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УЧАСНИКИ VII пленуму обласного 
комітету ЛКСМУ, який відбувся 8 

грудня, з великим інтересом слухали 
доповідь секретаря обкому КП України 
Л. Г. Кравченка і виступи комсомоль
ських працівників, активістів, молодих 
передовиків виробництва.

Промовді говорили, що 
чата області живуть зараз 
усього, про що дізналися 
XXII з’їзду ленінської партії. Нова Про
грама КПРС, прийнята з’їздом, уві
йшла в життя і серця комсомольців/ 
всієї молоді, стала бойовою програмою 
їх дій.

Радісні підсумки, про які йшлося на 
пленумі. Але ще більше потрібно зро
бити у 1962 році — першому році кому
ністичного двадцятиріччя.

' «Нам важливо, — говорив М. С. Хру
щов, — щоб кожна радянська людина 
знала своє місце в строю, щоб вона з 
глибокою свідомістю свого обов’язку 
віддавала будівництву комунізму свої 
сили, енергію, розум, талант, весь жар 
свого серця».

Допомогти юнакам і дівчатам зайняти 
таке місце в строю, щоб кожен з них 
був справжнім борцем за комунізм — 
ось головне завдання первинних ком
сомольських організацій. Слід пам’ята
ти, що Програма КПРС розрахована на 
весь наш радянський народ, а саме то
му вона розрахована і на тебе, моло
дий робітник, інженер, механізатор, тва
ринник, учитель, культпрацівник.

РОБОЧЕ місце працівника міськкому, 
райкому ЛКСМУ, члена комітету 

первинної організації, комсомольського 
пропагандиста і агітатора там, де пра
цює, ^вчиться і відпочиває молодь, — у 
цеху, бригаді, на фермі, в ланці, моло
діжному гуртожитку, клубі, вечірній 
школі. Особисте спілкування комсомоль
ського працівника і активіста з молод
дю, увага до кожної молодої людини, 
до її праці, відпочинку, навчання — це 
той ключ, яким можна відкривати сер
ця, пізнавати заповітні думки, залуча
ти всіх юнаків і дівчат до активної 
участі в труді і громадському житті.

Та не так поки що роблять керівники 
комсомольських організацій Ульянов
ського, Хмелівського, Новгородківського 
районів. Тут миряться з тим, що досі 
є малочисельні комсомольські організа
ції колгоспів, а останнім часом різко 
зменшився ^прийом молоді в ряди 
ВЛКСМ.

Зобов’язання обласної комсомоль
ської організації на 1962 рік високі. На
ша площа комсомольських гектарів ку
курудзи буде займати не менше 150 ти-

зібрати не менше 
кукурудзи в зерні 
гороху,

Щоб справитися 
райкоми комсомолу
безумовне дотримання всіма молодіжни
ми ланками і агрегатами комплексу 
агротехнічних заходів по вирощуванню 
кукурудзи.

Сьогодні дуже важливо мобілізувати 
сільську молодь для вивезення на поля 
місцевих добрив, так організувати зма
гання комсомольців, як у Компаніївсько- 
му районі. Тут на вивезенні добрив ви
користовуються всі транспортні засоби, 
щодня комітети комсомолу колгоспів 
підбивають підсумки роботи за день, 
визначають переможців.

ОБОВ’ЯЗОК кожного кукурудзовода 
” працювати за методом нашого зем
ляка Олександра Гіталова. Тоді на всіх 
молодіжних плантаціях кукурудза буде 
вирощуватися без затрат ручної праці. 

■ Допомогти молодим кукурудзоводам ви
вчити і застосувати досвід О. В. Гіта
лова повинні райкоми комсомолу, агро
номи, інженери колгоспів та радгоспів.

На ферми прийшов новий загін мо
лодих ентузіастів. У 1962 році буде на
правлено для роботи в тваринництві ще 
10 тисяч комсомольців і молоді.

Пленум поставив завдання перед кож
ним молодим тваринником бути на сво
їй ділянці сміливим пропагандистом но
вого, борцем за технічний прогрес у 
сільському господарстві.

У нас є все для того, щоб одна дояр
ка обслуговувала по ЗО—50 корів, один 
свинар відгодовував за рік 1000—1500 
свиней, одна пташниця доглядала по 
шість — вісім тисяч голів птиці.

Зараз, як ніколи, відповідальний 
ріод у тваринників. Комсомольські 
ганізації повинні добиватися, щоб
лодіжні ферми були зразковими, в усьо- 

передовими, щоб сьогодні й завтра 
знижувалася продуктивність худоби.

ЮНАКИ і дівчата області, як і всієї 
країни, стали на комуністичну вах- 
Вони прагнуть щодня на кожній ді-
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мо-

му 
не

ту.
лянці перевиконувати плани, завдання, 
зобов'язання і цим самим гідно, по- 
комуністичному зустріти XIV з’їзд 
ВЛКСМ, XIX з’їзд комсомолу України.

Свідома, високопродуктивна праця 
кожного на благо Вітчизни в ім’я тор
жества комунізму має відіграти велику 
роль у формуванні нової людини, при
страсного борця за щастя народу.БІЛЬШЕ ТОВАРІВ народного

- _________ ________________________ СПОЖИВАННЯ
МОСКВА, 11 грудня. 

(ТАРС). Понад шість тисяч 
експонатів представлено на 
виставці мйшин і приладів 
культурно-побутового і гос
подарського призначення, 
відкритій на ВДНГ СРСР.

Сьогодні виставку відвідали 
заступники Голови Ради 
Міністрів СРСР тт. О. М. 
Коснгін, М. Г. Ігнатов, 
К. М. Руднев, заступники 
голови Держплану СРСР 
Г. М. Орлов, В. П. Зотов,

п в» ыЕьва сввива юввв вен ввввввввв вавиввввн ■■■■■а'
а 
а

Нарада працівників сільського : 
господарства нечорноземної зони 5
МОСКВА, 12. (ТАРС). Сьогодні в Палаці спорту ■ 

Центрального стадіону імені В. І. Леніна відкрилась на- ■ 
рада працівників сільського господарства Центрального, ■ 
Північно-Західного і Волго-Вятського економічних ра- " 
йонів. "В

Понад 11 тисяч чоловік — майстри землеробства і 5 
тваринництва, вчені, партійні і радянські працівники 2 
обговорюють, як в умовах нечорноземної зони краще " 
перетворити в життя рішення XXII з’їзду КПРС у пи- 2 

ттаннях сільського господарства, як швидше створити £ 
достаток продуктів землеробства і тваринництва.

В роботі наради беруть участь товариші Л. І. Брсж- ■ 
нев, І. І. Воронов. Ф. Р. Козлов, О. М. Коснгін, А. І." 
Мікоян, Д. С. Полянський, М. А. Суслов, М. С. Хрущов, ї 
М. М. Шверник, П. Н. Демічев. Л. Ф. Іллічов, Б. М. По- ї 
номарьов, І. В. Спиридонов, О. М. Шелепін.

Нараду відкрив перший заступник голови Бюро ЦК." 
КПРС по РРФСР Г. І. Воронов. З доповіддю виступив" 
І олова Ради Міністрів РРФСР Д. С. Полянський. ■

М. І. Строків, відповідальні 
працівники ЦК КПРС, Ра
ди Міністрів СРСР і Держ
плану СРСР.

Після огляду експонатів 
було проведено нараду з 
участю працівників Держ
плану СРСР і торговельних 
організацій, яка обговорила 
завдання збільшення випус
ку холодильників, телевізо
рів, радіоприймачів, радіол, 
магнітофонів, посуду, під
вищення якості виготовлю- 
ваної продукції.

Нарада визнала за до
цільне організувати на Вис
тавці досягнень народно
го господарства СРСР все
союзний огляд галантерей
них виробів, парфюмерно- 
косметичних товарів і пред
метів побутової хімії з тим, 
щоб на основі перегляду 
відібрати кращі зразки, 
розширити асортимент то
варів цього призначення, 
збільшити випуск і поліпши
ти ЇХ ЯКІСТЬ.

БУТИ 
щедрому врожаєві 

Т’ОМСОМОЛ ЬЦІ нашого 
колгоспу не лише під

тримали компаніївців, але й 
самі розпочали боротьбу за 
50-центнерний врожай ка
чанистої в наступному ро
ці. Ми створили три удар
них комсомольських групи, 
які вивозять перегній на 
поля. Всі комсомольці ак
тивно включились в роботу.

З вогником працюють 
трактористи Олег Високо- 
лян та Леонід Прибім. 
Кожного дня трактором 
«Бєларусь» хлопці вивозять 
по 20 тонн перегною. На 
високоврожайні ділянки під 
кукурудзу вивезено сотні 
тонн органічних добрив.

— Врожай буде високим, 
— говорять комсомольці. — 
Адже боротьбу за нього 
розпочали вже зараз.

В. АРАКЕЛОВ, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Ілліча 
Хмелівського району.

Коли Таня проходить ву
лицями села, з нею шаноб
ливо вітаються і літні кол
госпники, й молодь. Бо всі 
знають в Новгородці: ста
ранна трудівниця вона.

Працює Таня дояркою і 
має чим похвалитися: за де
сять місяців цього року одер
жала вона від кожної з 21 
корови близько 2.852 літрів 
молока. Майже на 350 літрів 
перевиконала своє річне зо
бов'язання.

На знімку: краща
доярка новгородківського 
колгоспу імені Леніна Те
тяна МАРУЩАК.

Фото В. КОВПАКА.

Комсомольський маяк
З БРИГАДИ ГІТА ЛОВЦІВ

ДОСІ ніколи на комсо
мольських зборах трес
ту «Укрелеватормлинбуд» 

не ставилось таке питання, 
якому були присвячені ос
танні збори в первинній ор
ганізації будуправл і н н я 
№ 10. Йшлося про те, що 
повинен зробити кожний 
комсомолець для побудови 
комуністичного суспільства. 

Виступаючі не виділялися 
красномовністю. Взагалі, 
скупі на слова, але багаті 
на хороші справи, молоді 
будівельники вносили лише 
конкретні, ділові пропози
ції.

Ось виступає ударник ко
муністичної праці 
Переверзєв.

— Вважаю, що ми 
винні обмежуватись 
громадською роботою, 
здебільшого спрямована на 
розвиток наших же здібнос
тей. Треба, крім цього, зро
бити щось конкретне, при
міром, відпрацювати кож
ному щомісяця п’ять годин 
безкоштовно. Це складати
ме на рік принаймні шіст
десят годин на кожного ком
сомольця. Думаю, що пер
шими підтримають мене на
ші розвідники майбутньо
го — ударники і члени 
бригад комуністичної праці.

— І нехай кожен комсо
молець, — підтримує попе
реднього промовця нещодав
но прийнятий в ряди 
ВЛКСМ Петро Бичук, — 
залучить до участі в не
дільниках ще хоча б одного 
молодого будівельника. Тоді 
наші сили подвояться.

Так і записали в резолю
ції: кожному комсомольце
ві відпрацювати п’ять годин 
на місяць безкоштовно.

А десятого грудня молоді 
будівельники провели свій 
перший недільник, присвя
тивши його наступному XIV 
з’їздові ВЛКСМ.

Віктор

не по- 
лише 

, яка

Г. МАЛОБРОДСЬКИИ.

Він міг години проводити біля батька, кращого 
механізатора колгоспу. А в десять років вже само
стійно, водив трактора. І ось Петро Іванович Тан- 
цюра доручив синові важелі машини. І тоді хлоп
чик відчув себе справжнім трактористом.

Минав час. Любов до техніки переростала в ба
жання успадкувати професію батька, який працю
вав помічником бригадира тракторної бригади в ар
тілі імені XX з’їзду КПРС.

Володя закінчив школу в 1958 році і пішов пра
цювати причіплювачем. А через деякий час він стаз 
кращим причіплювачем бригади.

Минали дні. Олександр Васильович Гіталов вже 
наступного року доручив юнакові трактор «МТЗ-5К». 
Це був найщасливіший день в житті Володі.

Молодий тракторист не лише добре працював. 
Відвідуючи гурток .технічного навчання, який орга
нізовано в бригаді, він вчився. Успішно склав екза
мен і одержав посвідчення на право водіння трак
тора.

В. Танцюрі немає ще й двадцяти років. Але ім’я 
його вже відоме в районі.

В цьому році Володимир взяв зобов’язання ви
ростити на площі 64 гектари по 50 центнерів куку
рудзи. Вчився в школі передового досвіду, яка ор
ганізована на базі тракторної бригади О. В. Гітало
ва. І завзято працював: вивіз по 15 тонн перегною 
на гектар, своєчасно розпочав сівбу, вносячи разом 
з насінням органо-мінеральну суміш. Через п’ять днів 
після сівби заборонував площу.

І ось настали хвилюючі дні. Що скажуть спеціа
лісти? Кукурудза дала хороші сходи... Комісія ви
явила, що квадрати вийшли правильними, точними. 
Перший екзамен складено на «відмінно».

Висота рослин незабаром досягла 3—3,5 метра, 
на кожному стеблі — по 2—3 качани. Коли зібрали 
врожай, виявилось, що з кожного гектара одержано 
87 центнерів качанистої. Хороші результати! Щедро 
віддячила земля за труди невтомні.

Ваблять хлопця нові рубежі. Комсомолець Воло
димир Танцюра разом з Євгеном Петерсом дали 
слово в наступному році виростити по 100 центне
рів кукурудзи з кожного гектара.

В. ТАРОВИК, 
інструктор Новоукраїнського райкому комсо
молу, наш позаштатний кореспондент.
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Комсомольці і молодь!
Гідними трудовими по

дарунками зустрінемо XIV 
з'їзд ВЛКСМ і XIX з'їзд 
ЛКСМ України!



МЕТА РОБІТНИЧА

д

Ти бачиш, читачу, на цьому знімку дівчат з ири.ади 
комуністичної праці Жанни Турбаївської. Вони працю
ють на Олександрійському електромеханічному заводі 
ізолюзальняцями.

Почесне звання комуністичної бригаді присвоєно в 
дні роботи XXII з'їзду КПРС.

На знімку: члени бригади комуністичної праці ізолю
вальниць (зліва направо): Олександра МАРЧЕНКО, Та
ня ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Рая ЧУБ, Валя БОРДЮГ. Жан
на ТУРБАЇВСЬКА. Ольга ЧУМАК.

♦ото А. ДІБРОВНОГО.

2. Інженерні знання—
ТТ'ОЛИ мислено уявляєш 
А нашу «Червону зірку» 
через..двадцятиріччя, то ба
чиш не лише нові, співзвуч
ні з комуністичною епохою 
цехи, досконалі автоматичні 
лінії, але й нових людей за
воду. Свідомі, високоосві
чені, вони будуть в однако
вій мірі здатні як до фізич
ної, так і до розумової пра
ці, до участі в різних галу
зях громадського життя, 
культури, науки.

Освіта стала однією з 
першочергових умов форму
вання нової людини. Для 
молодих червонозорівців 
навчання і труд — невід
дільні. 360 молодих робітни
ків навчаються у вечірній 
школі робітничої молоді, 
141 — в технікумах, 279 — 
у вузах. За цими цифрами 
стоять цікаві, хороші люди. 
Для них девізом став клич: 
«Більше знати, більше вміти, 
щоб краще будувати кому
нізм».

Ось, приміром, комсомоль
сько-молодіжна бригада 
свердлувальниць Володи
мира Полудня. Цей кому
ністичний колектив 
ХХП з'їзду КПРС в основу 
свого повсякденного 
поклав моральний 
будівника комунізму. Свято 
виконується тут комуністич
на заповідь — вчитися. Нав
чаються у цій бригаді всі 
до єдиного. Тетяна Бри- 
жицька і Валентина Гордус 
навчаються в вечірньому по
літехнічному інституті, Во
лодимир Полудень і Олена 
Рибкіна відвідують підго-

І Л И с ти 
І з ооного заводу

V* \zWWWWVV А*/***'.*** 

їм таємниці креслень, допо
магають вдосконалювати 
посівні машини. Наполегли
во здобуває політехнічну 
освіту у вузі конструктор 
відділу головного металур
га Георгій Алійниченко 
здібний молодий винахід-

імені

життя 
кодекс

товчі курси, а Лариса Бон
дар ще тільки дев’ятиклас- 
ниця. Але з однаковою на
полегливістю долають вони 
шлях до вершин науки.

Одним з ініціаторів кому
ністичного змагання на на
шому заводі є бригадир Ми
кола Брайко з ливарного 
цеху сірого чавуну. Його 
бригада удостоєна найпо- 
чесніїиого звання — комуні
стичного колективу імені 
XXII з'їзду КПРС. Поміт
но виріс за роки змагання 
вожак цього колективу — 
Микола Брайко. Він закін
чив середню школу робітни
чої молоді, а зараз навчає
ться в машинобудівному 
технікумі. Безумовно, на 
цьому не зупиниться брига
дир комсомольсько-моло
діжного колективу — наздо
ганятиме в навчанні 
дружину, Людмилу, 
працює стержневицею 
ночасно є студенткою 
технічного інституту.

свою 
яка 

і од- 
полі-

ЛЛОЛОДЬ уміє поєднува- 
ти навчання з основною 

роботою. Так, навчання в ін
ституті не перешкодило 
контролеру ВТК Валентину 
Гончаренку здобути звання 
кращого робітника своєї 
професії. До того ж Вален
тин ще й секретар комсо
мольської організації.

Особливо тягнуться до 
знань наші невтомні вина
хідники, раціоналізатори. 
Технічні знання відкривають

ник. знання, ооержані 
відриву від виробництва, 
вивели в число кращих ра
ціоналізаторів заводу і слю
саря метизного цеху Анато
лія Маркова.

Серед молодих червоно
зорівців немало таких ось} 
наполегливих і жадібних до 
знань, які пройшли шлях від 
робітника до інженера. Ін- 
женером-конструктором пра
цює колишній контролер 
Олег Дудатій, на інженер
ній посаді трудиться Вален
тина Мацкул, яка спочатку 
була копірувальницею. Та
ких прикладів можна наве
сти безліч.

Потяг молодих робітників 
до знань сильнішає. Своїм 
неоціненним багатством — 
знаннями, щиро діляться з 
друзями наші молоді спе
ціалісти. Хорошу справу ор
ганізували комсомольці-ли- 
варники з цеху сірого чаву
ну — консультаційний пункт 
для молоді, яка навчається. 
Чергують у ньому й дають 
консультації молоді спеціа
лісти. Охоче 
виробничники 
до випускника 
політехнічного 
Миколи Сиротюка, до тех
нолога Віктора Гольдиїтей- 
на й інших.

В своє майбутнє молода 
зміна червонозорівців не-

звертаються 
по допомогу 

Київського 
інституту

одмінно йтиме в дружбі з 
підручником, набуваючи но
вих знань. У нас в завод
ському комітеті комсомолу 
існує перспективний план 
підвищення освітнього рів
ня молодих робітників. Йо
го найголовніший пункт: се
редня освіта — кожному. 
Це, звичайно, як мінімум. А 
багато ж молодих робітни
ків заводу вже нині став
лять собі за мету здобути 
інженерні знання. Наш план 
вимагає, щоб було підго
товлено достатню кількість 
спеціалістів потрібних заво
ду професій, щоб кожен ро
бітник мав по декілька су
міжних або інших спеціаль
ностей, щоб кожен комсомо
лець, крім того, мав громад
ську професію. Адже без 
цього не можна обійтися 
людині комуністичного 
пільства, суспільства, 
ми будуємо, в 
тимемо.

М.
секретар 
комсомолу
«Червона зірка».

якому

сус-
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МАЛЄТА, 
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заводу
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З боку ви не під'їжджали б до Олек-ЯКОГО
сандрії, звідусіль побачите високі стрункі кор

пуси Байдаківської брикетної фабрики. Над нею 
цілодобово — вдень і вночі — клубочаться густі су
вої білої пари. Схожі на купчасті хмарини, вони під
німаються високо вгору і тануть у безмежному під
небессі.

До фабрики по вузькоколійці безупину сновигають 
прудкі електровозні состави вщерть заповнені бурим 
вугіллям. Доставлена на територію підприємства, 
темнокоричнева маса проходить складний шлях 
крізь п’ятиповерхові сушильно-пресові корпуси і пе
ретворюється у схожі на шоколад з блискучими, не
мов глазурованими обідками плитки брикету.

Побувайте на фабриці, пройдіться по її цехах, і ви 
побачите не позбавлений інтересу складний процес 
перетворення бурих безформних грудочок у готову 
продукцію. Тут вам стане відразу ясно, чому, ска
жімо, через верхній корпус фабрики щодоби випа
ровується понад 2.200 тонн води. Це брикетники з 
допомогою досконалих механізмів видаляють воло
гу з бурого вугілля. А її міститься в ньому до 57 
процентів.
ГУРА маса безперервно надходить до сушильних 

барабанів, в преси, рухається по конвейєрах, 
віддає вологу і перетворюється на дрібний поро
шок, а потім — у невеликі плитки. Готова продук
ція зі складів відвантажується в багатотонні арбелі 
і йде в усі кінці нашої республіки, у Молдавію, в 
ряд районів Російської федерації.

В сушильно-пресовому цеху № 1 сьогодні вахту 
несе комсомольсько-молодіжна зМна інженера Івана 
Григоровича Лещенка. Напружено гудуть мотори, 
розмірено рухаються стрічки транспортерів, в 
усьому відчувається злагоджений ритм роботи 
всього колективу: мотористів, машиністів транспорт
них машин і пресів, сушильників.

Змінний інженер по-господаоському обходить свої 
«володіння»

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 13 грудня 1961 р., 2 стор.

:
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Колектив зміни *
хоч порівняно і 
молодий, але вже 
має свої славні 
традиції. Він одним з перших на фабриці та й в 
сандрії виступив заспівувачем змагання за 
ністичну працю. За труд невтомний, за 
явлені риси нових взаємовідносин зміні 
Лещенка ще в кінці 1959 року одній з перших 

Ч серед колективів комбінату було присвоєне високе 
звання комуністичної. Відтоді члени зміни примно
жують свою славу десятками тисяч тонн зверхпла- 
нової продукції. Понад десятимісячну програму во
ни видали 3.222а тонни брикету.
П ЕСЬ процес брикетування в д початку до кінця 

побачити неможливо—він відбувається всередині
“складних машин, якими члени зміни лише управля
ють з допомогою кнопок і вимикачів. Але є на фиб- 
риці робітники так званої основної виробничої діль
ниці. Прямого відношення до випуску брикету вони, 
здавалося б, і не мають, але без них не обійдеться 
жоден цех. Ось по корпусу з довгим шлангом в ру
ках йде дівчина в спецівці. Це — комсомолка Євге
нія Росянчук. Вона зосереджено направляє потуж
ний струмінь води на долівку. В усі боки з шипін
ням розлітаються сріблясті бризки.

Кого завгодно запитайте в цеху і всі вам підтвер
дять, що у Євгенії чи не найпочесніиіа робота. Дів- 
чина не просто наводить чистоту в цехах, а підтри
мує тут так званий «пиловий» режим. Буровугільна 
пилюга — небезпечний ворог брикетників. Перена
сиченість її в цеху може повести за собою самоза- 
горяння і навіть вибух. Тому-то Є. Росянчук з та
кою особливою вправністю промиває від пилюги 
кожний закуток. І не без підстав пишається своєю 
роботою.

Різними шляхами прийшли юнаки і дівчата на 
Байдаківську брикетну, у кожного свої нахили: 
одні захоплюються спортом, інші — активні учасни
ки художньої самодіяльності. Але всіх їх об’єднує 
спільне прагнення — для того, щоб краще, продук
тивніше трудитися, треба вчитися.

— Без глибоких знань у нас не обійдешся, __  го
ворить /. Г. Лещенко. — Техніка стає складнішою, 
удосконалюються процеси. / одного досвіду, нехай 
навіть багаторічного, тут недосить, потрібно й теорію 
«підганяти».

І справді, на фабриці, яка бореться за звання 
підприємства комуністичної праці, тепер всі почи
наючи від директора М. К. Кульбашного і кінчаючи

У Міністерстві 
справ СРСР 
прийняв рішення відкликати 
з Албанії надзвичайного і 
повноважного посла СРСР 
тов. Шикіна І. В., а також 
весь персонал радянського 
посольства і торгпредства.

Радянська сторона вва
жає, що в умовах, коли ал
банський уряд свідомо де
далі більше загострює від
носини з Радянським Сою
зом, використовуючи з ме
тою антнрадянської діяль
ності і своє дипломатичне 
представництво в СРСР, 
дальше перебування посла 
HP Албанії Несті Насе, а 
також персоналу посольства 
і торговельного радника 
Албанії в Москві позбавле
не будь-якої підстави.

У зв’язку з цим РадийГ^ 
ський уряд вимагає, щоб 
посол і- весь персонал по
сольства і торговельного 
радника Албанії в Москві 
залишили територію Радян
ського Союзу.

(ТАРС).

- закордонних
Цими днями заступник 

міністра закордонних справ 
СРСР М. П. Фірюбін прий
няв тимчасового повіреного 
в справах Народної Респуб
ліки Албанії в Москві 
Г. Хїазі. За дорученням Ра
дянського уряду М. П. Фі
рюбін зробив йому заяви, в 
яких відмічається, що ал
банський уряд, проводячи 
курс на дальше загострення 
відносин з Радянським 
Союзом, особливо після 
XXII з’їзду КПРС, розгор
нув у країні ворожу СРСР 
наклепницьку кампанію. 
Він навмисно здійснює за
ходи, спрямовані на те, щоб 
перешкодити нормальній 

діяльності посольства і 
торгпредства СРСР в Алба
нії. ...

-Уряд Радянського Союзу, 
враховуючи все це, а та
кож маючи на увазі зухвале 
твердження албанської сто
рони про те, що радянським 
дипломатам нібито більше 
нічого робити в Тірані,

прибиральницями, всі вчаться. Директор фабрики 
закінчує місцевий гірничорудний технікум, в цьому ж 
учбовому закладі без відриву від виробництва на
бувають технічні спеціальності комсомольці пресу
вальник О. Долженко, креслярка В. Несвєтаєва, 
електрослюсар М. Філіпенко та інші. Заочно в ін
ституті вчаться начальник механічної майстерні 
О. Щербак, змінний інженер 1. Лещенко, електро
слюсар А. Кульбаиіний.

V? БАЙДАК.!ВСБК.ИХ брикетників є ще одна ве- 
лика турбота — не відстати у змаганні з моло

дим колективом брикетної фабрики в башкирському 
місті Кумертау.

Байдаківцям є чим поділитися з своїми башкир
ськими друзями. На фабриці широко розвинута тех
нічна творчість — кожний п'ятий робітник тут ра
ціоналізатор; пропускна спроможність цехів досягла 
рівня, передбаченого на кінець семирічки. В цехах 
здійснено ряд нововведень: на сушильних бараба
нах установлені спіралі нової конструкції, на тру
бах-сушилках — сепаратори. І в томи, шп загальна 
сума річної .економії від впровадження раціоналіза
торських пропозицій по фабриці перевищила 200 тїі- 

заслуга комсомольців-сяч карбованців, немала 
виробничників.

Золоті розсипи хороших 
організації фабрики можна 
кроці. Це руками молодих „ _______ ,______.
«Заповіт Леніна» Олександрійського району

:
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справ комсомольської 
зустріти на кожному 
у підшефному колгоспі 

_____ _____________ меха
нізовано свиноферму, електрифіковано токи; у під
шефних школах працює десять піонервожатих-ви- 
робничників. Торік на колишньому пустирі площею 
в шість гектарів закладено колективний фруктовий 
сад. Пройде кілька років, і фабричний район пере
твориться в суцільний мальовничий зелений масив.

Історичні документи XXII з'їзду КПРС надиха
ють колектив на нові трудові звершення, окрилили 
брикетників. Тепер вони вишукують додаткові дже- 

. рела збільшення випуску брикету, зниження його 
собівартості. У зв'язку 5ц нестачею видобутку сиро
вини на Байдаківськоми вуглерозрізі і шахтах, ін
женерно-технічні працівники фабрики вирішили до
мішувати в буре вугілля штиб, якого в Донбасі 
скупчилося понад 7 мільйонів тонн. Розв’язання цієї 
проблеми має велике народногосподарське значення 
і відкриває заманливі перспективи.

Колектив, який бореться за звання комуністич
ного, робить все для того, щоб з під'їзних ко
лій в усі кінці країни відходило все більше ешело
нів з понадплановим байдаківським брикетом.

В. КРАМАРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».
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6 кожну сім'ю!

У ВИРІ
В лив перед НаК₽е':'

в місце відводиться культосвітнім ™ ° ДОСВ1ДУ значне 
бібліотекам. Саме вони повинні пппШаДаМ 1 °.соблнв° 
кожного громадянина, кожного трубника0 селТ?*?™ 
люючі цифри семирічки, визначити кожному м’сце в за' 
ГаНашГ^аН„і^Ьбі М П°'5'ДООУ 
«ІХЗЗЇЇЕ? Ху“3 “ЯЛа ’Iа СЄ?-Є 
І пр Чййпоиип „7 книгу — кожній колгоспній СІМ 1.

Пеоні ' 51 В>КЄ виконали- Як же ми досягли мети? 
гою ’ ?КЛаЛН ПОСІМейнУ картотеку. З її допомо-
пїія П, встановити наших постійних відвіду
вачів. Для залучення всіх інших жителів села до читан
ня літератури ми з кількома активістами, особливо чле- 
нами гуртка «Юні друзі книг», зробили подвірні обхо
ди. Проводили з колгоспниками бесіди про користь чи
тання, розповідали про нові твори. Не забули і про лю
дей похилого віку. Члени ради Діда Затулнвітер, Ва
силь Яшішевський, Таїса Репешко регулярно відвідують 
колгоспних пенсіонерів, читають ЇМ книги.

Значну частину робочого часу я проводжу на тварин
ницьких фермах і в бригадах артілі імені Фрунзе: обмі
нюю книги, журнали, розповідаю про новини, організу
вала пересувки, пункт видачі книг. Зараз послугами 
бібліотеки користуються 730 читачів — майже всі меш
канці села. Знаючи кожного з них, я не тільки раджу 
цікаву книгу, а й рекомендую прочитати ту чи іншу 
спеціальну літературу.

Велику увагу приділяю наочній агітації, яка завжди 
приваблює читачів В приміщенні бібліотеки оформлені 
плакати на теми: «За що ми боремось в семирічці», 
«Дорогу королеві полів’.», «Дамо країні вдосталь м’ясз, 
масла і молока!». Є у нас добре оформленний «Куток пе
редового досвіду», де можна побачити бібліотечний пла
кат «Курс — на наші маяки», переглянути книжкову ви
ставку «Виростимо високі врожаї всіх сільськогоспо
дарських культур у 1962 р»

Під рубрикою «Передовому досвіду — широку доро
гу» — портрети і матеріали про передовиків і новато
рів сільськогосподарського виробництва. Це люди 
невтомних шукань, сильної волі, наші маяки, які пока
зують шлях до зразкового ведення сільського господар
ства, до вищої продуктивності праці. Серед них — знат
ний механізатор двічі Герой Соціалістичної Праці О. В. 
Гіталов, Герої Соціалістичної Праці кукурудзовод Ф. Я- 
Косянчук і буряковод П. Т. Громійчук та інші.

В альбомі ^Передовики колгоспу імені Фрунре» зроб
лено детальний опис методів роботи чабана М. 3. Пц- 
дипенка, передової доярки Галини Цвик і т. д.

Одна з найбільш поширених форм пропаганди кни
ги — це бесіда бібліотекаря з читачем. Бесіди', голосні 
читання, індивідуальні розповіді проводяться не тільки 
в бібліотеці, клубі, а більше всього на фермах, бригадах, 
в полі колгоспу. Тематика голосних читок і бесід різно
манітна

Передова доярка нашого колі оспу Галина Цзик зо
бов’язалась надоїти до дня відкриття XXII з’їзду КПРС 
по 2000 кілограмів, а надоїла по 2500. зайняла перше

життя
місце в соціалістичному змаганні серед доярок колгоспів 
і радгоспів нашого району/Галина за нашим доручен
ням виступає перед колгоспниками, розповідає, як їй 
допомогли в роботі брошури про досвід кращих тварин
ників країни.

Важливе значення у вивченні інтересів і запитів окре
мих читачів має участь бібліотекаря в громадському 
житті_ села. Я завжди буваю на загальних колгоспних, 
партійних і комсомольських зборах. В моєму щоденнику 
час від часу з’являються записи про те, яку літературу 
необхідно придбати, які книги дати тому чи іншому чи
тачеві.

Не менш корисними для вивчення запитів читачів є 
масові заходи, що проводяться в бібліотеці, літературні 
і тематичні вечори, бібліографічні огляди. Зокрема, ці
каво пройшли у нас літературні і тематичні вечори: «І 
один у полі воїн», «Щастя! Яке воно?», «Програма 
КПРС — велична програма боротьби за комунізм».

Зараз ми готуємо тематичний вечір на тему: «Будівни
цтво комунізму — справа наших рук». В його проведен
ні, крім активістів бібліотеки, візьмуть участь передо
вики сільського господарства колгоспу.

На досягнутому ми не заспокоїмось. Разом з акти
вістами зробимо все, щоб бібліотека стала справжнім 
помічником парторганізації артілі в пропаганді істо
ричних рішень партії серед трудівників села.

х л. ОЛІЙНИК,
завідуюча Степанівською сільською бібліотекою. 

Устинівський район.

ВСЮ ЩИРІСТЬ СЕРЦЯ
ТТ AM СПЕЦІАЛІСТИ по- 

трібні і роботу вам про
понуємо на вибір, — гово
рив завідуючий районним 
відділом культури.

Єванжеліна Паславська, випускниця культосвітньо
го технікуму, поїхала приймати їскрівську сільську 
бібліотеку.

...Іскрівка красива. Станеш біля клубу, глянеш 
довкола — не село, а картина. Рівні, довгі вулиці. 
Обабіч, наче вартові, вишикувались білі хатини. А за 
ними — річка. Все село оперезане її блакитною стріч
кою. Про таке село якраз і мріяла Єванжеліна. Іскрів
ка їй сподобалась.

Несподівано хороше враження справила і бібліоте
ка. Як ото буває, зайдеш до людини в хату і бачиш, 
що всі закутки добром заставлені.

Бібліотекарка побачила тут таку картину. Не 
тільки полиці, а й столи, стільці, навіть проходи слу
жили тут стелажами. Десять тисяч книг значилось у 
списку. А в районі казали: «Погана бібліотека...».

По картках хотіла скласти уяву про актив бібліоте
ки. Витягла^перину-ліпшу, розкрила. На всьому роз
вороті розмашисто був заповнений... один рядок. Хто 
ж стане опорою в перші дні?

Підійшла до вікна, протерла пальцем. В око впала 
річка верби... Таки правду казали в райвідділі куль
тури: «Іскрівка — хороше село...».

Наступного дня до дверей не можна було наверну
тись. Звідти вилітала порижіла пилюка шмаття по
жовклого паперу. То Єванжеліна наводила ТЧТ . 
док А вже на ранок в бібліотеку прийшов перший 
відвідувач. Можливо, не стільки, щоб 
подивитись на неспокійне дівча — нову бібліотекар 
ку, про яку вже говорило село.

Але застати Єванжеліну виявилось не так просто 
Другого ж дня була вже на фермі, знайомилась з 
доярками Маленька, метка, вона прошилася по ко- 
різнику глянула на дошку показники,. nor,я п,д,- 
йшла до гурту.

Зав'язалася щира розмова. Бібліотекарка Розказа- 
лаLi о книжки Рз питань тваринництва. порадила, 

що треба читати. .
Поступово формувався актив ~д°%™Л™ф£ 

Парасенко, свинарка Галина Та^сю^Є‘^знОФ^с- 
ми Людмила Штефа^. Гого лем в Р g називати 
ло світло в бібліотеці, хоч И \ , a 
тоді простим книгосховищем.________________ ___

\і В ТОРГІВЛІ-
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І/ ОДИ в нашій країні 
стало відомо про 

скликання XXII з’їзду 
КПРС, комсомольці 
промтоварного магазину 
№ 86 на кілька хвилин 
затрималися після ро
боти. Говорили коротко:

— Я пропоную боро
тися всім колективом за 
високе комуністичне 
звання, — звернулася 
до подруг старший про
давець галантерейного 
відділу Надія Мороз.

Пропозицію Наді всі 
підтримали. Незабаром 
в магазині почав пра
цювати новий відділ, з 
якому товари продава
лися на виплату. Крім 
того, комсомольці за
пропонували створити 
стіл розкрою.

У промтоварний
діл заходить споживач, 
йому необхідно термі-

ВІД-

t ■

і

Замість єдиного плакату 
кількарічної давності- на 
стінах з'явились: «Куточок 
механізатора», «Куточок до
ярки», «Що читати свинар

кам» і т. д. З'явились картотека, каталоги. Тепер чи
тачам не треба було блукати між запилених бібліо
течних полиць, шукаючи потрібну книгу... ,

ЛОПЦІ, бібліотекарка йде.
— 3 книжками?

— Що, дівчино, романи принесла? — порушує паузу 
густий баритон.

— Тут переважно література по ремонту сільсько
господарських машин.

Література згодилась ремонтникам. А, натрапивши 
на другу книгу «Піднятої цілини», той же баритон 
попросив записати і цей твір. .

І відтоді вже другий рік куточок тракторного ва
гончика бригади № 1 відводиться під книги. Приймає 
і видає їх ентузіаст Микола Григорівський.

Полюбили в селі бібліотекарку. Молодь поважає її 
як порадника, друга, а старші, як дочку. Особливо ж 
уважним був демобілізований солдат Вася Кульїиен- 
ко. Після приїзду з армії він щовечора носив з бібліо
теки свіжі книжки додому, а незабаром переїхала до 
нього і сама бібліотекарка.

Ставши дружиною колгоспного шофера, Єванжелі- 
на, як і раніше, вникає в життя села, сприймає всі 
його радощі і болі. І люди прислухаються до її голо
су. Голова колгоспу І. М. Павлюк запрошує на засі
дання правління. Парторганізація доручила їй ви
пускати стіннівку «За високий урожай». З ініціативи 
Єванжеліни випускають газету в чотирьох екземпля
рах — для всіх бригад колгоспу.

...Вечорами, після роботи йдуть в бібліотеку люди, 
щоб послухати бесіду про нову Програму КПРС, взя
ти свіжі брошури з матеріалами XXII з'їзду КПРС, 
почитати газети, журнали. їх завжди радо зустріне 
молода комуністка, поділиться новинами, розповість 
зміст нової цікавої книги. / хто зайде сюди хоч раз, 
обов'язково знайде час і для повторного візиту в 
бібліотеку, стане її постійним відвідувачем.

А нещодавно їскрівську сільську бібліотеку зане
сено на обласну Дошку пошани.

Петрівський район.
I. НЕНЬКО.

у КИЄВІ відбувся респуб- 
* ліканський зліт юних 
натуралістів і дослідників 
сільського господарства — 
озернят. В його роботі 
взяли участь відомі новато
ри колгоспного виробни
цтва.

На фото: знатні кукуруд- 
зоводи країни Геоой Соціа
лістичної Праці Федір Яко
вич КОСЯНЧУК з Кірово
градської області (зліва) І 
двічі Герой Соціалістичної 
Праці Євген Вікторович 
БЛАЖЕВСЬКИИ з Оде
ської області під час пе
рерви розмовляють з юнна
тами — учасниками зльоту. 

Фото Н. Цидільковського. 
(Фотохроніка РАТАУ).

Іл;.ши<ко 
Олсксандрійсько- 

садка № 12.

Світлана 
ховатслька 
го дитячого
Понад п'ять років всю свою 
ласку І дівочу ніжність від
дає вона малюкам. Нещо
давно комсомолку С. Іля- 
шенко на партійних зборах 
рекомендували до вступу в 
кандидати КПРС.

На знімку Світлана ІЛЯ- 
ШЕНКО.

Фото Г. УДОВИЧЕНКА.
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ново .покроїти плаття. 
Не проходить і півго
дини, як робота вже ви
конана. Здавалося б, 
сам по собі факт незнач
ний, але він говорить 
про чуйне ставлення 
працівників магазину до 
запитів населення. Ось 
тому щиру вдячність 
людей заслужили моло
ді продавці промтовар
ного відділу Діда Подо- 
рога, Люда Малько, Ва
ля Авдієнко.

Буває, що споживач 
не може підібрати по 
своєму росту пальто чи 
костюм, йому пропону
ють завітати в магазин 
через кілька днів. За
мовлення покупця обо
в’язково виконується.

— Головне наше зав- 
говорнть зз- 

магазином 
Мельниченко, — 

товари до 
Тому наш 

продає чнма- 
на винос- 
за межз- 
пракгику-

дання, — 
відуючий 
Г. І. 
наблизити 
споживача.
колектив 
ло продукції 
них стоянках 
ми магазину,

І, ються виїзди з промто
варами в райони облас

ті — Олександрівський, 
Хмелівський, Новоукра- 
їнський та інші.

В нинішньому році 
магазин набагато збіль
шив план товарообігу. 
Ще на 25 листопада 
продав він товарів на 
648 тисяч карбованців 
плану при річному зобо
в’язанні 645 тисяч.

Нещодавно колективу 
хмагазина присвоєно 
^звання комуністичного. 

Було б непогано, щоб 
методи і досвід робо пі 
колективу кіровоград
ського магазину № 86 
стали надбанням всіх 
торговельних працівни
ків області.

О. БУР’ЯНСЬКИЙ. 
<2 м. Кіровоград.
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Майстерню
спорудили

учні
ЩЕ НЕДАВНО в Мало- 

висківській середній 
і школі № 3 не було своєї 
, майстерні. Учням доводи
лось проходити виробниче 
і навчання в ~ 
центральній 
комбінату.

— Хіба не
ми руками звести майстер
ню? — запитували старшо
класники. — У нас же он 
свої майстри ростуть.

За короткий час дев’яти
класники Віктор 
Микола Довгань. 
Романенко та інші 
ли будівельною 
Не минуло й місяця, як

PTC або на 
садибі цукро-

зможемо СВО1-

Гончар, 
Віктор 

оволоді- 
справою. 

: на 
подвір’ї школи виросли 
цегляні стіни. Десятиклас- 
ники-теслярі Дмитро Сой- 
ченко, Володимир Сологуб, 
Володимир Москальов та 
ще дехто з учнів виконали 
решту робіт. Було завезено 
устаткування, і майстерня 
стала до ладу. Тепер шко
лярі оволодівають в ній 
столярною та електротех*- 
нічними спеціальностями.

Юні будівельники закін
чують також спорудження 
шкільного планетарію, стрі
лецького тиру в міському 
парку. Завдяки їх вмілим 
рукам школа матиме і спе
ціальний кабінет будівель
ної справи.

І. ТЕЛЯТНИК, 
наш позаштатний ко
респондент.

м. Мала Виска.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР#
13 грудня 1961 р.» З стор.



ЛМОЛОДІЖНЕ КАФЕ
ВІДКРИТО
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» ЛЛОЛОДі Кіровограду давно мріяли про свое кафе. 

IV* Завдяки ініціативі комітету комсомолу заводу 
«Сільгоспдеталь» воно, нарешті, з’ явилося в нашому 
місті.

Увечері 9 средня привітно розчинилися перед мо
лоддю двері приміщення заводської їдальні, яка у 
суботні й недільні вечори перетворюватиметься у мо
лодіжне кафе.

Перший вечір комсомольці «Сільгоспдеталі» вирі
шили провести, так би мовити, в «родинному колі», — 
не запрошуючи багато молоді з інших підприємств. 
Воно й розуміло, адже й члени комітету, і секре
тар його, Леонід Сенько, хвилювались: як розпочне
ться нова, незнайома справа? Як сприйме її молодь?

Та перші ж години роботи кафе розвіяли всякі 
сумніви. З усього було видно, що подобається моло
дому конструкторові заводу Борису Дегтяру провес
ти вечір з друзями Віктором Ткаченком і Петром Со
рокою за,столом, на якому — десертна вечеря, пляш
ки з безалкогольними напоями.

; Лине музика. Ось в одному кінці залу, не зайнято- 
і му столиками, уже закружляли перші пари. Відіиу- 
і кавиїи куточок іїозатишніше, схилились над дошкою 

шахісти. Кілька дівчат, очевидно подруги, з цікавіс
тю перелистують свіжі номери журналів. А за сусід
нім столиком ділиться своїми враженнями від ту
ристської подорожі за кордон молодий майстер трес
ту «Укрелеватормлинбуд» Геннадій Малобродський.

— Ну як, подобається вам тут? — запитуємо у 
чорнявої дівчини, яка щойно танцювала.

— О, звичайної — в один голос озивається Олена 
Степаненко та її подруга Клавдія Олексієва. Це — 
токарі механічного цеху з бригади Людмили Кравцо- 
вої — кращого молодіжного колективу підприємства, 
удостоєного звання бригади комуністичної праці 
імені XXII з'їзду КПРС.

— А танці? Ні в яке порівняння не йдуть вони з 
отими танцюльками, які процвітають - ще в деяких 
клубах, — додають дівчата.

Щоправда, дехто не поділяє загального захоплен
ня. За одним із столиків з виразом скуки на обличчі 
сидить молодий брюнет і скептичним поглядом обво
дить зал. Нарешті він підводиться і підходить до офі
ціантки.

— 150 «Московської» не наллєте? — конфіденціаль- 
но шепоче їй.

— Що ви?! — здивовано відповідає та. — У нас 
без цього. .

/ випадковий відвідувач, насунувши на лоба мод
ну хутрову папаху, простує до виходу.

Наступні вечори в молодіжному кафе обіцяють бу
ти ще цікавішими. Господарі його запрошуватимуть 
до себе молодь з агрегатного заводу, з «Червоної 
зірки» та інших підприємств. Тут будуть влаштову
ватись зустрічі з артистами, поетами, з багатьма 
людьми, яким є що розповісти молоді.

Слід вітати ініціаторів хорошого починання й по- 
\ бажати їм, щоб завжди у їх кафе панувала атмосфе- 
! ра дружби, щоб не знала сюди дороги скуки.\ * т БОДНАР.І м. Кіровоград. * *
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Музична студія в школіХОРОШУ ініціативу проявив педколектив Глинської середньої школи, організувавши музичну студію. Школа придбала комплекти різних музичних інструментів. Виявилося, що чимало батьків бажає записати своїх дітей у студію Зараз’розпочалися заняття по класу баяна і скрипки. В. ЯЦЕНКО.Новогеоргіївський район.
Прочитайте, це цікаво

ДИНІ РВЄШЬ НА ДЕРЕВІ і
0.Я И МОЖЕ башіаи перекочувати на дерево? Виявл-.іє- 
“■ ться, може. На одній з ділянок Гагрського опорною 

пункту Головного ботанічного саду Академії наук СРСР 
є плантація струнких дерев, схожих на пальми. Високо 
над земле»- під шапкою зеленої крони, зріють вели
чезні жовті плоди. Хто їх бачить вперше, мимоволі ви
гукує:

— Та це ж дині! 1 ростуть вони на дереві...
Плоди дійсно нічим не відрізняються від динь зви

чайного колгоспного баштану. Деякі досягають двох 
з половиною і навіть трьох кілограмів.

По плодах рослину назвали -«динне дерево». В бота
ніці воно відоме як папайя. В радянські субтропіки де
рево перекочувало з Центральної Америки. Місцсаі жи
телі Флорідн називають папайю «ванті», що означає 
«будь здоров». Відоме воно і як «золоте дерево жит
тя». Такі назви папайя одержала за багаточисленні 
лікувальні і дієтичні властивості, 3 цієї цікавої рослини 
виготовляють до ста різних препаратів.

Ми розрізаємо жовтий продовгуватий плід. Він приєм
но пахне. За смаком плід також нагадує диню, тільки 
має хоч і приємний, але різкий присмак. Його дає па-, 
паїв — особлива, дуже цінна речовина, за своєю дією 
рівноцінна тваринницькому пепсину. В цьому головна 
особливість і цінність плодів. Папаїн добре розчиняє 
мертві клітини і викликає швидкий ріст живих тканин. 
Він володіє чудодійною силою при лікуванні ран, опіків, 
нейтралізує укуси отруйних павуків. У харчовій про
мисловості папаїн застосовують для прояснення пива і 
надання молодим винам смаку старого вина.

Якщо людина дуже перевтомлена чи виснажена хво
робою. плоди дерева шкидко відновлять її сили, під
німуть тонус життя. У зрілих плодах міститься більше 
70 процентів цукру і багато вітамінів.

Ми з подивом розглядаємо дерево, милуємося його 
величезним ізумрудним листям. Виявляється, воно теж 
має цікаві властивосте Найстаріше тперде м’ясо, загор
нуте в листя папайї. через кілька годин стає м’яким 
і ніжним. Листям добре мити голову для зміцнення во
лосся. можна застосовувати замість мила при пранні 
білизни.

У розсадниках опорного пункту близько ста дерев. 
На деяких рослинах зріє по 40—50 плодів. Папайя пло
доносить один раз в житті. Віддавши людині свої дари, 
рослини гинуть. На їх місце садоводи висаджують нові. 
Ростуть вони швидке і на третій рік уже дають плоди. 
В кожному плоді по 1200—1300 дрібних насінин.

На жаль, динне депево — ніжна, теплолюбива росли
на. Більшість його сортів можна вирощувати лише в тро
піках і оранжереях. Але є сорти, які витримують і суб
тропічний клімат. У розсадниках випробовується декіль
ка сортів В недалекому майбутньому динне дерево 
ввійде в наш побут нарівні з лимонами і мандаринами.

О. МАСТРЮКОВА. 
кор. ТАРС.

}
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Турбохід 
яа підводних крилахГОРЬКИЙ. До проектування першого в світі вантажного судна на підводних крилах приступив колектив центрального конструкторського бюро заводу «Красное Сормово». Воно розраховане на перевезення 100 тони вантажів з швидкістю 80 — 90 кілометрів на годину. Корабель матиме газозу турбіну потужністю близько восьми тисяч кінських сил.

—0—

До ядерйого 
вибуху в СШАНЬЮ-ЙОРК. Як уже повідомлялося, в результаті нового ядерного вибуху в США радіоактивна рухається в напрямі Карлсбад, приблизно за 24 милі місця вибуху.Керівники .комісії атомній енергії дали розпорядження перекрити автомагістралі, що зв’язують атомний полігон з містом. Як повідомляє газета «Нью- Йорк тайме», сім автомобілів, що прибули в Карлсбад, виявилися сильно зараженими. Газета вказує, що вітер жене хмару на північ від полігона. «Нью-Йорк тайме» повідомляє також про самодовільний вибух потужного заряду тринітротолуолу, який знаходився за дві милі від випробної шахти. Вибух стався в результаті детонації від ядерного випробування.(ТАРС).

---------- ф.----------

хмара міста розташованого від

Перший номер „Едванс“ 
НЕДАВНО в Канаді вийшов 
" з друку перший номер но
вого прогресивного молодіжно
го щомісячника «Едванс». Йо
го видавець — Комуністична 
ліга молоді Канади. Мета 
журналу — нести слово ліги в 
маси, поширювати передові 
ідеї серед юнаків і дівчат всі
єї країни.

Журнал розповідає своїм 
читачам про те, як їхні молоді 
співвітчизники борються за 
мир і роззброєння.

«Едванс» знайомить своїх 
читачів з основними міжнарод
ними подіями, висловлюється 
за необхідність розширення 
контактів між студентами Ка
нади і Радянського Союзу.

Спеціальна стаття присвяче
на радянському кіномистецтву, 
ідеям гуманізму, які воно про
пагує. '•

А. ЖИГУЛЬОВ, 
■ор. ТАРС.

ЗНАЙОМТЕСЬ: САШКО!Фотоетюд В. Крамнина.
До рідного дону

Канікули — аж у лютому, 
(Життя студентське — 

вогонь)...
На пероні людно-людно, 
Не протовпишся у вагон. 
Чую серцем і дужим 

тілом —
За Дніпром десь село моє, 
Вкрите шифером білим- 

білим,
А не соломою;
Давно відцвіло черешнями, 
Відпахло пшеницею 

за літо, —
І вже зима обережно

Мої однолітки в армію 
Ідуть. А в мою Іванівну 
Заходить дівкою гарною 
Весна щодня і щоранку. 
Сузір’я—мрії мережею... 
Із виглядом доброго 

вчителя- 
З газети рядки 

зосереджено 
Дідусь читає, вичитує. 
..Як гарно додому їхати! 
Вітер. Дорога напориста 
Тремтить, а думка, 

мов крихта. 
Вискакує поперед поїзда.

НАЙВИЩА 
НАГОРОДАКілька років тому до нас в Богдапінську сільську лікарню прийшла молоденька, ,русява дівчина — медсестра Клава Скрипай. ,3 перших же днів робо- іти зарекомендувала себе активною, чесною трудівницею.Незабаром у Клави з’явилося багато друзів, серед них і діти, які з ,гордістю говорили: «Ми ,будемо такими, як Клада».і Чи в ніч, чи вдень »викличте Клаву до хво- ірого і вона обов’язково ) прийде.І Ось уже майже рік 'Клава день при дні від- 'відує хворих Миропо- *вих. Не раз з’являлась 'Клава на нічні виклики односельчан., За сумлінну працю (адміністрація лікарні (Часто відзначала у сво- )їх наказах Клаву Скри- )пай. Та найбільшою нагородою для неї — лю- )бов і повага односельчан.) В. БОГДАНОВА. / Знам’яиський район.
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ВУЛИЦЯ
НОВОСЕЛІВ

Одягла нас у теплі пальта. Анатолій ВОРФЛ1К.
ХУЛІГАНІВ 3 ЗАЛИ СУДУ.

ПОКАРАНО
ОІКТОР Гуля, працівник СКБ 

заводу «Червона зірка», по
вертався зі своєю дружиною 
Надією додому. Тільки що мо-

Не за тією 
адресою

лоді люди подивились в кіно
театрі хороший фільм, .1 тому 
настрій у обох був чудовий. 
Раптом недалеко від воріт 
стадіону «Авангард» їх пере
стріла група п’яних хуліганів. 
Один з них — Чайковський — 
відізвав Віктора убік.

— Де живеш? — дихнув го
рілчаним перегаром і. не діж
давшись відповіді, наніс Вікто
ру сильний удар. Інші хуліга
ни — Поддубний і Висторой- 
ський — також накинулись на 
ні в чому неповинну людину.

Гулі нанесено тяжке тілес
не пошкодження лівого ока з 
повною втратою зору.

Міський- суд під голзвуван- 
ням судді т. Семененка розгля
нув цю справу. Всі троє під 
судних свою провину визнали 
повністю. Хуліганів засуджено 
до суворого покарання: Чай- 
ковського до 8 років позбав
лення волі, а Поддубного і 
Висторойського до 5 років по
збавлення волі кожного. Вирок 
зустрінутий присутніми зі 
схваленням. \

<1 КОСЬ, повернувшись увєче- 
'■ рі додому, робітниця МІ
СЬКОЇ контори благоустрою Ва
лентина Бугайова помітила в 
кімнаті дивне безладдя. При 
більш детальному огляді квар
тири господарка виявила, що 
з шафи зникло багато коштов
них речей вартістю більше як 
на 240 карбованців.

Здавалося б. вихід один: 
негайно повідомити міліцію. 
Але замість цього, двадцяти- 
трьохрічна жінка звернулась 
за допомогою до... ворожки. А 
та, не довго думаючи, сказала:

— Крадіжку зробила твоя 
сусідка.

Так підозра пала на чесну 
жінку. Лише завдяки втручан
ню працівників міліції було 
викрито справжнього злодія. 
Ним виявився родич чоловіка 
Бугайової. сторож школи № 8 
Іван Небогатов. який вже мав 
судимість.

І. Небогатова засуджено до 
півтора року позбавлення полі.

І. ЧЕХЛОВ, 
голова Кіровоградського 
міського народного, суду.

(їїЛСТО гуляють весілля у 
, * Груищі, а через рік — 
(другий молоді господарі 
^просять друзів на новосілля. 
Щ достатку живуть молоді 
; колгоспні сім’ї, отож і 
) будуються.

Тому-то сільська Рада ви
рішила відвести новим за
будовникам спеціальну ву
лицю, щоб вона стала 
справжньою окрасою села. 
Колгосп допоміг будмате
ріалами. Не минуло й міся
ця, як двома рівними ряда
ми виросли стіни новобу
дов. У вільний від роботи 
час колгоспники допомагали 
один одному в будівництві.

Молоді господарі насади
ли навколо своїх осель ба
гато дерев — зеленою буде 
їх вулиця.

Незабаром у критих залі
зом та шифером будинках 
спалахнули електричні вог
ні. Настала осінь — пора 
новосіль. Радісним було во
но у колгоспного кролевода 
Василя Вербицького. Ного 
будинок — один з найкра
щих на вулиці. Відсвятку
вали новосілля і молоді 
колгоспники Леонід Голота, 
Анатолій Осауленко, Ми
хайло Васютинський та ін
ші. Незабаром в нові доб
ротні будинки вселяться ще 
десятки молодих колгосп
них сімей. М. ШЕВЧУК.Ульяновський район.

Редактор П. МАРЧЕНКО,

присутніми зі

м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, Зв.
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Облвидаву, м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

БК 00742. Зам. № 8378. Т. 27.000.

Кінотеатр «Мир». Для дітей — комедія «ОБЕРЕЖНО, БАБУСЮ». Початок о 10 год. ранку і 12 год. дня. «НА БЕРЕГАХ ІНГУРИ». Початок о 2 і 4 год. дня, 6, 8, 10 год. вечора.Кінотеатр імені ського. Для дітей НОМОРОЧКА». о 10 год. ранку та 11 год. ЗО хв.ЗЕЛЬ1 год.20 хв.8 год.Кінотеатр «Сивашець». Для дітей — «НАД ТИСОЮ». Початок о 10 год. ранку, 12 і 2 год, дня; «ДАРКЛЕ». Початок о 4год. дня, 6, 8, 10 год. вечора.

Дзержин- -- «ЧОР- Початокдня. «МАДЕМУА- НІТУШ». Початок о 2 год. 40 хв і 4 год. дня, о 6 год. 10 хв., і 9 год. 50 хв. вечора.
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