показано в основному робо
ту гуртків тієї ж обласної 
станції юних техніків. Забу
вають фотографи про тему 
виставки. Адже піонерська 
дворічка не лише робота в 
гуртках. Це — збір метало
лому, праця в шкільних 
майстернях, робота на до
слідних ділянках, на під
приємстві, відпочинок і т. 
ін. Здебільшого така обме
женість тематики і в творах 
олександрійців.

Ще багато знімків було 
представлено на виставці, 
де говорить _ не знімок за 
себе, а його підпис. Так, на
приклад, добровел ичкі в- 
ський Будинок піонерів по
дає знімок «На збиранні ку
курудзи». На ньому невид
но, що учні збирають куку
рудзу. Вони просто фото
графуються біля кукурудзя
ного поля. Те ж саме і на 
фотознімку «На екскурсії», 
зробленому фотолюбителя
ми Компаніївського району. 
Звичайна фотографія біля 
пам’ятника.

В книгу відгуків трудящі 
міста та області вносять 
свої побажання та вражен
ня про виставку «Піонер
ська дворічка в дії». Части
на з них справедливо ра
дить більш глибоко показу
вати діяльність піонерської 
організації.

Хочеться й 
жати юним 
плодотворної 
цікавій і творчій роботі.

А. МИХЛІК.
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від себе поба- 
фотографам 

праці в дуже

Багато жовтенят у серед
ній школі № б м. Кіровогра
да хотіли б бути схожими 
на десятикласника Валерія 
Масюкова. Не лише вони — 
ровесники теж гордяться 
ним.

Але не одні п'ятірки, які 
постійні у Валеріевому що
деннику, піднесли його ав
торитет. Масюкоа ніколи не 
образить, з ним завжди ці
каво. Він може захоплююче 
пояснювати «суху» матема
тику, розповідати про об
ласну І республіканську 
олімпіади юних математи
ків, у яких брав участь, пе
рераховувати новини стріле
цького спорту. І все ж Ва
лерія, певно, менш поважа
ли б, коли б вік не був та

ким скромним.

Фото В. ШТЕЙНБЕРГА.
з
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Кращим піонерським дружинам— 
почесні грамоти ЦК ВЛКСМ

19 травня в ЦК ВЛКСМ 
голова Центральної ради 
Всесоюзної піонерської ор
ганізації імені В. І. Леніна 
Л. К. Балясна вручила по
чесні грамоти ЦК ВЛКСМ 
представникам нагородже
них дружин. Кільком дру
жинам вручено також пос
відчення про занесення в 
Книгу пошани Центральної 
ради піонерської організа
ції.

(ТАРС).
£

школи
Кур- 

№ 49

У зв’язку з 39-ми роко
винами Всесоюзної піонер
ської організації імені В. І. 
Леніна, за велику роботу 
по вихованню піонерів і 
школярів на традиціях чер
воного прапора Централь
ний Комітет ВЛКСМ наго
родив почесними грамота
ми ЦК ВЛКСМ ряд піонер
ських дружин.

Серед нагороджених такі 
дружніш: імені Павлика
Морозова Мало-Сазаиської 
середньої школи Амурської 
області, школи № 17 м. Ле- 
нінська-Кузнецького Кеме
ровської області, 
№ ! м. Касторного 
ської області, школи
Ростова-на-Дону, казахської 
школи м. Зайсана Східно- 
Казахстанської області, 
школи № 1 м, Александров- 
ська-Сахалінського, Шубар- 
Кудуцького дитячого бу
динку Актюбінської обла
сті, школи імені Леніна м. 
Леніногорська Східно-Ка
захстанської області, шко- 
ли-іигериату м. Єльця Ли- 
пецької області, школи № 6 
м. Севастополя, Воскеась- 
кої середньої школи Аху- 
рянського району Вірмен
ської PCP, імені Олега Ко
шового Бітіцької середньої 
школи Західно-Казахстан
ської області.

325 піонерських 
занесено в Книгу 
Центральної ради 
ської організації.

ДРУЖИН 
пошани 
піонер-

Ж^РАПЛЯ РОСИ»*) Во- 
лодимира Солоухіна— 

мірі оригі-твір у вищій 
пальний, новаторський. Як і 
всяке, справді художнє тво
ріння, він незвичайний за 
жанром, новий за формою, 
значний і сучасний за змі
стом. Від нього віє рося
ною прохолодою свіжого 
ранку — ранку оновлення, 
докорінної перебудови всьо
го життя колгоспного села.

Своє головне завдання 
письменник вбачає в тому, 
щоб намалювати правдиву 
і живу картину життя сьо
годнішнього колгоспного се-

ла, підмітити і відобразити 
те нове, що ще зовсім 
недавно народилось або 
тільки народжується. Па
фос книги складає оспіву
вання колгоспної новини.

«Я йшов і думав: що ж 
таке таїться в ній, в одвіч
ній роботі землероба, що й 
найважча вона і не найбла- 
городніша, а ось приворо
жує до себе людину, що,

П бЕМ А1 
ПРО КОЛГОСПНУ НОВИНУ І 
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ХОРОША ЗАМІНА
Сталося так, що кролевод артілі Тимофій Фролович 

Шадрін мав виїхати з села. Ким же замінити його? Це 
питання занепокоїло членів правління. Вирішили зверну
тися за порадою до самого Тимофія Фроловича.

—Здається мені, — відповів той, — що треба доручи
ти ке діло Василю Вербецькому. Він хоч їздовим пра
цює, та кролівництво любить: дома ним займається...

...Так і очолив Василь колгоспну кролеферму. Тепер 
він призвичаївся на новій посаді, відчуває себе справ
жнім господарем серед пухнастих. Завжди слідкує за 
чистотою в клітках, дотримується усіх правил догляду 
за цими тендітними тваринами. А їх у нього немало. Од
них лише самок є 100 штук. А на кінець року приплід 
від них становитиме 4000 кроленят.

Хороші плани у молодого кролевода. До дня відкрит
тя XXII з’їзду партії він здасть державі біля 5 тисяч 
кролів. Зараз він уже здав понад 300 тваринок, вагою 
по 5—6 кілограмів кожна. Тепер готується до здачі чер
гова сотня білих та сірих велетнів, шиншилла і горно
стаїв. М. ШЕВЧУК.

Колгосп ім. Шевченка Ульяновського району.
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Автор любовно опиеує 
недавнє минуле російського 
колгоспного села з його пе
редзвоном кіс, дзижчанням 
кінної молотарки, весели
ми сільськими святами, 

хлоп’ячими забавами, юна
цькими захопленнями і т. п. 
Вік показує, що все най
краще, найдорожче, .найза- 
повітніше, все, чим багате 
і красиве селянське життя, 
все, чим велика, щедра і 
прекрасна душа селянина- 
трудівника — це його 
«смак до землі», вірність 
своєму життєвому покли
канню, — пове село збері
гає, кладе в основу своєї 
нової психології, нової ес
тетики.

Чудове у цьому відно
шенні описання колгоспно
го сінокосу, яке закінчує
ться роздумом автора:

■
■ *) Владимир Солоухин.
■ «Капля росы». Жури. «Зна- 
5 мя», 1960, №№ і, 2.

не — нове ставлення до 
праці, нові моральні нор
ми, звичаї і звички.

В. Солоухін тонко відчу- 
; ває «смак живлющої земної 
1 свіжості» і вміє донести 

його до читача. Книга при
ваблює великою увагою 
автора до наіїдріоніших, 
але таких важливих і знач
них — оскільки вони сто
суються Людини, нашо
го сучасника — подробиць, 
«краплями роси» живого 
людського життя, його 
схвильованими роздумами, 
глибоко особистим ставлен
ням до того, що він зобра
жає. Колективним героєм 

1 книги письменник робить 
1 своїх односельчан.

«Крапля роси» — 
' справжньому сучасна 
‘ га. Вона відзначається

пою проникливістю автора, 
’ партійною пристрасністю і 
' визначенністю авторської 

позиції, достовірністю всьо
го того, що описується. Во- 

’ на пройнята любов’ю до 
. простої людини-трудівника, 

глибоким усвідомленням, її: 
величі і краси. Вона насн-. 
чена радістю перемін, щас
ливого оновлення, живлю- 

* ЩОІО земною СВІЖІСТЮ. Кни
гу цю по праву можна наз
вати поемою великих змін, 
поемою про колгоспну ІІО- 

' вину.

і

на ладан дихаючи, бере він 
ту саму косу, якою косив 
у молодості, і йде, і косить 
та ще й плаче від радості.

А я ще думав про те, як 
віками складалось у се
лянина те, що можна, ма
буть, 
землі 
його 
іпою. 
коли 
відбивали у нього цей смак 
до землі, залишивши 
му один тільки голий фі
зичний тягар труда».

Письменник, а з ним і 
підкорений його хвилюван
ням читач, без всякого су
му розлучається з «..оезі- 
єю» старого села, бо ясно 
бачить, всім серцем відчу
ває і від всієї душі вітає 
нову поезію нового села, в 
побут якого міцно ввійшли 
потужні сільськогосподар
ські машини, автомобілі і 
автобуси," електрика й ра
діо, кіно і книги, а голов-

назвати смаком до 
і що робить кожну 

роботу ще красиві- 
I як було б страшно, 
б будь-які обставини

йо-

по- 
кпи- 
див-

І. ЖАРКИХ, 
кандидат філологіч
них наук.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
24 травня 1961 р., З стор.



ЗВІДСИ
О ЦІП школі заняття почи-
*-* маються не пр дзвінку, о 

по знайомому дівчаткам і хлоп
чикам розкладу. Парт немає

ПОЧИНАЄТЬСЯ
ШЛЯХ ДО РЕКОРДІВ раз спостерігали 

за вправною 
грою юних фут
болістів Олек- 

теж. тому що школа, про яку ми сандра Шарудського, Павла До- 
хочемо розповісти, називається ' " ■
дитячою спортивною.

•В різних секціях тут навчаєть
ся 668 піонерів і жовтенят. Де
в'яти видам спорту навчають ді
тей досвідчені тренери. Поряд з 
юними спортсменами, які вже 
досяглії високих успіхів, мож
на зустріти в школі і дітей 
6—Я років, які починають робити 
свої перші кроки в спорті.

Чимало хороших спортсменів 
виховала школа. З часу засну, 
ванни‘з неї вийшли спортсме

рофеєва та найм<|Ьдіііого воро
таря Валерія Мнхайленка.

— Хочуть стати справжніми 
футболістами, — говорить про 
них тренер Володимир Резніков.

Що ж, нашій «Зірці» вже 
давно потрібна хороша зміна...

За кожним рухом молодого 
майстра спорту з спортивної 
гімнастики Тамари Долженко 
уважно слідкують дівчатка. Як 
їм хочеться бути схожими на 
свого тренера!

Кульова стрільба — один з 
улюблених видів спорту хлопчи
ків. В цій секції є першорозряд
ник Володя Якупов, кандидат у 
збірну команду республіки. Він 
уже двічі виступав на першо
сті України. (Фото праворуч).

А от найменшим вихованцям 
інколи ще не доводиться брати 
участі у змаганнях. Вони впер
то оволодівають технікою окре
мих видів спорту, вивчають 
вправи для запільного розвитку 
організму.

ни, які сьогодні захищають 
честь області, України, Радян
ського Союзу. Це — майстри 
спорту з баскетбола Анатолій 
Шалагон, Ігор Биков та заслу
жені майстри Зоя Стасюк і Ва
лентина Назаренко-Кулам.

З теплотою згадують Кірово
градську дитячу спортивну 
школу і акробати Валерій Ан- 
типов, Лариса Швець і Вален
тина Пшенична. Останні двоє 
е чемпіонами Радянського Сою
зу серед-. дівчаток у парних 
вправах з акробатики.

Минає весна. Сотні спортсме
нів вийшли тренуватися на по
вітря. Болільники футболе не

Зараз у юних сиортсмснш га
ряча пора: вони готуються до 
обласної спартакіади і спарта
кіади УРСР.

Н. САВРАНСЬКИП.
м. Кіровоград.

На знімку (ліворуч): бас
кетболістка Таня ДЯТЛЕНКО 
слухає пораду тренера Г. ГУШ- 
КАРЕНКО; внизу — юні футбо
лісти.

Матч виграє півзахист
ТїОЗМОКЛЕ від дощу по- 

ле не сприяло показові 
красивого футбола. 1 все 
ж футболісти «Зірки» пе
реграють своїх противни
ків — житомирську коман
ду «Полісся».

Півзахисники «Зірки» 
Юрій Калашніков і Анато
лій Кравченко весь час 
контролюють центр, актив
но подають м’ячі своїм 
нападаючим і самі дуже 
часто включаються в ата
ки на ворота гостей.

Заключні удари нападаю
чих «Зірки» весь час ідуть 
мимо воріт. Промахи, ме
тушня і неточність. Це 
рсобливо стосується без
барвної гри крайніх напа
даючих В. Філіна і А. За- 
рудного.

На 38-й хвилині по краю 
проходить Ю. Калашніков 
і робить передачу на воро-

та житомирців, а підоспі- 
лий А. Кравченко головою 
посилає м’яч в сітку. Ра
хунок стає 1:0.

Друга половина матчу 
починається бурхливими 
атаками господарів поля. 
На 60-й хвилині Борис 
Петров виривається до во
ріт житомирців, але їх за
хист зносить його, і суддя 
призначає одннадцятп- 
метровий штрафний удар. 
Та, на жаль, Ю. Горожан- 
кін не зумів його реалізу
вати.

До кінця матчу рахунок 
не змінився.

Після дев’яти ігор «Зір
ка» набрала 8 очок із 18 
можливих. Цей дуже 
скромний результат не мо
же задовольнити ні футбо
лістів команди, ні боліль
ників.

О. ГУДАЛОВ.

ТУТ ЛЮБЛЯТЬ СПОРТ
ШОСТА година вечора. До 
ш Бобринецького сільсько
господарського технікуму 
поспішають юнаки і дівча
та. Тут у цей час розпочи
нають працювати спортивні 
секції.

Ось у зал один за одним 
заходять борці. Не можна 
не милуватися їх здоровим, 
мускулистим тілом. Викла
дач фізичного виховання 
технікуму Леонід Васильо
вич Діденко розповідає:

— Працюють у нас секції 
з гімнастики, з боротьби, те- 
ніса, легкої атлетики, кульо
вої стрільби та з інших ви
дів.

Люблять тут спорт. Про 
це свідчать грамоти, якими 
неодноразово нагороджува
лись спортсмени технікуму.

На спартакіаді середніх 
учбових закладів Міністер
ства сільського господарства 
УРСР бобринчани зайняли 
15 місце з 118. Стали чемпіо
нами області: з кульової 
стрільби — Віктор Пагі
нець, з настільного теніса — 
Людмила Кургінова і Юрій 
Березовський, з велосипед
ного спорту — Світлана Ді
дич.

З року в рік учні техніку
му підвищують свою май
стерність, добиваються ви
щих розрядів.

...Промайнуть літа сту
дентські. Сотні молодих спе
ціалістів сільського госпо
дарства підуть працювати у 
колгоспи і радгоспи області. 
Разом із своєю спеціальні
стю вони понесуть до сіль
ської молоді любов до спор- 
ПІ-

Л. ЛИПА.

Сайрус Ітон підтримує ідеї 
МОЛОДІфоруму

' МОСКВА, 22. (ТАРС). 
Постійний секретаріат Все
світнього форуму молоді 
одержав від видатного гро
мадського діяча, великого 
американського промислов
ця, лауреата міжнародної 
Ленінської премії «За зміц
нення миру між народами» 
Сайруса Ітона листа, в яко
му він повідомляє, що з ін
тересом ознайомився з про
грамою наступного Всесвіт
нього форуму молоді в Мос-^ 
кві і палко підтримує йогоу 
ідеї. ♦

«Я сповнений глибокого* 
почуття гордості і задово-* 
лення, — пише Сайрус* 
Ітон, — від свідомості, що* 
молодь усього світу розуміє» 
абсолютну необхідність* 
знайти розв’язання 
лем, які надто довго 
жують ; ..
на відмову від. відповідали-1 
пості за розв’язання цих» 
проблем з бок? дуже бага-і 
тьох представників старшо-} 
го покоління, дуже важли-1 
во, щоб доповіді, зробленії 
на Всесвітньому форумі мо-| 
лоді, набрали найбільшого! 
поширення. »

Такі зустрічі, як Всесвіт
ній форум молоді, — пра- 
довжує Сайрус Ітон, — до
поможуть зруйнувати стіну 
зла, яку було створено між 
народами світу. Дискусія 
між заінтересованими сто
ронами — найкращий з ві
домих мені способів для 
зміцнення взаєморозуміння 
і співробітництва. З добри
ми побажаннями успіху! 

Щиро ваш Сайрус Ітон».

БАНДИТСЬКА ВИЛАЗКА 
ФАШИСТІВ У ПАРИЖІ

ПАРИЖ, 22. (ТАРС). 
Сьогодні вночі фашисти пі
дірвали бомбу, підкладену 
під приміщення книжково- 

проб-1 го матчина Французької 
обтя-* комуністичної партії е Па- 

людство. Зважаючи! Риж' на вулиці В’є Ко- 
ломб’є.

Приміщенню магазина за
подіяно великої матеріаль
ної шкоди. Сила вибуху 
була такою, що на відстані 
сотн( метрів від магазина 
вилетіли шибки з усіх ві
кон будинків. Вся вулиця 
на цій ділянці вкрита ос
колками скла і цегли.

а Мол ид ой коммунар» — орган Кировоградскою > 
областного комитета ЛКСА1У, г. Кировоград. >

і Успіх молодого ■------- =
І китайського вченого

ЄРЕВАН. Публічний захист дисертації молодого ки- 
Ітайського спеціаліста У Жуй-фина, що розробив новий 

спосіб розрахунків арочних гребель, відбувся в Єре
ванському політехнічному інституті імені Карла Марк
са. Вчена рада інституту високо оцінила працю У Жуй- 
фдца, присвоївши йому вчений ступінь кандидата тех
нічних наук.

Дослідження молодого китайського вченого знайде 
широке застосування при будівництві гідротехнічних 
споруд, які здійснюються в Китайській Народній Рес
публіці.

* На знімку: У Жуй-фин після успішного захисту ди- Т сертації.І Фото Г. БАГДАСАРЯНА.

Адреса редакції м. Кіровоград,Газет виходить ірнчі на 
тиждень: у середу, п'ятницю і неділю.

БК 01487.

НА ПОБАЧЕННІ.
---------------------------- S3

Мал. М. Добролежі. 
£----------------------------

Л II С Т И
Пише дівчина листи 
Все прості, звичайні. 
«...Все іде, як треба йти, 
Тільки я скучаю...» 
Круглий почерк — лист 

увесь 
Про вірші, про квіти, 
Тільки іноді в «П. С.» 
«Хочеться зустрітись... 
Та й приїхав, щоб схотів,

Як хороший хлопець, 
Бо від цих сумних листів 
Поштарям лиш клопіт. 
Нам пора б уже й на «ти» 
Переходить, дохи ж...» 
Пише дівчина листи, 
Пише вже два роки.

М. ПИРОЖЕНКО.
С- Рівне.

^■■■пвоеиввввововвввввввввввсваїзЕеввавввввввввввв

КВІТАМ
— Раз—два! Три — чо

тири! ■
Одна вправа змінює ін

шу, старанно розмахують 
діти руками. Перед уроками 
учні Владиславської почат-

чотнри рази дорожче. З Ри
ги везете додому хром, шиє
те чоботи і за кожну пару

ПОТРІБНЕ СВІТЛО
нової школи щодня роблять 
фіззарядку. А чому ж ці 
двоє стоять осторонь, і, 
опустивши додолу очиці, че
кають кінця занять?

— Діти сектанта Петра 
Мичндюка, — пояснює вчи
телька Фросина Петрівна 
Рудковська. — Скільки їх 
не запрошуй, а вони однієї: 
«Нам батько заборонили».

Після уроків всі класи 
шикуються на лінійку.

— Сьогодні ми з вами 
організовано підемо в кі
но, — оголошує завідуючий 
школою М. Ф. Сала гор. — 1 
знаєте, який кінофільм бу
демо дивитись? «Орлятко».

Зашуміли радісно діти. 
Кому не хочеться подиви
тись кінокартину! 1 тільки 
Четвертокласник Віталій 
Мнчидюк та його сестричка 
Таїса, яка навчається у 
першому класі, спохмурні
ли. їм же не можна йти з 
усіма. Очі спідлоба насто
рожено дивляться на вчите
лів і тут же опускаються 
додолу. їх привчили недо
віряти людям, остерігатися 
всього.

Петро Мичпдюк і його 
дружина — молоді люди, 
втягнуті в секту .істинно- 
православних християн ста
рим . Карпом Мнчидюком, 
батьком Петра. Більше ні
кого із односельчан їм не 
вдається залучити в свою 
віру. Зате вони взялися 
будь-що виростити своїх ді
тей сектантами.

Безумовно, громадськість 
села не може залишатися 
байдужою до цієї справи, 
доля дітей хвилює всіх.

Недавно у Владислав- 
ському бригадному клубі 
відбувся атеїстичний вечір. 
На нього запросили і Міі- 
чидюків. -

— То як же це вихо
дить? — звертається до 
Карпа лектор П. М. Добров. 
— У заповідях навчаєте: 
«не укради, не обманюй 
ближнього». А самі що ро
бите? Торік закупили 1215 
кілограмів соняшникового 
насіння і багажем відправи
ли на північ, де продали в

кладете в кишеню 60 карбо
ванців. Це ж здирство!

Старий щось пробує за
перечити, та що зробиш 
проти фактів. У залі вибу
хає сміх, іронічні вигуки.

Нагадали сектантам і те, 
як вони знущаються зі своїх 
дітей, як забороняють їм 
дружити, гратися з учнями.

Останнім часом вчителі 
активніше взялися за пере
виховання дітей Мичидюків, 
поступово втягують їх у 
бурхливе шкільне ЖИТТЯ. 
Віталій, наприклад, при- 
страстився до футбола, вия
вив бажання навчитися сур
мити у горн. Тая відвідує 
хоровий гурток. Робиться 
все для того, щоб діти 
пізнали радість життя.

І. КОТОВСЬКИЙ, 
наш позаштатний ко
респондент.

Вільшанськнй район.
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КІНОТЕАТР «МИР». «Чоло
вічка намалював я». Початок о
9 год. ЗО хв., 10 гОд. 45 хв. «Ос
танні залпи». Початок о 12 год;
5 хв., 2 год.'5 хв., 4 год. 5 хв, 
дня, 6 год. 5 хв„ 8 год. 5 хв„
10 год. вечора.

КІНОТЕАТР «СИВАНІЕЦЬ». 
«Кінець шляху». Початок о 9 
год. 30 хіі., II год. 15 хо. ранку, 
12 год. 50 хв.. 2 год. 40 хв. дня.
6 год. 20 хв., 8 год. Ю хв., 
10 год. вечора,

КІНОТЕАТР ім. ДЗЕРЖИН- 
СЬКОГО. Для дітей «Піонер
ська честь». Початок о 9 год. 
40 .хв. райку/«Чисте небо». По
чаток об 11 год. 20 хв. ранку, 
1 год. 30 хв., З год. 40 хв. дня, 
5 год. 50 хв., 8 год. 10 хв. вечора,

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». 
Хронікальні фільми: «Іноземна 
хроніка» 7/61, «Наука I техні
ка» 7/31, «Перше Тоавня в 
1961 році», «Наш новий карбо
ванець», «Радянська Україна». 
Демонструються з 10 год. ранку 
до год. вечора без перерви. 
Художній фільм «Годинник зу
пинився опівночі». Початок о 
9 год. 30 хв. вечора.

вул. Луїїачарського, 36. Телефони: реіаитора — 1-42, відповідального 
секретаря — 5-40, відділів — 6-24.

Друкарня Імені Г. М. Димитрова обласного видавництва, м. Кіровоград, вул, Луїїачарського 36. Зам. № 3523.


