
інформаційне повідомлення 
про XXII з’їзд Комуністичної партії 

Радянського Союзу
31 жовтня на ранковому засіданні з’їзд заслухав повідом

лення голови лічильної комісії тов. Демічева П. Н. про резуль
тати виборів центральних органів партії.

Делегати з’їзду бурхливими, тривалими оплесками зустрі
чають повідомлення про одностайне обрання членів Централь
ного Комітету КПРС, кандидатів у члени ЦК, членів Централь
ної Ревізійної Комісії.

Товариш М. С. Хрущов відзначає, що одностайне голосу
вання при виборах центральних органів партії ще раз свідчить 
про єдність І монолітну згуртованість нашої ленінської партії. 
Він від Імені обраних товаришів дякує делегатам з’їзду за ви
соке довір’я.

На вечірньому засіданні з’їзду головуючий товариш М. С. 
Хрущов повідомляє про те, що Пленум Центрального Комітету, 
який відбувся, обрав Президію ЦК, Секретаріат ЦК, затвердив 
голову Комітету партійного контролю при ЦК КПРС і першого 
заступника голови Комітету партійного контролю. Він повідом
ляє також, що Центральна Ревізійна Комісія обрала голову ко
місії.

4- Президія ЦК затвердила Бюро ЦК по РРФСР.
Після доповідей комісій була одноголосно прийнята резо

люція XXII з’їзду на Звіт Центрального Комітету КПРС, Про
грама КПРС і Статут КПРС.

З короткою заключною промовою виступає товариш М. С. 
Хрущов. Він оголошує XXII з’їзд Комуністичної партії Радян
ського Союзу закритим. Делегати і гості з великим піднесенням 
виконують партійний гімн «Інтернаціонал».
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся^
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інформаційне повідомлення
про Пленум Центрального комітету

Комуністичної партії Радянського Союзу
31 жовтня 1961 року відбувся Пленум Центрального Комі

тету КПРС, обраного XXII з’їздом Комуністичної партії Ра
дянського Союзу.

Пленум обрав Президію ЦК КПРС у такому складі:
Члени Президії: товариші Брежнєв Л. 1., Воронов Г. І., 

Козлов Ф. Р., Косигін О. М., Куусінен О. В., Мікоян А. І., Під- 
горний М. В., Полянський Д. С., Суслов М. А., Хрущов М. С., 
Шверник М. М. у

Кандидати в члени Президії: товариші Гришин В. В., Ра- 
шідов Ш. Р., Мазуров К. Т., Мжаванадзе В. П., Щербиць- 
кий В. В.

Пленум обрав Секретаріат ЦК КПРС у такому складі: 
товариш Хрущов М. С. — Перший секретар ЦК КПРС, товари
ші Козлов Ф. Р., Демічев П. Н., Ільїчов Л. Ф., Куусінен О. В., 
Пономарьов Б. М., Спиридонов І. В., Суслов М. А., Шелс- 
пін О. М.

Пленум обрав головою Комітету партійного контролю при 
ЦК КПРС товариша Шверника М. М., першим заступником го- 

" лови Комітету партійного контролю — товариша Сердюка 3. Т.

З ВЕЛИКИМ інтересом ма- 
шйнобудівники заводу «Чер- З 
вона зірка» вивчають мате- з 
ріали XXII з’їзду КПРС. з

На знімку: агітатор інстру- < 
ментального цеху фрезеру- < 
вальник-комуніст В. Т. Зу- < 
барєв під час обідньої пе- < 
рерви читає матеріали < 
XXII партійного з'їзду. <

Фото В. ТКАЧУКА. 5

БРОШУРА З ТЕКСТОМ 
ЗАКЛЮЧНОГО СЛОВА 

М. С. ХРУЩОВА 
НА XXII З’ЇЗДІ КПРС 
Видавництво політичної 

літератури випустило бро
шуру з текстом Заключного 
слова товариша М. С. Хру
щова на XXII з’їзді КПРС 
27 жобтня 1961 року.

Тираж брошури — три 
мільйони примірників.

Заводський маяк
44-ї річниці Великого Жовт
ня.

З комсомольським 
ком трудяться 
Р. Проданчук,

, ИШЕ місяць тому всту- 
•/і пив у дію Олександрій
ський цукровий завод, а пе
редовики вже чітко визна
чились. І, звичайно, це ком
сомольці.

З честю несли трудову 
вахту у дні роботи XXII 
з’їзду КПРС робітники ком
сомольсько-молодіжної змі
ни майстаа А. Безуглого. 
Зараз ця зміна виступила 
ініціатором соціалістичного 
змагання за гідну зустріч

вогніь 
оператор 

_. .. г _____ бригадира
7. Бабіченко та .4. Ланов- 
чук, сатуратниця В. Лісова І 
багато інших молодих пра- 
цівників заводу.

Щоденно ця зміна пере- 
виконує свої виробничі зав- 
дання. Завзяття молодих 
запалює весь колектив заво
ду-

Л. СОБОЛЄВ, 
машиніст силового цеху.

ГОСПОДАРІ СЛОВА
ЦІ СОНЯЧНІ дні золо- 
тої осені йдуть звідусіль 

все нові й нові радісні звіст
ки про славні трудові діла. 
Вершать їх прості радян
ські люди. Такі, як члени 
комсомольського агрегату 
радгоспу імені Димитрова 
Василь Карпук та Кирило 
Лезик.

Хлопці зобов’язалися в 
нинішньому році одержати 
по 60 центнерів зерна куку-

рудзи на кожному з 100 
гектарів. Разом з комсо
мольцями відділку вони ви
везли на кожен гектар по 
20 тонн перегною.

Василь і Кирило вчасно і 
високоякісно посіяли кача
нисту. Не пошкодували ні 
сил, ні часу і під час обро
бітку.

Настала осінь. Комсомо
лець К. Лезик повів свій 
комбайн «ККХ-3» на воло-

--------------------

діння королеви. І пішов 
щедрий золотий потік вро
жаю. Днями вже й завер
шили збирання. Радісні під
сумки! На площі 40 гекта
рів одержано по 70 центне
рів гібридної кукурудзи, а 
на площі 60 гектарів — по 
62 центнери зерна.

В. БУРЛАЧЕНКО, 
наш позаштатний ко
респондент.

Устинівський район.

У Центральній Ревізійній
* Комісії Комуністичної партії 

Радянського Союзу
31 жовтня 1961 року відбулося засі

дання Центральної Ревізійної Комісії 
Комуністичної партії Радянського Сою
зу.

Центральна Ревізійна Комісія обрала 
головою комісії товаришку Муравйову 
Н. О.

Бюро ЦК КПРС по РРФСР
Президія ЦК КПРС затвердила Бюро 

ЦК КПРС по РРФСР у такому складі:
Товариш Хрущов М. С. — Голова,
товариш Воронов Г. 1. — перший за

ступник Голови,
товариш Ломако П. Ф. — заступник 

Голови."
Члени Бюро товариші: Абрамов Г. Г., 

Єфремов Л. М., Кириленко А. П., Орга
нов М. М., Полянський Д. С., Романов 
О. В., Чураев В. М., Яснов М. О.

Прийом у Кремлі на честь 
делегацій братніх партій на XXII 

з’їзді Комуністичної партії 
Радянського Союзу

Центральний Комітет Комуністичної партії Радянсько
го Союзу влаштував 1 листопада в Кремлі прийом на 
честь зарубіжних делегацій на XXII з’їзді КПРС.

На прийомі були присутні представники 80 комуніс
тичних і робітничих партій, делегації африканських де
мократичних національних партій, члени і кандидати в 
члени Президії Центрального Комітету КПРС, секретарі 
ЦК КПРС, члени і кандидати в члени ЦК КПРС, члени 
Центральної Ревізійної Комісії КПРС.

Під час прийому дружніми тостами обмінялись М. С. 
Хрущов, Моріс Торез, Владислав Гомулка, Салям Аділь, 
Блас Рока, Тідьяні Траоре.

Прийом пройшов в обстановці сердечності і братер
ської дружби під знаком єдності братніх партій на ос
нові марксизму-ленінізму.

Про Програму Комуністичної 
партії Радянського Союзу

Резолюція XXII з'їзду КПРС

(Прийнята одноголосно 31 жовтня 1961 року)

XXII з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу, 
заслухавши доповідь товариша М. С. Хрущова про Про
граму КПРС, розглянувши проект Програми, внесений 
Центральним Комітетом, постановляє:

Прийняти Програму Комуністичної партії Радянсько
го Союзу.

— Що це 
ти, Катери
но, така ра
дісна. — цікавилися подру
ги. — Чи трапилося щось?

— Трапиться, — відпові
ла сміючись. — В партію 
мене сьогодні приймати бу
дуть, зрозуміли? — і не 
змогла приховати свого 
хвилювання.

Скільки чекала цього дня 
незвичайного, намагалася 
робити все так, щоб бути 
гідною високої честі. Наче 
зовсім недавно одержувала 
атестат зрілості, а тепер, 
дивись, прізвище її, Каті 
Гармаш, стоїть в числі ін
ших передовиків колгоспу 
«Радянська Україна».

Ще в минулому році по
казала дівчина, на що здат
на. Якось на районній нара
ді викликав Катю на зма
гання Володимир Бовт, мо-

Гідна високої честі
лодий дояр з колгоспу імені 
Чапаева. Тоді ж вона за
явила:

-т Тримайся, Володю! 
Обов’язково випереджу те
бе.

/ випередила таки. Брала 
зобов’язання надоїти по 2 
тисячі літрів молока від ко
рови, а надоїла по 2500, — 
на 300 літрів випередила 
свого суперника.

У цьому році зобов’яза
лася Катя довести надої до 
2200 літрів. Молода доярка- 
комуністка завершує своє 
річне зобов’язання.

Г. ФІЛАТОВ, 
член корпункту «Моло
дого комунара».

Новопразький район.

Шириться рух сучасності
комсомоль- борола високе звання бригада 
' А Кравцової. а разом з нею

ще сім передових молодіжних 
колективів підприємства. Це -* 
формувальники бригад Володи
мира Костенка і Миколи Браіі* 
ка, колективи точильниць Лари
си Ткалич, фрезерувальників 
Олександра Грохольського, слю
сарів Валентина Лазаревна і 
свердлувальників Володимира 
Полудня. „„„м. влох,

ПІВРОКУ тому (
1 1 сько-молодіжна бригада 

свердлувальниць нашого заво
ду, очолювана Альбіною Крав- 
цовою, звернулась до молоді з 
закликом — змагатися за право 
здобути ім’я колективів кому
ністичної праці імені XXII з’їз
ду КПРС.

Почин ініціаторів швидко об
летів всю область. Найширшу 
підтримку дістав він у нас, на 
«Червоній зірці». З честю ви-



ЗНАТИ ДОРОГУ На комсомольських 
к о п fi е р опціях

г——] в КОЖНу ОРГАНІЗАЦІЮ
Немало трудових дарунків піднесли з’їздові рідної 

партії комсомольці Знам’янського району — 3260 
великовагових поїздів провела колона комсомольських 

паровозів, що побить почесне ім’я XXII з’їзду КПРС і 
звання кращого молодіжного колективу республіки. 
По 93,4 центнера зерна кукурудзи одержала з кожного 
гектара ланка комсомолки Люби Черкес з колгоспу 
«Шлях до комунізму». 1.0G8 свиней відгодувала моло
да свинарка Саблінського відділку радгоспу Світлана 
Барба. .

Про ці перемоги своїх працьовитих друзів з законною_ 
гордістю говорили делегати 14-ї міської комсомольської 
конференції.

Мову вели й про інше — чому успіхи ці поодинокі, 
а в цілому зобов’язання комсомольські не виконуються, 
чому на недопустимо низькому рівні культурно-масоза 
робота серед молоді.

Міськком комсомолу не взяв собі за непорушне правило 
контроль над тим. як виконуються його вішення, не ото
чив увагою кожну первинну організацію — до такого 
висновку зводились виступи багатьох делегатів. Якщо в 
комсомольських організаціях паровозного і вагонного 
депо та станції працівники міськкому бували більш- 
менш регулярно і спрямовували їх роботу на розв’язан
ня головних завдань, то в організаціях будівельних 
управлінь і деяких промислових підприємств протягом 
звітного періоду їх майже не бачили. Особливої уваги 
потребували комсомольські організації підприємств, що 
не справляються з виконанням плану, — заводу залізо
бетонних конструкцій, цегельного та маслозаводу.

Безпосередня вина міськкому й у тому, що серед моло
дих будівельників не розгорнуте соціалістичне змагання 
за високу якість робіт і дострокову здачу об’єктів. На 
підприємствах не прижились нові форми комсомольської 
роботи — особисті плани підвищення продуктивності 
праці, громадські конструкторські бюро, шефство над 
автоматизацією і механізацією.

У звітній доповіді секретар міськкому комсомолу 
В. Яровицька навела солідні дані — проведено 34 засі
дання бюро, на яких розглянуто 82 питання, відбулось 
7 пленарних засідань, двічі проводились збори міського 
активу. Та ефект від цього маловідчутпий.

— Працівники міськкому, — говорить делегат В. Бо- 
гуславськиіі, — знали лише секретарів первинних орга
нізацій, а з широким активом не спілкувались. Та й з 
секретарями робота велась незадовільно. Якось виникла 
у міськкомі ідея узагальнити досвід кращого секретаря 
первинної організації. Вибір випав на Олександра Хірсу 
з колгоспу імені Сталіна. І хоч в очолюваній ним орга
нізації були чималі недоліки у постановці виховної ро
боти, це не зупинило працівників міськкому в їх стрем- 
лінні за будь-яку ціну популяризувати досвід.

Діставши, таким чином, не зовсім заслужену славу 
кращого в районі секретаря. О. Хірса зазнався, вирішив, 
що працює бездоганно. Як наслідок — комсомольці 
колгоспу переобрали його.

Про верхоглядство міськкому в доборі кадрів комсо
мольських ватажків свідчить випадок, який трапився у 
колгоспі імені Леніна. Колишній секретар міськкому т. 
Гребенюк, не порадившись з комсомольцям!!, доручив

□ 
□
□ 
□ 
о
□

о "
□
□
□
□
□

Кіровоград, 
педінститут

...Выбрав свой путь, не 
позабудь

Дружбы студенческих 
лет.

ПП ИХО, трохи замріяно 
звучить пісня, гучною 

луною розноситься по дов
гих інститутських коридо
рах, проникає в аудиторії. 
Співають і першокурсники, 
і ті, хто через кілька міся
ців вийде на широкий 
вир життя. А чи готові во
ни до зустрічі з ним? Чи

□ Кіровоград, завод □ 
g «Червона зірка» g 
п о^□□□□□□□□опапегапаааапппзао'э

ТГЕРЕЗ зал, де зібрались делегати
13-ї комсомольської конференції 

заводу «Червона зірка», секретар ре
монтно-механічного цеху Павло Ка- 
зарін проносить прапор обкому 
ЛКСМУ, вручений за першість, здо
буту в передз’їздівському змаганні. 
П. Казарін встановлює його на сцені 
поруч з полотнищем, на якому золо
том сяють п’ять комсомольських ор
денів. І прапор цей ніби символізує 
вірність молодих червонозорівців 
славним комсомольським традиціям. 
Він є свідченням нових досягнень.

Десятимісячний план по випуску 
валової і товарної продукції викона
но на 108,6 процента ще 10 жовтня. 
Понад план випущено більше 3,5 ти
сячі посівних машин.

Колектив заводу бореться за зван
ня підприємства комуністичної праці. 
1 в цій справі вже є переконливі ус
піхи. На заводі є 42 комсомольсько- 
молодіжних бригади комуністичної 
праці, 590 молодих робітників теж 
здобули це почесне звання. Сімдесят 
шість бригад і понад півтори тисячі 
робітників виборюють його.

На конференції велася розмова за 
великим рахунком. Ватажки молоді, 
делегати оцінювали свою роботу за 
великим мірилом вимог, які ставить 
день завтрашній.

— Особливо хвилює те, що молоді 
спеціалісти не провели жодного ці
кавого дослідження, не вирішили зі 
знанням ' новинок техніки жодного 
конструкторського чи технологічного 
процесу, — відзначив у звітній допо
віді секретар завкому комсомолу 
Микола Малєта. — Не всі спеціаліс
ти творчо ростуть, цікавляться тех
нічними нововведеннями. А це, зви
чайно, позначається на конструкціях 
наших машин, на технологічних про
цесах.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
З листопада 1961 р., 2 стор.

е

Де ж громадські засади?
Інженер — це людина, яка все 

знає, яка все вміє. В наш час це не 
лише організатор виробництва, а во
жак, який спрямовує творчість робіт
ників, допомагає їм у навчанні, у 
здійсненні раціоналізаторських заду
мів, служить взірцем для робітників 
і виховує у них високі моральні і ді
лові якості.

Молодих інженерно-технічних пра
цівників на,заводі—112 чоловік. І, зви
чайно, якої! всі вопц були справжні
ми організаторами і вожаками робіт
ничих мас, хороших справ на рахун
ку комсомольців було б більше.

На зазоді все ще незадовільно по
ставлена робота серед молодих ра
ціоналізаторів. Так, за звітний пері
од лише 164 молодих робітники по
дали свої пропозиції. Особливо мало 
раціоналізаторів серед робітників. В 
первинній організації третього меха-г 
носкладального цеху немає жодного 
раціоналізатора. Мало уваги приді
ляли цьому питанню комсомольські 
бюро деревообробного, верстатобудів
ного, інструментального цехів. Завком 
ЛКСМУ тут теж проявив свою непо
слідовність — на засіданні було за
слухано лише вожаків окремих цехів 
з цього питання і вказано їм на не
доліки. Далі цього справи не пішли.

Здавалося б, в цьому напрямі вели
ку роботу повинна провести рада мо
лодих спеціалістів. Але вона фактич
но не діяла. Члени ради і її голова 
гов. Косов несерйозно поставилися 
до виконання важливого доручення. 
Через пасивність кількох товаришів 
не налагоджено технічного навчання 
молоді, не організовано допомоги ро
бітникам у складанні особистих і 
бригадних планів підвищення продук
тивності праці.

Не прижились на заводі і громад
ські конструкторські бюро. В спеці
альному конструкторському бюро, 
відділах головного технолога і го
ловного металурга багато молодих 
спеціалістів. І, звичайно, тут такі бюро

вести справи організації т. Киктєву — людині, яка зов
сім не обізнана з комсомольською роботою.

На відсутність допомоги з боку міськкому вказувала 
у виступі делегатка т. Чернушенко — секретар комсо
мольської організації артілі «Заповіт Леніна».

Ланкова молодіжної ланки Людмила Петровенко, яка 
після закінчення середньої школи пішла працювати у 
колгосп «Родина», говорила про те, що у їх колгоспі 
не відчувається діяльності комітету комсомолу, немов 
його немає зовсім. З червня, відколи Люда і її одноклас
ники стали на облік в колгоспній організації, тут від
булися лише одні комсомольські збори. Інструктор міськ
кому комсомолу т. Дарєв, за яким закріплена ця ор
ганізація, жодного разу не побував у ланці.

З трибуни конференції секретар комсомольської орга
нізації сільськогосподарського технікуму т. Шамовський 
з іронією дає працівникам міськкому адресу технікуму 
й розповідає, як їхати до нього. Він недаремно глу
зує: адже ніхто з комсомольських працівників не 
спромігся побувати у цій організації, де налічується 430 
комсомольців.

Слід сподіватися, що після такої дошкульної критики 
члени новообраного міського комітету проторують стеж
ки у кожну первинну організацію.

З промовами перед делегатами виступили секретар 
обкому ЛКСМУ О. С. Ткаченко і секретар Знам’янського 
міськкому КП України Д. Т. Широкоряд, які взяли 
участь в роботі конференції.

* *■ *•
Відбувся організаційний пленум Зн-зм’я”ського міськ

кому ЛКСМУ. Секретарями обрано тт. М. Д. Лисенка 
і В. І. Яровицьку.

Т. БОДНАР.

тому
оволоділи за час навчання 
потрібною сумою знань, ви
сокою культурою, щоб ви
ховувати підростаюче поко
ління в дусі комуністичної 
свідомості, благородної мо
ралі? Вірилось, що саме про 
це будуть говорити деле
гати 11-ї комсомольської 
конференції Кіровоградсько
го педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна. Віри
лось, але...

Зовні все нагадувало 
справжню конференцію. За 
довгим столом сиділи чле
ни президії, за кафедрою 
стояв доповідач — секре
тар комітету комсомолу 
Сергій Мельничук, були й 

могли б успішно діяти. Про це зна
ють комсомольські ватажки, а прак
тично нічого не роблять. Це ще раз 
говорить і про те, що в завкомі ком
сомолу сидять невимогливі люди.

Делегат М. Шинкаревський у своє
му виступі вказав на те, що в ливар
ному цеху сірого чавуну брак дося
гає 7 — 8 процентів. М. Шинкарев
ський пропонує створити комплекс
ну бригаду по комплектуванню мо
делей.

— Наші інженерно-технічні пра
цівники, — сказав у своєму виступі 
комсорг спеціального конструктор
ського бюро і експериментального 
цеху Юрій Ванін, — бояться вийти в 
цех, допомогти робітникам оволодіти 
технікою і культурою виробництва, 
допомогти в навчанні.

Безперечно, в усіх цих справах мо
лоді спеціалісти могли б подати ро
бітникам неоціненну допомогу. 141 
молодий робітник має лише початко
ву освіту, 928 — незакінчену середню. 
Вони чекають допомоги своїх това
ришів, які закінчили технікуми і ву
зи. Чекають і ніяк не дочекаються, 
бо комсомольські ватажки мало тур
буються про навчання, про організа
цію допомоги тим, хто вчиться.

Про інертність, пасивність і непо
вороткість інженерно-технічних пра
цівників, деяких комсомольських ва
тажків, про їх безпринциповість і по
блажливість до п’яниць, хуліганів 
говорили у своїх виступах секретар 
парткому заводу т. В. В. Тюренков, 
делегат від первинної організації від
ділу головного технолога В. Торго- 
вецький, голова , правління Палацу 
культури ім. Жовтня Р. Волошина.

В роботі конференції взяв участь 
і виступив з промовою секретар об
кому комсомолу т. О. Ф. Мальований.

*і * *
Відбулося засідання новообраного 

комітету ЛКСМУ. Секретарем завко
му обрано т. М. П. Малєту.

В. малиновськии.

--------------------- ® 

руслу 
виступаючі. Бракувало тіль
ки єдиного: пристрасної, 
ділової розмови про ті ве
ликі упущення, які є в ро
боті комсомольської органі
зації. Майже всі виступи, 
немов близнюки, були схо
жі один на одного.

На фоні цих одноманіт
них, позбавлених критики, 
промов, справді схвильова
но пролунали слова викла
дача української мови О. П. 
Жмурко:

— Тут багато говорилось 
про те, що нудно проходять 
вечори відпочинку, ІЦО
їдальня готує несмачні
страви, але чомусь обійде
но мовчанкою питання про 
успішність студентів. А гра- 

| мотність, особливо на фа
культеті підготовки вчите
лів молодших класів, зали
шає бажати кращого. Сту
дентка другого курсу цьо
го факультету Яневська в 
диктанті допустила... 27/по
милок. Це тільки єдиний 
приклад, а їх можна навес
ти десятки.

Ось результати літньої 
екзаменаційної сесії. 58 сту
дентів одержали незадовіль
ні оцінки, близько 400 ма
ють «трійки». До цього часу 
багато студентів не лікві
дували академічної забор
гованості. Однак комітет 
комсомолу байдуже стави
ться до таких фактів.

В інституті — 900 комсо
мольців. Це — велика сила, 
здатна стати надійним по
мічником партійних і гро
мадських організацій облас
ті в пропаганді рішень Ко
муністичної партії, роз’яс
ненні трудящим завдань, 
які стоять перед радянським 
народом. А чи часто сту
денти педінституту висту
пають перед трудящими Кі- 
ровоградщини з цікавими 
змістовними лекціями? Ні!

— Причина зрозуміла, — 
говорив у своєму виступі 
кандидат історичних наук 
О. Т. Гора. — Наші сту
денти слабо підготовлені 
теоретично.

В Програмі КПРС про
голошені принципи мораль
ного кодексу, принципи, 
якими повинна керуватися 
радянська людина.

В своїй доповіді Сергій 
Мельничук багато уваги при
ділив політико-виховній ро
боті. Він говорив, що «в ос
новному організовано про
йшла передплата газет і 
журналів», що в основному 
добре пройшов диспут «Про

УДЕНЬ відкриття XXII ■' 
з'їзду КПРС робітниці ( 

? Кіровоградської швейної ■> 
\ фабрики Надії Королькевнч ; 
) присвоїли звання ударника < 
( комуністичної праці. На но- ) 
■) ві трудові звершення зала- ? 
? лило це молоду швею. 
? На знімку: Надія КО- ?
$ РОЛЬКЕВИЧ. і
А Фото В. КОВПАКА. \

дівочу гордість і чоловічу 
гідність».

Все «в основному». А як
що говорити конкретніше, 
то політико-виховна робота 
в інституті перебуває на 
низькому рівні.

Хіба не ілюстрацією цьо
му є те, що окремі студен
ти факультету фізвнхован- 
ня за чотири роки жодного . 
разу не відвідали бібліоте
ку (про це говорив делегат 
В. Язловецькнй), що на по
літичних заняттях на друго
му курсі фізматфакультету 
комсомольці групи «Г» 
(комсорг С. Клименчук) не 
зуміли відповісти на запи
тання, хто такий Мобуту, 
що таке Катанга? І чи не є 
подібні факти однією з при
чин того, що в інституті 
трапляються випадки амо
ральних вчинків? Виключе
но з комсомолу студентів 
фізико-математичного фа
культету Калиниченка 1 Ку
линича, за крадіжку виклю
чено з інституту студента 
факультету фізвиховання 
Чайковського. За пияцтво в 
гуртожитку дістали сувору 
догану комсомолки Мальце
ва та Бендатая.

На конференції виступив 
проректор інституту А. П. 
Бойчук:

— Ми одержуємо багато 
листів від випускників ми
нулих років. В них молоді 
вчителі скаржаться на те, 
що в стінах вузу вони не 
навчались керувати гуртка
ми художньої самодіяльнос
ті, не мають навиків тре
нування юних спортсменів.

Слушний докір. На нього 
повинні зважити комітет 
комсомолу, дирекція інсти
туту.

В роботі конференції 
взяли участь заступник за
відуючого відділом обкому 
партії т. С. І. Усенко і сек
ретарі обкому комсомолу 
тт. О. Ф. Мальований, Т. П. 
Лащевська та секретар 
міськкому ЛКСМУ В. О. 
Сокуренко.

О. Ф. Мальований висту
пив з промовою.

* * * ♦
Відбулося засідання но

вого складу комітету ком
сомолу. Секретарем комсо
мольської організації Інсти
туту обрано А. Ніцоя.

Б. МИХАЙЛОВ.
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Та й рідний брат Павло £ 
вони висловлюють его- £ 

закінчив десятирічку, а І 
в рідній артілі. А вона? [

МІНОНОСЕЦЬ йде в ніч. 
Десь позаду ледве про

биває свинцеве штормове 
небо жовтий відблиск МІСЯ
ЦЯ, а попереду здіймається 
розлютована громада хвиль. 
Вони, наче тріску, кидають 
«Схвильований» з боку в 
бік. Ледве утримуються на 
капітанському містку коман
дир судна Платонов, 
старший помічник 
старшин лейтенант 
ников, старшина 
статті Задорнов. їх 
реглани казково блищать в 
міріадах бризок.

Про життя глибоке, як 
океан, про життя бурхливе, 
надзвичайно складне, а то
му й цікаве — написав дра
матичну повість О. Штейн. 
В «Океані» драматург ста
вить по-справжньому сучас
ні морально-етичні пробле
ми. висловлює значні думки 
про людяність, в психоло
гічних ситуаціях перевіряє 
характери своїх героїв, по
слідовно розкриває ідею 
твору, — до людини потріб- 
но підходити не формально, 

; а творчо.
■ ...Шість років тому троє 
5 друзів одержали дипломи
■ про закінчення вищого мо-
■ рехідного училища. Юність
■ пройшла. Молоді офіцери
■ опинились на старті того 
■далекого плавання, назва
■ якого — життя. І тут з’ясу-
■ валося, що з різним внут-
■ рішнім скарбом зустріли
■ ранок своєї самостійності
■ нерозлучні «мушкетери».
■ Час — найкращий прояв
ляли. Поступово під маскою 
J хорошого, завжди веселого

скільки їх було! Лише за Jхлопця, яку довго носив 
останні три роки ним зроб- JСлавка Куклін, проступає 
лено близько шестисот one- ; підленьке нутро міщанина і 
рацій. "кар’єриста. А Костянтин

М ГАЛИЧЕНКО “Часовников, той самий Ча- 
' » ’ їсовников, який колись знаш позаштатний ко- 5). ,

пагпонпєнт "боєм відвоював у бать-
Р*" ’ "ка-адмірала право не за-

алаавве-аваааяавввавашвааввав"ЛИШИТИСЬ В ЛвНІНГрЗДІ, З 
■ 

готувався " 
потерпілій 2 
ипл иппиі ?

подруги з собою в поле, 
підмовляє. Адже то її думи 
лос. Хоч би й Павло. Теж 
вже трактористом працює 
Адже й вона не проти.

Залишила Аня свій магазин. Пішла з дівчатами 
силос заготовляти, а тепер вже й буряки закінчує 
збирати. Аж повеселішала дівчина. Разом з подруга
ми, нарівні з усіма буряководами, повертаючись з 
поля, натхненно пісню співає.

g Колгосп ім. Чкалова 
ц Голованівського району.

Л. ПОЛІЩУК, 
юнкор.ЗА ТРИ РОКИ

ШІСТСОТ ОПЕРАЦІЙ

и

гр ИХО НАСПІВУЮЧИ, 
-*• Ліда мазала хату. Рап
том покосилося риштуван
ня.

— Ой! — тільки й встиг
ла крикнути. Потім... потем
ніло в очах, і вона втрати
ла свідомість. А через годи
ну ця життєрадісна молода 
колгоспниця лежала на опе
раційному столі. На її об
личчя не можна було диви
тися без жалю. На блідому 
чолі прозорим бісером ви
ступили краплини поту. 
Удари пульсу все рідшали 
і рідшали...

...Поки лікар 
до операції, 
зробили переливання крові. 5 
Між тим хірург Григорій “ 
Васильович Воронюк нерво
вим рухом протер 
окулярів, поправив

— Скальпель!
Операція була

скельця 
маску:

Туман, 
Часов- 
другоі 

чорні

вже був у лікарні. Цілу ніч 
не відходив він від хворої. 
На ранок Ліді полегшало.

Це лише один випадок з 
практики головного лікаря, 
хірурга Кіровоградської ра
йонної лікарні Григорія 
Васильовича Воронюка. А

служнти разом з Платоно- 
вим на Далекому Сході, 
раптом вирішив піти з ар
мії. Свій «інтелігентський 
бунт» він мотивує плутани
ми пацифістськими лозунга» 
ми, наспіваними з чужого 
голосу, пафосними моноло
гами про свободу людини.

Платонов викреслює пріз
вище друга зі списків на 
демобілізацію. Тоді Костя 
спеціально напивається, по
трапляє до рук патруля.

Перед Платановим важка 
дилема: поступити по ста
туту чи повірити в люди
ну? Він бере на себе важ
ку відповідальність, прихо
вуючи від начальника негід
ний вчинок підлеглого. При
ховав, щоб зберегти для 
армії чесного і талановито
го моряка. І зробив це мо
лодий комуніст тому, що 
йшов не від параграфів ста
туту — д0 людини, а від 
людини — до статуту.

Становлення характеру 
Часовникова та розкриття 
образу Платонова і скла
дає головний зміст п’єси 
О. Штейна, прем’єру якої 
театр імені М. Л. Кроппв- 
ницького присвятив XXII 
з’їздові КПРС.

Вистава 
О. Гриб) 
на швидко 
дачів своїми образами, по
діями. Трактуючи «Океан», 
як героїко-романтичний 
спектакль, постановник 
вдався до пошуків активної 
театральної форми вирішен
ня. Звідси — динамічність 
мізансцен, позбавлених по
бутової «простовагості», 
прийом ритмічного кочтрас
ту, який дуже вдала і точно 
використовує режисер для 
підсилення яскравості зву
чання тієї чи іншої сиенн.

Активна 
форма 

оформленні. 
В. Єременко,

(режисер — 
емоційна. Во- 
полонить гля-

театральна 
знайдена і в 

Художник 
втілюючи свій

■

■ ■■

Операція була надзви
чайно складною. Роздробле
ну нирку потрібно було не
гайно вирізати. Чотири го
дини тривала боротьба хі
рурга зі смертю. Перемогла 
людина. Життя Ліди Бере- 
гуленко було врятовано.

А опівночі на квартирі 
Григорія Васильовича лун
ко задзвонив телефон.

— Потрібно ваше втру
чання, — почулося в труб
ці.—Дуже просимо прийти.

— Добре, — поквапливо 
відповів хірург. — Зараз же 
одягаюсь. Не відходьте від 
неї.

Він вийшов на вулицю. 
Накрапав холодний дощ. 
Автобуси вже давно не хо
дили. Довелося йти пішки. 
Через деякий час хірург

□

задум в умозно-реалістнч- 
ній манері, створив для всі
єї вистави єдину конструк
тивну оригінальну установ
ку, яка, трансформуючись, 
дає можливість розкрити 
ідейно-тематичний зміст 
п’єси, не вдаючись до непо
трібної деталізації. Трохи 
забігаючи наперед, все ж 
треба зауважити, що режи
сер і художник не знайшли 
самий образ океану, не пе
редали відчуття його без
межних просторів. Глядач 
не відчуває могутнього по
диху розбурханої стихії, з 
якою борються і яку пере
магають мужні герої. Наїв
ні ілюзії хвиль, що проек
туються на екрані, не ря
тують становища.

Мова, звичайно, йде не 
про зовнішнє копіювання 
дійсності, а про образ, який 
має велике значення для 
розкриття змісту п'єси. Ад
же океан в природі — сим
вол океану думок, емоцій в 
душах людей. Шкода, що 
це не 
ннки.
става 
масштабно, гостро, як мог
ла б зазвучати. І може са
ме через це, а ще й тому, 
що режисер не всюди зна
йшов вірний темпо-ритм 
(особливо в І дії), інколи зі 
сцени досить відчутно віє 
скукою.

Чим нам сподобався Пла
тонов — К- Параконьєв? 
Насамперед, красою своєї 
душі, багатим внутрішнім 
світом, гарячим і щедрим 
серцем. Надзвичайно натх
ненно грає артист, йому ві- 
риш і тоді, коли він так не
сподівано пропонує Анітці 

. стати його дружиною, і ко
ли гаряче, схвильовано від
стоює перед капітаном пер
шого рангу Зубом своє 
право зберегти для флоту 
Часовникова, і тоді, коли 
Платонов просто мовчить. 
Згадаймо, наприклад, сцену 
зустрічі Олександра з ко
ханою дружиною Машею. 
Кілька хвилин триває епі
зод, під час якого Платонов 
не вимовив жодного 
Але на обличчі його 
но все.

Прикро, однак, що 
мужня стриманість . 
К. Параконьєва переходить 
в сухуватість, навіть холод
ність. Чи ж не.підміняється 
тут значимість удаваною 
багатозначністю? Неприєм
но вражає і риторичність 
Платонова в каюті, коли 
він розмовляє з Часознпко- 
вим.

Нечіткість авторської ха
рактеристики образу Часов
никова, недостатня психоло
гічна обгрунтованість дій і 
вчинків його ускладнювали 
роботу В. Ковтуна над ці
єю роллю. На наш погляд, 
він справився з складним 
завданням. В. Ковтун грає 
на великому душевному 
підйомі, з глибокою емо
ційною силою. Головне в 
характері Часовникова — 
чесність і щирість. Так, Кос-

врахували постанов
ім результаті — ви
не зазвучала так

слова, 
сказа-

інколи 
героя

тянтпн робить помилки, не 
завжди перевіряє розумом 
свої вчинки, він по-дитячо
му безпосередній і екзальто
ваний. Ллє все це — резуль
тат «хвороби» віку. Таке 
тлумачення образу уявляє
ться нам найбільш вірним. 
Хотілося б лише побажати 
артисту позбутися зайвої 
крикливості, метушні. Це 
надасть Часовникову біль
шої переконливості й сили.

Нарешті третій «мушке
тер» — В’ячеслав Куклін. 
Головна заслуга І. Касьяна 
в тому, іцо він прямолінійно 
не розкриває з першої ж 
репліки нутро негідника. 
Навпаки, Славка навіть ча
рівливий. Він допоможе то
варишу грошима, вип’є з 
ним пляшку вина, але Кук
лін — І. Іуасьяи, органічно 
не переносить будь-якого 
успіху людини. Заздрість, 
кар’єризм штовхає цю лю
дину з подвійним дном на 
підлість і зраду.

Менш вдалися театру жі
ночі образи. С. Казнадій з 
властивою їй майстерністю 
виконує роль Маші. Але ар
тистка вип’ячує лише одну 
рису характеру — почуття 
сильного кохання до Плата
нова. Така трактовка, нам 
здається, невірна. По-перше, 
створений драматургом об
раз. надавав можливості 
для більш складного і ціка
вого вирішення ролі. По- 
друге, важко повірити в си
лу справжньої любові Ма
ші, бо це явно суперечить 
логіці її поведінки.

Не зовсім вдалою вийшла 
роль Анічки (Л. Шпроко- 
ва). Занадто вона вже без
помічна, а часом — просто 
викликає почуття жалю.

Ми зупинились тільки на 
головних персонажах ви
стави. Потрібно відзначити 
також дуже вдалу роботу 
артистів 1. Тереитьєва (Мі- 
нічев), Н. Ігнатьєвої (Льо
ля), В. Кубишкіна (Туман).

Як бачимо, у спектаклі є 
багато позитивного, є н 
суттєві прогалини. Але не 
вони вирішують долю нової 
роботи кроппвничан. Ви
става «Океан» не залишає 
глядача байдужим, приму
шує замислюватися над ба
гатьма явищами життя. А 
це головне.

М. БАРСЬКИЙ.

На знімку: сцена з І дії ви
стави. Зліва направо: Часовни
ков — арт. В. Ковтун, Плато
нов — арт. К. Параконьєв, Кук
лін — арт. І. Касьян.

Фото О. Гонтаря.

---- 0----

і

■

ПРО хуліганські дії окремих підлітків, про погане 
виховання дітей в сім’ї писав «Молодий комунар» 

в кореспонденції «Жалісливі батьки І розоещені під
літки», опублікованій 22 вересня ц. р. Як повідомила 
заступник голови Кіровоградського міськвиконкому 
т. Дегтярюк, факти, викладені в ній, відповідають 
дійсності.

З метою посилення боротьби з бездоглядністю спе
ціальна комісія викликає батьків і заслуховує їх. Прак- 
тикуюгься також звіти директорів шкіл, міськвиконком 
надсилає листи в організації по місцю роботи батьків 
з проханням заслухати на профспілкових зборах їх зві- 
ти про виховання дітей. Організовуються реиди-пере- 
вірки роботи дитячих майданчиків при будинком прав
ліннях, створені «піонерські патрулі»,_ загони «юних 
дзержинців» при дитячій кімнаті міліції.

З метою поліпшення виховання дітей проведена кон
ференція для батьків разом з учителями шкіл міста на 
тему: «Неповнолітні порушники порядку і заходи попе
редження дитячої бездоглядності». Готується тематич» 
ний вечір: «Поговоримо про ваших дітей».

Л І ТЕРАТУРУ розповсюджують>■■■■«■ * КОМСОМОЛЬЦІ
Багато хороших турбот у праців
ників книжкової торгівлі у дні двомі

сячника, присвяченого XXII з’їзду Ко
муністичної партії Радянського Союзу. 
Свою частку праці вносять в цю справу 
і громадські розповсюджувачі нашого 
району. На своїх зборах молодь Ону- 
фріївської районної лікарні взяла кон

кретне зобов’язання — кожний комсо
молець повинен продати не менше 
трьох книг.

Вже перші дні показали непогані ре
зультати. Комсомолець т. Лунгол про
дав книг на 18 карбованців 72 копійки. 
А через декілька днів молодь розповсю
дила літератури більш як на 40 кар
бованців. Придбали нові книги з питань 
медицини, кулінарії та художні твори 
медпрацівннці Валентина Гриценко, 

Євдокія Чорна, Надія Кленіна. Ці дів
чата і самі взялися розповсюджувати 
книги. Активною пропагандисткою їх 

зарекомендувала себе комсомолка Гали
на Чорна.

В Онуфріївській районній бібліотеці

для дорослих та в дитячій на стендах 
акуратно розставлені книги. Над ни
ми — напис: «Шановні читачі! Ці кни
ги ви можете купити». Вибір* літератури 
тут великий, записуються замовлення 
на потрібні читачам видання, які щойно 
вийшли з друку.

Давно вже займається розповсюджен
ням книг восьмикласник Онуфріївської 
середньої школи Віктор Скляр. Майже 
кожного дня після закінчення уроків 
можна побачити його з книгами то се- 

'ред своїх однокласників, то серед кол
госпників.

Все більше й більше стає громадсь
ких розповсюджувачів книги в Онуф
ріївській книгарні. Вже перші наші до
сягнення свідчать про те, що позама- 
газинні форми торгівлі не лише сприя
ють збільшенню товарообігу, але вод
ночас є і дійовим засобом пропаганди 
книги.

В. ГАВРИЛЕЦЬ, 
завідуючий книгарнею.

Онуфріївський район.

/НІЛЬСЬКА пересувка, на 
' якій кіномеханіком І мо

тористом працюють комсо
мольці Михайло Шмотов та 
Віктор Ганьшнн — одна з 
кращих у Бобринецькому ра
йоні. Молоді спеціалісти з 
місяця в місяць перевико
нують виробничі плани, за
довольняють зрослі духовні 
запити колгоспників артілі 
Імені Щорса.

XXII з'їзд Комуністичної 
партії України тт. Шмотов 
І Ганьшнн ознаменували ви
конанням свого квартального 
завдання на 150 процентів, 
їх пересувка тримає Пере
хідний червоний прапор ра
йонного відділу культури.

І. ГОРОВИЙ.
* * •

УЖЕ ДВА роки при Мало- 
висківському Будинку 

культури працю« драматич- '• 
ний колектив, який скла- < 
дається виключно з молоді. £ 
За цей час самодіяльні мит- <; 
ці показали глядачам шість 
п’єс радянських драматур
гів та письменнкків-кла- ; 
сиків. Зокрема, «Ой, не хо
ди Грицю...»,' «Безталан
на», «Сувора повість», «Вір
ність І зрада».

Нещодавно репертуар ко
лективу поповнився ще од
нією п'єсою М. Кропивші- 
цького — «Пошились у дур
ні»,

І. ТЕЛЯТНИК.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
З листопада 1961 р., З стор.
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Йдемо з роботи.
Над нами
Виснуть ключі журавлині, 
Вітру холодні гама
Тупо поьзуть по спині. 
Ми спішимо до хати, 
Руки закляклі, сині, 
А там он,
Бачиш,
Дівчата
Будинок кінчають нині. 
Вогник електрозварки 
Іскри багряні сіє.
П’ятий поверх...
Не жарко.
Пісня там не зігріє. 
Вітру пекучі гами 
Ріжуть ножем обличчя, 
Осінь кропить дощами 
Молодість будівничу.
Ч уємо:
— Майна!
— Віра І..
Друже, всміхнись, 

дівчатам...
Кажуть: усмішка щира 
Завжди теплом багата.

Валерій ЮР’ЄВ. 
-----0--------

Радісні вісті в ці дні надходять до редакції з усіх 
куточків нашої області, 
з’їзду КПРС, трудівники

Натхнені рішеннями XXI! 
Кіровоградщннн славлять 

" рідну7 Комуністичну партію і Радянський уряд новими 
" звершеннями в труді.
" «По-комунісіичному працює в дні роботи з ізду
<• комсомолка з агрегатного заводу Ніна Сидлярьонок. 
о Разом з своїми подругами вона виконує семигодинні 
о норми виробітку за шість годин». Про це нам повідо- 
<> мив позаштатний кореспондент О. Ладан.
,, «Незабаром в Ульяновці вступить в дію завод по
(1 переробці гібридного І сортового насіння кукурудзи.

Ведуться останні приготування до пуску: випробовую* 
" ться агрегати І транспортні лінії, перевіряються голов- 
" ні вузли машин». Разом з цією інформацією дописувач 
" нашої газети В. Андреев надіслав кілька фото.

Про успіхи доярки колгоспу імені Мічуріна Ново- 
" празького району т. Кузнецове! повідомляє методист 
" районного Будинку культури т. Дяченко. Невтомна 
'' трудівниця надоїла від кожної корови близько трьох 
" тисяч літрів молока. Це — добрий показник!
" «Підемо працювати туди, де ми найбільше потрібні, 

куди покличе нас рідна партія», — пише від імені учнів 
,, десятого класу Користівської середньої школи Олен- 
о сандрійського району Тамара Чічірева.
" Понад сто листів одержала редакція за останню декаду 
" жовтня,'і кожен з них — хвилююча розповідь про зви- 
'' чайні трудові будні молоді Кіровоградщннн в знаменні 
,, дні роботи XXII з’їзду КПРС.
<ї-е -в -е -« ■« -в ®--о -о -с ■*> < -•-<-«
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В цей день тільки й розмов було в Грушці:
— Чули? В нашому селі перебуває генерал-лейтенант 

Наумов... Той самий, що керував з'єднанням, яке зро
било партизанський рейд по степових районах України.

— А з генералом приїхав його колишній начальник 
штабу Григорій Мельник, наш

Ввечері просторий зал був 
Михайло Іванович Наумов та 
Мельник з* являються на сцені.

М. І. Наумов розповідає про рейд з'єднання по Сум
ській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській та інших 
областях України, пригадує героїчні подвиги партизан.

Згадав Михайло Іванович сутички партизан з гітле
рівцями під Станіславчиком, сусіднім з Грушками се
лом. Тут, залишених без зв'язку з Москвою, партиза
нів оточили численні гітлерівські загони. Зав'язався 
бій. Разом з усіма партизанами немало героїзму про
явив в цій операції і наш земляк Григорій Мельник. 
Партизани вийшли з оточення, втративши багатьох бо
йових друзів.

Розповів М. І. Наумов і про подвиги 26 партизанів 
під Вінницею. Фашистам здалося, що в їхній тил ви
кинуто численний десант, і вони рушили проти народ
них месників великі сили. Партизани мужньо захища
лись. Останньою загинула радистка Ганна Мілова, сту
дентка Івановського педінституту...

Михайло Іванович вирішив написати про героїчний 
рейд кілька книг. Ного повість «Хинельские походы» 
вже давно вийшла з друку. В Києві зараз видається 
друга повість партизанського командира, яку названо 
«Степной рейд». Для другої частини цієї книги пись
менник лише збирає матеріал.

— Мені повідомили, — говорить Михайло Іванович,— 
що в лісі біля Станіславчика, під старим дубом, захо
вані партійні документи нашого з’єднання. Думаю, що 
тутешні піонери змогли б допомогти нам знайти їх...

Була вже пізня година, коли гості прощалися з кол
госпниками.

— Приїду до вас, коли ви прочитаєте мої книги,—ска
зав наприкінці М. І. Наумов. — Зустрінусь тоді вже 
вами як з читачами...

односельчанин...
переповнений. 1

Григорій Арсентійович
ось

М. ШЕВЧУК, 
кеоівник корпункту «Молодого комунара». 

Ульяновський район.

Нова сторінка історії

УВАГУ всього світу приверта
ють історичні документи 

ХХП з’їзду Комуністичної партії 
Радянського Союзу, який вка
зав людству шляхи побу
дови комуністичного суспіль
ства. «Нова цивілізація від
кривається перед людством», — 
під таким заголовком що
тижнева газета французьких 
комуністів «Юманітедіманш» 
вміщує повідомлення про зна
чення ХХП з’їзду. Цей з’їзд, 
вказує газета, ввійде в історію 
як з’їзд будівників комунізму. 
Його завдання — закласти фун
дамент комуністичного суспіль
ства, яке повинно бути в основ
ному побудоване протягом 
найближчих 20 років.

Величезний інтерес в усьо
му світі викликали виступи на 
з’їзді М. С. Хрущова, в яних 
дано марксистсько-ленінський 
аналіз основних проблем сучас
ного світу, чітко показано пе
ревагу сил соціалізму і миру 
над силами імперіалізму і вій
ни, викрито суть агресивної по
літики імперіалізму, дано нау
кове обгрунтування можливості
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Цікаво знати,що...
...Хоч рослини вловлюють ли

ше близько двох процентів со
нячної енергії, що досягає зем
ної поверхні, вони щороку на
громаджують її стільки, скіль
ки виробили б за цей час 200 
тисяч таких електростанцій, як 
Волзька ГЕС імені В. 1. Леніна.

* * *

...Внаслідок окислення 
земній кулі протягом доби 
кується й розкладається 
складові частини близько міль-

органічних 
темпах усі 

планети 
15-20 ро-

ярда тонн різних 
сполук. При таких 
органічні речовини 
зникли б протягом
ків, якби в процесі фотосинтезу 
не створювалося 
вих сполук.

* *

на 
руй-

на

стільки ж но-

♦
...Приблизно 50 

ню земної атмосфери 
мікроскопічними 
морів
процентів — зеленими рослина
ми материків.

процентів кис- 
створено 

водоростями
та океанів і тільки 10

ЗУБИ АТЛЕТА
О АРРАС1. на півночі 

Франції живе колиш
ній шахтар, а нині цирковий 
артист Жан Маове. людина 
незвичайної сили. Недавно 
він продемонстрував перед 
численними глядачами силу 
своїх зубів. Маове тягнув 
зубами трос, до якого були О 
прив’язані один за одним О 
шість легкових автомобілів, і р 
в кожному сидів за кермом р
водій. Цей незвичайний по- Й
їзд Маове протягнув на нід- у
стань 100 метрів. Я

І

до врегулювання німецької про
блеми, заявив М. С. Хрущов, 
то ми не будемо наполягати на 
підписанні договору до Зі груд
ня цього року. Ми хочемо, щоб 
західні держави визнали необ
хідність покінчити з залишками

О і |/
в

(Огляд повідомлень ГАРС)
мирного співіснування держав 
з різним соціальним і політич
ним ладом.

У спокійних словах М. С. 
Хрущова, пише чехословацька 
«Руде право», особливо від
чутно дала про себе знати не
переборна сила нашого руху, 
його переможна хода, реаль
ність і близькість наших цілей.

Провокації американської 
вояччини в Берліні

ДЛЯ ТОГО, щоб оздоровити 
обстановку в Європі, Радян

ський Союз пропонує укласти 
німецький мирний договір і 
нормалізувати становище в За
хідному Берліні. Якщо західні 
держави виявлять готовність

м. КІРОВОГРАД, аул. Л У НАЧ АРСЬКОГ О, 30.
Телефони: редактора — 66» 12 відповідального секретаря 
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другої світової війни заради 
збереження миру на землі, в 
інтересах ’ усього людства.

Проте правлячі кола імперіа
лістичних держав чинять опір 
оздоровленню міжнародної об
становки, розв’язанню німецько
го питання в Інтересах миру.

Про це свідчать безперестан
ні провокації американської во
яччини в Берліні. Американ
ські окупаційні власті грубо 
порушують постанову уряду 
НДР, відповідно до якої всі 
Іноземці в цивільному при 
в’їзді в столицю НДР повин
ні пред’являти документи, які 
свідчать про їх особу. Остан
німи днями групи озброєних 
американських солдатів на ав
томашинах не раз вторгались 
на територію столиці НДР біля 
прикордонного переходу на 
Фрідріхштрассе, супроводячи 
аптомашпнн з цивільними осо
бами, які відмовлялися пред’я
вити посвідку особи. Для при
криття подібних провокаційних 
дій біля кордону на Фрідріх
штрассе зосереджено американ
ські танки.

Зухвалі провокації амери
канських мілітаристів у Берлі
ні викликають тривогу широ
ких кіл міжнародної громадсь
кості. Навіть буржуазна англій
ська преса засуджує авантю
ристичні дії американської во
яччини. Такі дії, відзначає 
«ІІі.юс оф уорлд», «можуть ви
кликати ланцюг подій, які 
здатні підірвати мир». Вказую
чи на безвідповідальність полі
тики С11ІА, газета закликає 
уряд Англії вжити весь свій

років 
Ново- 
поча-

Шість 
тому в 
українці 
ла робити свої 
перші кроки класична бо
ротьба. Вже на перших 
порах до секції записалося 
більше ста чоловік. А неза
баром навколо тренерів 
Альберта Масола та Федо
ра Бондура згуртувалося 
міцне ядро майбутньої 
команди новоукраїнських 
борців.

Минуло небагато часу, а 
в районі вже проводилися 
показові змагання, спорт
смени дебютували на об
ласних та республіканських 
змаганнях. Виростали й 
розрядники. Серед них — 
Михайло Славінський, Іван 
Леонов, Борис Криворучко, 
Іван Сергієнко. Вони не раз 
займали призові місця на 
змаганнях.

В цьому році новоукраїн- 
ці стали чемпіонами облас
ті. Вони здобули право за
хищати честь Кіровоград- 
щини на матчовій зустрічі 
сільських команд Запорізь
кої, Черкаської та Кірово
градської областей. Змаган
ня проходили в Доброве- 
личківці.

Знову перемога. Важка 
перемога виборена у силь
них суперників. Одним сло
вом, новоукраїнців знають 
на Україні, як справжніх 
спортсменів, бо не раз кла
ли , на лопатки досвідчених 
борців республіки і Федір

чемпіони
Бондур, і Віктор Лебідь, і 
Альберт Масол, і Леонід 
Мельниченко.

Результати спортсменів 
могли бути значно кращи
ми, якби створити відпо
відні умови для тренуван
ня. Тренуються борці тричі 
на^тиждень. Один день во
ни виходять на стадіон для 
розвитку загальної фізич
ної підготовки. Тут можна 
добре і в волейбола погра
ти, і побігати на доріж
ках. А от з приміщенням не 
все гаразд. Борцям вже 
просто набридло перетяга
ти килим з одного кінця 
Новоукраїнки в інший. 
Спочатку тренувалися в 
районному Будинку куль
тури на другому поверсі, 
потім переселилися на пер
ший. Але й тут не довело
ся довго пробути.

Довго шукали спортсме
ни притулку. Через деякий 
час їх поселили в підвальне 
приміщення кінотеатру. Тре
нуватися в підвалі стало 
важко: влітку на стінах ви
ступає холодна слизь, а 
взимку їх покриває іней. 
Холодна підлога і протяги 
у вікнах наганяли жах на 
новачків, вони назавжди 
відмовлялися від боротьби.

йшов час. Борці, як і 
раніше, тягнули килим аж 
на протилежний кінець міс
та — в приміщення прав-

ХОДЯТЬ по муках 
ління колгоспу «Дружба», 
а звідти — знову в напів
темний підвал. За час від
сутності спортсменів тут 
стіни стали ще чорнішими, 
прогнили рами у вікнах. 
Пройшло одне тренування, 
друге. Мати і килим поча
ли розпадатися від воло
гості, а спортсмени стали 
хворіти простудними захво
рюваннями.

— Треба негайно попра
вити становище, — не раз 
зверталися спортсмени до 
голови районної ради Сою
зу спортивних товариств і 
організацій т. Григорчука.

— Почекайте, хлопці, все 
буде зроблено...

Та, крім обіцянки, поки 
що ніяких ділових зрушень 
непомітно.

О. КАЛЬКО, 
наш позаштатний ко
респондент.

ХРОНІКА

На виконання постанови 
XXII з’їзду КПРС труну з 
тілом И. В. Сталіна пере
несено з Мавзолею Володи
мира ' Ілліча Леніна до 
Кремлівської стіни.

вплив, щоб добитися перегово
рів про врегулювання західно- 
берлінської проблеми.

Провокації проти Куби
(з АМЕБНИЙ провал амери- 
» канської авантюри, вчине
ної в цьому році проти Куби, 
нічого не навчив її організато
рів. Американська вояччина 
знову перейшла до активних 
провокацій проти Куби.

Цими днями два бомбарду
вальники порушили повітряний 
простір Куби І розкидали лис
тівки з закликам» організувати 
акти саботажу і диверсій про
ти народного уряду. Бомбарду
вальники не несли розпізнаваль
них знаків, однак їх прина
лежність не становила таємни
ці: на другий день льотчики да
вали в Майамі (штат Флоріда) 
Інтерв’ю кореспондентам аме
риканських газет.

30 жовтня вчинено новий 
злочин. Група контрреволюціо
нерів підпалила будинок пала
цу трудящих Куби.

Поряд з посиленням воєн
них провокацій проти Куби, 
американська дипломатія об
робляє уряди латиноамерикан
ських країн з метою створення 
«єдиного фронту боротьби» про
ти кубинської революції. З на
мови держдепартаменту США 
представник Перу в організації 
американських держав (ОАД) 
зажадав скликання наради мі
ністрів закордонних справ ОАД 
для обговорення питання про 
«втручання Куби у внутрішні 
справи інших держав західної 
півкулі» І вироблення плану 
«спільних дій» проти Куби.

За ідеєю правлячих кіл 
США прийняття перуанської 
пропозиції повинно було б приз
вести до розриву дипломатич
них відносин I припинення всіх 
економічних зв’язків латино
американських країн з Кубою, 
що забезпечило б вояччині 
США умови для нової агресії 
проти Куби. Проте такі краї
ни, як Аргентіна, Бразілія, Чі
лі, Мексіка, Еквадор, Болівія, 
рішуче відмовляються сприяти 
провокаціям, що замишляються 
проти Куби. Більшістю голосів 
латиноамериканські держави 
відкинули пропозицію представ
ника Перу.

(ТАРС).

Редактор П. МАРЧЕНКО.
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І Одеський сільськогосподарський інститутОГОЛОШУЄ
ї: ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВ
к на перший курс за спеціальностях«!:
А агрономія, плодоовочівництво і виноградарство, еко- 

коміка та організація сільського господарства, бух
галтерський облік у сільському господарстві, зоотех
нія, ветеринарія.

До вступних екзаменів допускаються громадяни 
без обмеження віку, шо мають закінчену середню 
освіту.

На спеціальність «Ветеринарія» приймаються тіль
ки особи, що закінчили ветеринарні технікуми і пра
цюють у лікувальних або інших ветеринарних закла
дах не МЄНШЄ/ДВОХ років.

Вступники повинні подати документи і скласти 
вступні екзамени згідно з існуючими правилами при
йому до інститутів.

Заяви приймаються до 15 січня 1962 року.
Вступні екзамени провадяться потоками з 1 груд

ня 1961 року по 15 березня 1962 року.
Звертатися на адресу: м. Одеса, А-39, вул. Сверд

лова, 99, сільськогосподарський інститут, приймаль
на комісія.

РЕКТОРАТ.
:<»а^»ОССССООСаХХХООС^

Кінотеатр «Мир». Для дітей 
«ПРИХОВАНИЙ РАЙ». Поча
ток о 10 год. ранку та 12 год. 
дня. «АМЕРИКА ОЧИМА 
ФРАНЦУЗА». Початок о 2 та 
4 год. дня, 6. 8, 10 год. вечора.

Кінотеатр «Сиваьіець». Для 
дітей «ЗНОВУ ДО ЗІРОК»? і

«МОГУТНІ КРИЛА». Початок 
о 10 год. ранку та 2 год. дня. 
«СКАРБ». Початок о 12 та 4 
гол. дня, 6, 8 та 10 год. вечора.

Кінотеатр Імені Дзержинсько- 
го. «НЕ ХОЧУ ОДРУЖУВА
ТИСЯ». Початок о 9 год. 45 хв. 
та II год. 15 хв. ранку, 1, 2 год. 
45 хв., 4 год. ЗО хп. дня, 6 год. 
15 хв. 8 та 9 год. 45 хв. вечора.

Кінотеатр «Хроніка». Доку
ментальні фільми «Роки і лю
ди», «Сорок років і один день», 
«Нопини дня № 41/01». Демон
струються без перерви з 10 год. 
ранку до 9 год. вечора. Худож
ній фільм «НА КРИЛАХ ПІС
НІ». Початок о 9 год. 30 хп. 
вечора.


