
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про Пленум Центральною Комітету Комуністичної партії України

Вчора, 29 березня 1962 року, у Сесійному залі Верховної Ради УРСР від
крився Пленум Центрального Комітету КП України.

Пленум затвердив такий порядок денний: ,
» Про підсумки березневого Пленуму ЦК КПРС 1 завдання Комуністичної 

партії України по поліпшенню керівництва сільським господарством.
З доповіддю в цьому питанні виступив перший секретар ЦК КП України 

товариш М. В. Підгоряни.
В роботі Пленуму ЦК КП України беруть участь перші секретарі сільських 

райкомів партії, товариші, що рекомендовані обкомами партії начальниками те
риторіальних виробничих управлінь 1 парторгами, вчені, відповідальні працівни
ки республіканських організацій.

Після доповіді товариша М. В. Підгорного почались дебати. На вечірньому 
засіданні виступили товариші: П. Ю. ІІІелест (перший секретар Київського об-
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

кому КП України), М. О. Соболь (перший секретар Харківського обкому 
України), П. П. Козир (перший секретар Вінницького обкому КП України), ■ 
Ю. Г. Бахтін (секретар Красногвардійського райкому КП України Кримської’ 
області), М. П. Толубєєв (перший секретар Дніпропетровського обкому КП Украї
ни), В. В. Скрябін (перший секретар Запорізького обкому КП України), Г. Ф. 
Гулін (секретар Глобинського райкому КП України Полтавської області), О. П. 
Ляшко (перший секретар Донецького обкому КП України), О. Ф. Ватченко (пер
ший секретар Хмельницького обкому КП України), Т. Р. Рнндін (сенретар Ка-- 
гарлицького райкому КП України Київської області), М. С. Синиця (перший сек
ретар Одеського обкому КП України), Є. Є. Алексєєвський (голова Державного’, 
комітету Ради Міністрів Української РСР по водному господарству), І. 3. Кряж 
(секретар Великоновосілківського райкому КП України Донецької області).

Пленум ЦК КП України продовжує роботу.
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П’ятниця, ЗО березня 1962 р.

В обкомі КП України
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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Ціна 2 КОП.

ініціативу колективу 
зірка“заводу „Червона

Т?ОЛЕКТИВ робітників, інженерно-технічних праців- 
ників і службовців заводу «Червона зірка» у від- 

іШізідь на рішення XXII з'їзду КПРС та березневого 
Пленуму ЦК КПРС взяв зобов’язання достроково, до 
26 грудня 1962 року, виконати річний план збору і здачі 
металолому та відходів чорних і кольорових металів. 
Кожен працівник заводу зобов'язався у 1962 році зібра
ти і здати на базу «Втормету» на комсомольський раху
нок по 20 кілограмів металолому.

Колектив підприємства закликав всіх трудівників 
підприємств, будов, колгоспів і організацій області 
включитись у змагання за дострокове виконання плану 
по збиранню металолому.

Бюро обкому КП України схвалило цінну ініціативу 
колективу заводу «Червона зірка» і зобов’язало міськ
коми і райкоми КП України обговорити на всіх підві
домчих підприємствах і в організаціях звернення колек
тиву «Червоної зірки» і прийняти соціалістичні зобов'я
зання по достроковому виконанню плану збору і здачі 
.'•ому чорних та кольорових металів. Зобов’язано та
кож облпрофраду і обком ЛКСМУ ширше залучити 
профспілкові і комсомольські організації до роботи по 
зверхплановій здачі металолому.
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Цікаві, веселі весняні канікули

Рішення ' березневого 
Пленуму ЦК КПРС ба
гато думок викликало в 
конструктора Кірово
градського заводу «Сіль- 
госпдеталь» Івана Ма
хині. Дати сільським тру
дівникам досконалі ма
шини — над таким зав
данням трудиться в ці і 
дні молодий конструк- 
тор. І

На знімку: Іван МА- І 
хиня. .

Фото М. Савкунова. —................. — ------- ~—г---------------- ~----- ----------------
__________ _____________ .1 ти свою роботу комсомол ра Карпенка та інших про- і громадське

Кожному підприємству — «Більшовик». При активній 
діяльний, оперативний штаб участі й допомозі його чле- 
семирічки! Під таким гас- “
лом повинен нині будува- Майї Овчаренко, Володими-

нів Миколи Гаркуші.

ментацію на 
стенда для 
гідронасосів.

Пожвавило

модернізацікі 
випробування

ТЕХНІЧНИМ ПРОГРЕС— 
В РУКАХ МОЛОДИХ

ТИЖДЕНЬ ДИТЯЧОЇ кни
ги проводять працівники Кіро
воградської бібліотеки для ді
тей та юнацтва ім. А. Гайдара. 
Вже відбувся ранок «Книжко
ві іменини» для молодших кла- 
с.а і вечір для старшокласнн- 
к.в. На вечорі, крім гостей — 
постів, виступили з читаннями 
втасних віршів дев’ятикласни
ки Микола Мнкнтенко (26 шко
ла) і Зоя Грицаєнко (11 шко- 

Восьмикласниця школи

ГЖВИТЯЖНИМИ. славни- 
ми ділами увінчав своє 

ім’я комсомол. Про них зві
туватиме він незабаром сво
єму XIV з’їздові. Про ряс
ні рекордні врожаї допові
датимуть молоді хлібороби; 
про те, як творять достатки 
народні розповідатимуть 
тваринники; про зведені ни
ми споруди розкажуть буді
вельники. А молодь промис
лових підприємств — про 
наполегливу боротьбу за 
технічний прогрес, про те, 

( як комсомольці відкрива- 
Їють двері цехів для всього 

передового, сучасного.

Різні методи обирають 
поборники технічного

— тематичним вечір на гресу. Найчастіше — не ши- 
''“V провів клуб стар- ' --------

Кіровоградської 
взяли

виробницт-

свою роботу 
конструктор« 

ське бюро Гай» 
воронського па» 
ровозоремо н т- 
ного заводу. 
Питання тех« 
нічного протре» 
су постійно пе
ребуває в цент« 

уваги комітетів ком« 
Олександрійського

у промисловому 
ві.

Там, де вже 
працюють 
штаби, відчувається молоде 
завзяття, дух творчості й 
ініціативи. Велику роботу 
проводить комсомольський 
штаб, створений на Кірово
градській панчішній фабри
ці. Він керує секцією гро
мадського технічного кон
тролю і рейдами. Особли
во відчутна робота штабу 
у технічному навчанні мо
лодих панчішників. В шко
лах передових методів пра
ці, технічного прогресу й 

про- оволодіння суміжними про
фесіями навчається 120 чо
ловік. Молоді спеціаліс
ти — Т. Личмаренко, 
Т. Григор, К. Головікова 
діляться з робітниками сво
їми знаннями, навчають 
прогресивним методам.

Провідне місце в житті 
підприємства зайняв штаб, 
створений при комсомоль
ському комітеті заводу

створені й 
комсомольські

водилась комплексна меха
нізація ливарного цеху.

Комсомольський штаб за
воду «Динамік» очолив 
боротьбу за економію сиро
вини. Завдяки великій кіль
кості зекономленого преспо- 
рошку, пластмасовий цех 
випускає тепер додаткову 
продукцію — люстрові пат
рони.

Шефство над впровад
женням у виробництво но
вих машин і верстатів ого
лосили комсомольці Кірово
градської швейної фабрики. 
Оволодіння новими опера
ціями входить і в особисті 
плани вкладу в семирічку, 
які тут має переважна біль
шість комсомольців.

За високу продуктив
ність праці на своєму під
приємстві борються молоді 
агрегатівці. Г ром а д с ь к е 
конструкторське бюро за
воду веде велику роботу з 
раціоналізаторами. Комсо
мольці А. Ворона, Є. Ав- 
руцький і А. Полярна роз
робляють технічну доку-

№ 23 Люда Кондратенко прочи- 6 
тала свій вірш «Моїй учи-і 
тельці». Цікавими також були 1 
зустріч з кубинцями, що нав- \ 
чаються у Бобрннці, і вечір, V 
присвячепий Максиму Горько- у 
му.

К. МОЛОДЧЕНКО, 
бібліограф дитячої біблі
отеки.

• ♦ »
«ПОГОВОРИМО ПРО ДРУЖ

БУ, ТОВАРИШУВАННЯ і ЛЮ- 
СБОВ» -
таку тему 
шокласників 
школи № 18. У вечорі 
участь і шефи — робітники де
ревообробної дільниці заводу 
«Сільгоспдсталь». А 25 берез
ня учні 6 — 10 класів двічі вис
тупили з хорошим концертом 
перед глядачами в кінотеатрі 
імені Дзсржннського.

Л. ЧЕРНИШОВА, 
секретар комсомольської 
організації школи № 18,. '
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Пленум Кіровоградського міськкому КП України

рокий розмах раціоналіза
ції і винахідництва, шефст
во над впровадженням но
вої техніки і технології, не
щадна боротьба з браком, 
залучення молодих робітни
ків до технічного навчання і 
т. д. Все це об’єднується 
у комсомольських штабах 
семирічки.

₽і 
сомолу 
авторемонтного і електро
механічного заводів.
, Міцна і велика комсо
мольська сім’я «Червоної 
зірки» чимало зробила для 
удосконалення виробництва, 
понадпланового випуску сі
валок. Але комсомольський 
штаб семирічки, на жаль, 
створюється дуже повіль
ними темпами. І хоч підіб
рано до його складу хоро
ших, ініціативних комсо
мольців, але питання про 
затвердження їх членами 
штабу ніяк не зберуться 
розглянути на засіданні ко
мітету.
ГР РЕБА визнати, що ду- 
-В- же слабо ведуть бо
ротьбу за технічний прогрес 
молоді будівельники. Так, 
в будівельному управлінні 
№ 1 Кіровоградського обл- 
будтресту (секретар комі
тету комсомолу В. Богунен- 
ко) в минулому році прове
дено лише один комсомоль
ський рейд по будівельних 
майданчиках. Не прова
дяться вони і зараз. Навіть 
коли надійшов тривожний 
сигнал від малярів брига
ди т. Пічкуренка, яка прос
тоювала через відсутність 
фронту робіт і матеріалів, 
комітет на це не реагував.

Комсомольські комітети 
таких підприємств, як Кі
ровоградський олійжнрком- 
бінат, вірьовочна і мебльова

28 березня ц. р. відбувся 
пленум міськкому КП Ук
раїни, який розглянув зав
дання ідеологічної роботи 
міської парторганізації в 
світлі рішень XXII з’їзду 
КПРС.

Доповідач — секретар 
міськкому партії т. Бодна- 
ров Г. й. детально охарак
теризував стан і заходи по 
роз’ясненню і виконанню 

(рішень історичного з’їзду, 
!завдання первинних органі
зацій в підвищенні ділової 
і політичної активності тру
дящих міста для здійснен
ня грандіозних накреслень 
комуністичного будівництва. 
Як у доповіді, так і в ви
ступах, велике місце було 
відведено агітаційно-масовій 
роботі, лекційній пропаган
ді, діяльності клубів, біб
ліотек, вихованню дітей в 
сім’ї і школі. Всебічно об- 

. говорені заходи боротьби з

пережитками минулого в 
свідомості окремих людей, 
з аморальними явищами, 
хуліганством, посилення ан
тирелігійної пропаганди.

В обговоренні доповіді 
виступили секретар партко
му заводу «Червона зірка» 
т. Тюренков В. В., завідую
чий відділом пропаганди і 
агітації міськкому партії 
т. Вибрик В. І., секретар 
парткому школи вищої 
льотної підготовки т. Риба- 
ков О. М., секретар міськ
кому ЛІуСМУ т. Сокуренко 
В. О., прокурор міста 
т. Панченко Є. П., заступ
ник голори міськвиконкому 
т. Дегтярюк О. т., відпові
дальний секретар міського 
відділення Товариства для 
поширення політичних та 
наукових знань т. Савелье
ва І. С. та інші, всього II 
чоловік.

По розглянутому питан-

ню пленум прийняв відпо
відне рішення.

На пленумі затверджені 
також соціалістичні зобо
в’язання трудящих Кірово
града на 1962 рік. Виріше
но продовжити традиційне 
змагання з трудящими міст 
Уфи, Вінниці, Черкас і 
Олександрії. Колективи всіх 
підприємств Кіровограда 
вирішили річну виробничу 
програму по випуску ва
лової продукції і найваж
ливіших виробів заверши
ти достроково, до 25 груд
ня, а по житловому, про
мисловому і культурно-по
бутовому будівництву —• 
до 26 грудня.

За рік під заселення на
мічається здати 34 тисячі 
квадратних метрів житло
вої площі. Червойозорівці 
зобов’язалися понад план 
випустити одну тисячу сі
валок; до кінця року на

кіровоградських підприєм
ствах буде освоєно 132 но
вих видів виробів, пущено 
в дію 300 високопродук
тивних верстатів, ряд кон- 
вейєрних ліній.

У зобов’язаннях передба- «фабрики, вагоремонтний за- 
--------- --------- т — *В0д теж дос{ щЄ не створи

ли штабів семирічки, недос
татню увагу приділяють мо
дернізації виробництва, під- 

продуктивності 
і культури праці.

Хвиля нового змагання 
прокотилась на заводах і 

змагання за 
особистий вклад в побудову 
комунізму. В індивідуаль
них планах комсомольці 
конкретно визначають свою 
безпосередню участь в тех
нічному прогресі підорне' - 
ства. Ширити цей чудовий 
рух повинні комітети ком-

чено випуск великої кіль
кості понадпланового взут
тя, швейних виробів та ін
ших промислових і продо
вольчих товарів. Широкі ( вищенню 
заходи намічено в благо
устрої міста, зокрема по
садка 260 тисяч дерев і 
чагарників. Поліпшаться а фабриках 
умови медичного обслужу
вання, зросте сітка продо
вольчих і промтоварних ма
газинів, підприємств гро
мадського харчування.

В узагальнених міськко
мом партії зобов’язаннях 
колективів періедбачається (сомолу, вбачаючи в »ьому 
відчутне посилення шеф- (джерело нових, небачених 
ської допомоги колгоспам, »досі виробничих успіхів.

Собовий — 
робітник 

відділення

наймо- 
Хмелів- 

_____ ___ «Сіль
госптехніки». Торік пін 
прийшов сюди з атестатом 
зрілості, став учнем токаря, 
а невдовзі почав працюва
ти самостійно. Тепер у май
стернях «Сільгосптехніки» 
завершують ремонт тракто
рів. Комсомолець Іван Со- 
£^’іий може гордитися: він 
*геж чимало зробив, іцоб 
колгоспна техніка вийшла 
на поля добре підготовле
ною.

II а знімку: Іван СО- 
БОВИИ.

Фото Ю. МОТОРНОГО.

лодший 
ського



М. О. Хрущов:
Я звертаюсь до комсомольців, молоді, — ви 

молоді, енергійні багато зробили і робите для 
Батьківщини. Ви боретесь за своє- світле май
бутнє. То- беріть навантаження на повну силу з 
тим, щоб допомогти колгоспам і радгоспам наро
щувати виробництво зерна і особливо продуктів 
•тваринництва.

А А^і4

Слюзилось небо. Сизий ту- 
май пеленою огорнув 
схрвап від людського 
ріть недалекі яри. 
Маніина сповзає з 
грунтову. Заносить, 
злісно крутить

земл ю, 
ока ча- 

будівлі.*. 
шосе на 

Шофер 
баранку. іЦе 

кілька метрів — і машина ні і 
кюветом. ■ Злае назад.

— Не доїдемо. — бідказт'.ся 
шофер. — Застрягнемо в полі.

Виходить з машини,. йде впе
ред І швидко повертається.

— НІ. — кидає розпачливо.
— Треба йти. — гозорить 

Андрій і вилазить з кабіни — 
До бригади кілометрів з шість. 
Назад може трактором під
кинуть...

Відчиняємо дверці. Попереду 
шість кілометрів липкого боло
та. Години дві добиратимемося. 
Йти чи не йти? — Вилізаємо, 
ступаємо крок, провалюємось в 
мокрий сніг...

О СІЧНЯ 1962 року. За- 
пальні виступи, гарячі 

суперечки про невикориста
ні резерви. Збори прийма
ють програму 
господарської 
діяль пості 
комсом о л ь- 
ської органі
зації на рік, 
визнана ю т ь 
рубежі, які 
візьмуть юна
ки і дівчата колгоспу іме
ні Дзержинського в чет
вертому році семирічки. Ви
ростити по 55 центнерів ку
курудзи в зерні на кожному 
з 342 гектарів, по 25 цент
нерів гороху на кожному з 
100 гектарів, надоїти на фу
ражну корову по 2300 літ
рів молока...

Високі зобов’язання! А 
як же будуть виконуватись 
вони?

"ЕГЕВДОВЗІ зібралися збо- 
■йй' ри в першій комплекс
ній. В заходах по виконан
ню зобов'язань намічено 
створити тут дві комсомоль
сько-молодіжних ланки по 
вирощуванню кукурудзи.

— Давайте, друзі, — го
ворить секретар комітету 
комсомолу артілі Андрій 
Павлюк, — приступимо до 
виконання наших наміток.

Піднімається секретар 
комсомольської організації 
першої бригади Рая Кут- 
віцька. Не всиділа взимку 
вдома — пішла працювати 
телятницею. І' клубом заьї- 
дує. А навесну... . ’

— Звичайно, — говорить 
Рая, — я знову повернуся в 
свою ланку. Знову з своїми 
дівчатами і хлопцями виро- 

’ щуватимемо високий уро- 
„жай королеви.

— Правильно! — підтри
мали комсомольці свого ва
тажка.

До складу комплексної 
ланки, яку очолює Рая Кут- 
віцька, ввійшли Зіна Бабен- 
ко._ Валентина Кучеренко, 
Валентина Дяжур, Софія 
Жеребцева, трактористи 
Микола Плис, Володимир 
Лігостов. Микола Саркібаєв 
та інші.

— Наша ланка теж в 
повній бойовій, — заявив 
на зборах групкомсорг Во
лодимир Волошаненко. — 
Порадились ми між собою 
і вирішили вирощувати ку
курудзу на зерно на площі 
299 гектарів, на силос — на 
151 гектарі. Розрахунки на
ші такі: на 20 гектарах взя
ти по 80 центнерів зерна, на 
80 — 60 центнерів, на 199— 
55 центнерів, зеленої маси— 
по 350 центнерів з гектара. 
І раді члени нашої ланки, 
що маємо такого завзятого 
і бойового суперника, як 
Раїна ланка. Викликаємо її 
на змагання. І з великим 
задоволенням позмагає
мось...

ВЕЧЕРІ зібрався комі
тет. Дебатів довго не 

розводили.
— Отже, недільник про

водимо завтра, — підсумо
вуючи вступне слово, сказав 
Андрій Павлюк. — Давайте 
між собою розділимо чітко 
обов’язки на завтрашній

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
ЗО березня 1962 р., 2 стор. 
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день. Щоб кожен з нас від
повідав’за невелику ділян
ку роботи. Тоді легше буде 
організувати все як слід.

— Зр навантаження я з 
Миколою Орловським бере
мось, — запропонував Во
лодимир Іванов.

— Я вестиму облік, — ви
гукнула Лїоба Дуброва.

Кожному знайшлася спра
ва. Зранку Борис Безкров
ний ще раз оповістив комсо
мольців про недільник. 
Приємно йому було бачити, 
що хлопці й дівчата при
йшли вчасно.

Чітко організована робо
та, — і сили ніби потрдїлй- 
ся. Не зогляділися й коли 
відправили в поле перші ма
шини, вантажені перегноєм. 
Навіть Любі Дуброві і 
Олександру Латишу, які ве- 

ВОЖАКИ
ОРГАНІЗАТОРИ

бо працював чіткий, 
злагоджений кон-

ж виникла ідея вру- 
прапорець водієві,

ли облік, скучати не було 
коли, 
добре 
вейєр.

Тоді 
чати 
який вивезе найбільше доб
рив. І в наступні дні, коли 
вже працювала спеціально 
створена бригада по виве
зенню перегною, юнаки і 
дівчата радісно вітали Бо
риса Борща, на машині яко
го весело тріпотів прапорець 
переможця.

Вечорами, коли ніч запа
лювала зоряні ліхтарики, 
на роботу виходила ударна 
комсомольська бригада на 
чолі з членами комітету. І 
довго вночі не вщухав гул 
тракторів, майже до ранку 
селом бігали промені кол
госпних машин.

Робота велика, важка. 
Зате восени сторицею від- 

.дячить земля щедрим рукам 
хлібороба. І в ім’я цього 
варто попрацювати. Ляше 
за один з,недільників ком
сомольці вивезли 856 тонн 
гною. Це за один день. А з 
початку року відтранспорто
вано понад 8500 тонн доб
рив проти 5500 тонн за зо
бов’язанням. Щедро удоб
рені комсомольські гектари!

ГГЕРШЕ комсомольське 
доручення... Кожен пра

гне виконати його якнай
краще. У Леоніда Кумпана, 
Анатолія Крикуна і Георгія 
Осніговського воно особли
ве — завершити колективну 
працю товаришів. Вся ком
сомольська організація зби
рала металолом. А ось їм, 
новоприйнятим, на бюро 
райкому за пропозицією 
члена бюро А. Павлюка да
ли доручення — відванта
жити цінну сировину.

З бадьорим настроєм, з 
жартами приступили хлоп
ці до роботи. Нелегко. Зате 
радісно — «доручення ж 
виконуємо». Ось уже й ма
шини відійшли. Металолом 
пішов державі... Понад 
п’ять тонн відвантажили йо
го хлопці. Ще небагато, 
менше двох тонн, і зобо
в’язання річне буде вико
нано.
ТГІСЛЯ закінчення десяти- 

річки Олена Ступак 
мріяла про якесь незвичай
не щастя. їздила десь, шу
кала його. А потім повер
нулась і зручно всілась на 
шиї батьків. І довгенько так 
сиділа^ Все мріяла. А коли 
познайомилась з матеріала
ми XXII з’їзду КПРС, со
вість заговорила. А тут як
раз завідуюча фермою, член 
комсомольського комітету 
<Ліда Осадча проходу не 
дає:

— І чого ото дома сиді
ти? Скільки можна мріяти... 
Іди на ферму свинаркою... 
В праці й щастя знайдеш, і 
веселість...

ТАК БРАТИ НАВАНТАЖЕННЯ
НА ПОВНУ СИЛУ

Молодь колгоспу імені Дзержинського Компаніївського району 
щодня розв'язує практично те чи інше завдання спіль, *. ; раді

* * *
Г'

Послухала, пішла. Чудо
во почуває себе, здружи
лась з дівчатами, добре пра
цює. Ніби й не було ніякого 
смутку.

В цьому році ферми кол
госпу омолодились. Лише 
недавно доярками стали Га
ля Новак і Галя Лелека. В 
усьому цьому заслуга Ліди 
Осадчої — вміє ключі до 
серця підібрати, та й працю 
на Фермі вміло 
ла. Тепер уже 
про створення 
сько-молодіжної 
тваринництво за 
ськими 
цьому 
менше

організува- 
Ліда мріє 
комсомоль- 

ферми. В 
комсомоль-

путівками лише в 
році прибуде ще не 
15 чоловік.

Акти віст» 
первинної ор
ганізації, озна
йомившись з 

матеріа лами 
берез н е в о г о 
Пленуму ПК 
КПРС. задума

лись — як ще вище підняти 
рівень виробництва всіх га
лузей господарства. І особ
ливо, тваринництва. Зараз 
колгосп імені Дзержинсько- 
го по виробництву свинини 
займає перше місце в ра
йоні. збільшив виробництво 
свинини, порівнюючи з ми
нулим роком, у десять ра
зів. Більше, ніж удвоє зрос
ло виробництво молока. За
раз на фермах артілі одер
жують більше шести літрів 
молока в день. Але це ру
біж вчорашнього дня; Сьо
годні комсомольці артілі 
мусять зробити все для то
го. щоб завтра брати нові 
висоти. Вони мають добрий 
досвід по забезпеченню ху
доби кормами. І в цьому 
році молодь вдосталь закла
де кормів. Це й буде запо
рукою нових досягнень...

Сльозиться небо. Сизий ту
ман пеленою огорнув землю. 
Попереду шість кілометрів 
липкого болота. Але то не 
біда. Попереду зустріч з ком
сомольцями, розмова про ве
ликі справи. І радісно стає 
на душі від того, що тебе, 
чекають, що ти потрібен лю
дям. І Андрій Павлюк іде. За 
такою людиною хочеться йти. 
За ним ідуть комсомольці на 
звершення великих справ. 
Йдемо і ми.

П. ДМИТРЕНКО, 
В. ЯТРАНЄВ.

ТТ АДОКУ ЧИ- 
ЛИ песи

місти в комсо
молі. Вічно 
своїми скарга
ми: у нас скучно живеть
ся, ні клубу путнього, ні 
гуртків художньої само
діяльності. Що не ка
жіть, — говорять вони, — 
а село не місто; голову ча
сом ніде приткнути. Та й 
толку, мовляв, з сільських 
комсомольців...

Надокучили ці пусті оби
вательські настрої. Щоправ
да, до певного часу вони і 
у нас були прописані. Ллє 
що ми — цілком дорослі 
люди — повинні, склавши 
руки в задумі, чекати, доки 
хтось прийде і розвеселить 
нас, доки якийсь «добрий 
дядько» створить нам гурт
ки художньої самодіяльнос
ті і «забезпечить» цікаве й 
повнокровне життя? Звичай
но, ні! І ми заходились самі 
наводити порядок в своєму 
рідному домі. Наш рідний 
дім — це бригада, в якій ми 
працюємо і на території 
якої живемо.

...ТІшли збори бригадної 
комсомольської організації. 
Мова зайшла про культуру 
в нашому селі Водяному.

— Культура, культура. 
Бібліотеки в бригаді не
має, — а тут культура... — 
нетерпляче вигукнув хтось з 
хлопців. комсомольського віки зали

1 пішло — бібліотека, Чили до н.п;>п о У _

ШКОЛА ВИХОВАННЯ
гуртків художньої самодіяльності, Пр.> 
сити сільраду прискорити будівництво 
нового клубу, і впевнені, що в прохай- 
ні нам ніхто не відмовить. Того ж д8, 
комсомольська сім’я зміцніла, зросла ,і, 
п’ять чоловік — до лав ВЛКСМ були 
прийняті доярка Люба Лелека, тракт.-,, 
рист Микола Саркібаєв, Микола Зачепа 
та Валентина Зима, листоноша Марія 
Голуб.

Я ВЖЕ говорив, що рівень комсо
мольської роботи в значній мірі за

лежить і від того, як виконуються прий
няті рішення, бо дієвість зборів — най- 

- головніше. Про це ми ніколи не забу
ваємо. Очевидно, наше прагнення- (го
ворю наше, бо якби я сам за все брав
ся, то врешті-решт всього-такн не охо
пив) довести справу до кінця і робить 
бажане дійсністю. Звичайно, керівники 

ДО ГОЛО-

ПЕВНО, не буде відкриттям, коли ска
жу, що повнокровність життя пер

винної організації в значній мірі зале
жить від комсомольських зборів, від то
го. як вони проходять, які рішення на 
них приймаються і як пропозиції това
ришів. їх задуми виконуються. Бо саме 
з цього, власне, і починається автори
тет організації, її вплив на виховання 
молоді. І, безсумнівно, коли комсомоль
ці відчувають, що вони є господарями 
великих справ, відчувають свою колек
тивну силу у вирішенні тих чи інших 
завдань, убачать як їх побажання здій
снюються, вони стають більш актив
ними, дисциплінованими.

Отже, збори, як школа комуністич
ного виховання, — головне в усій ком
сомольській роботі. Тому-то члени ко
мітету комсомолу артілі, активісти 
приділяють надзвичайно велику увагу 
підготовці та їх проведенню.

Дуже важливо вдало визначити по
рядок денний зборів. На обговорення 
ми виносимо питання, які є злободен
ними для колгоспу, які хвилюють мо
лодь. В цьому році у нас збори при
свячувались визначенню зобов’язань, 
прийому до лав ВДКСМ, організації не
дільників по вивезенню добрив, поліп
шенню спортивно-масової роботи, орга
нізації змістовного і цікавого дозвілля, 
комплектування комсомольсько-молодіж
них ланок по кукурудзі.

Як ми визначаємо порядок денний? 
Вирішується це не стихійно. А ось як. 
Розповім про це на конкретному прик
ладі. Був якось я з секретарем райко
му комсомолу Д. Чернегою на.території 
другої бригади. Цікавились життям, 
працею і відпочинком молоді. І що ми 
побачили? Працюють юнаки і дівчата 
добре, на совість, як кажуть. Але... різ
них «але» було чимало. Для відпочин
ку є приміщення, яке не можна назва
ти добрим словом «клуб». Та н який 
це відпочинок, коли навіть гармонії 
путньої немає, не говорячи вже про 
більше — про різні гуртки і т. п. Це — 
раз. Потім, немало комсомольців брига
ди — великі боржники по внесках, — 
два. Запримітив я тоді, що й неспіл- 
кової молоді тут багато. До того ж, 
хороші люди, — місце їм у комсомолі.

Ось тоді й вирішили ми з Миколою 
Орловським (він — секретар бригадної 
організації, ватажком обраний лише 
восени, самому йому ще важкувато) всі • 
ці питання винести на обговорення збо- • 
рів.

Збори пройшли добре. Були запальні 
виступи, суперечки. Та зійшлися 

для клубу гармонію чи баян, 
узятися за організацію доброї роботи

- >

і на од
ному: просити правління артілі купити 

самим

присутні 
парторганізації,

Хазяї в своєму домі
бібліотека... бібліотека...

Звичайно, питання важли
ве. Тому й записали у рі
шенні зборів: створити біб
ліотеку.

За справу взялися швид
ко і дружно. Вже наступно
го дня звернулися до прав
ління артілі з проханням 
допомогти нам. Підтримали 
нас керівники, виділили по
трібні кошти. / ось ми в рай
відділі культури, в райбіб- 
ліотеці, в магазині. Напо
лягаємо, доводимо, що все 
необхідне нам потрібно ді
стати саме зараз. Ідуть на
зустріч. Звичайно, не про
тягом одного дня вирішува
лось це.

Закупили дві шафи, стіл, 
репродуктор, книг на 130 
карбованців. Зібралися гур
том у виділеній під бібліо
теку кімнату, і давай топку 
майструвати. Хоч і невеликі 
майстри, а зробили-таки. 
Тепер маємо в бригаді непо
гану бібліотеку. Самі й пра
цюємо в ній. І задоволені 
тепер комсомольці, що їх 
побажання здійснились.

1 так у нашій бригадній 
організації в усьому. Заду
мали драмгурток створити— 
С.™.орили' Нав‘ть людей не 
Тилидо нього;-з-^оаю 

•:

охотою відвідують вони ре
петиції. Вирішили недільник 
провести — виходимо всі 
до одного. Чим пояснити та-
кц одностайність? Просто знамено Ленінського комсо-\ 
щирою комсомольською молу. Нещодавно в свою* 
кп^пип' НіХТО 3 наишх сім'ю ми прийняли Семена 
комсомольців не старається Козцбенка. Григорія Осні-
поставити себе вище колек
тиву ,^вище іншого товариша 
(та й не потерпіли б ми та
кого!), а тому, якщо вже- 
задумали щось робити, то 
робимо гуртом (чим же я 
краща від Миколи чи Валі, 
чому повинна ухилятись від 
тієї чи іншої роботи?!).

У нас комсомольці зав
жди господарі свого слова, 
в усьому — вони попереду 
приклад для інших. Вален
тина Дяжур, Марія Голов
ненко, Ніна Михайлова до
глядають по 40 телят кож
на. їх групи — кращі на 
Фермі. Добра слава крокує 
поруч з комбайнером Пав
лом Дяжурою, тракторис
том Миколою Будькоч та 
іншими.

Працюємо ми і з неспіл- 
ковою молоддю. Залучаємо 
даєчпЧ'іаСТІ в- недільн-иках, 
оаємо окремі доручення 
запрошуємо на комсомоль
ські збори, спільно вирішує
мо наші бригадні справи 
разом, відпочиваємо. І від-

бажане дійсністю. Звичайно, 
артілі завжди прислухаються 
су молоді.

На комсомольських зборах 
голова правління, 

зоотехнік, 
бригадири. Вони підказують 
краще вирішити ту чи іншу справу, ра
дять, інколи відразу обіцяють допомогу.

Тепер про зібрання на збори. Раніше 
у нас зібрати комсомольців — це ціла 
проблема. По кілька разів доводилось 
збори переносити — така погана явка^. 
була. І ось одного разу на зборах Во- 
лодимир Іванов сказав, що далі не 
можна допускати, щоб збори відбува
лися не у точно визначений час. Повели 
боротьбу з тими, хто не з’являвся без 
поважних причин.

В січні на загальноколгоспні збори 
не прийшов моторист Володимир Чор
ний. Зустрівся з ним, питаю: чому?

— Не знав... — і очі додолу опустив. 
Бачу —обманює.

— Та не може бути, — кажу.
— Ось бач, трапилось...
Як це так: об’ява про збори виві

шується за 2—3 дні до їх проведення, 
кожному комсомольцю бригадний сек
ретар нагадує про це, і раптом—забув. 
Відчитав я його добре тоді. І допо
могло.

Збори прагнемо проводити завжди 
жваво, в піднесеному настро). Перед 
початком їх, як правило, грає музика, 
влаштовуються ігри. Збори не затягує
мо, завжди проврднмо їх за години 
півтори—дві. Бувають, звичайно і ви
нятки. Доповіді готуємо завжди неве
ликі, але ділові, конкретні, із «зачіпка
ми». А всім відомо, що коли доповідь, 
як кажуть, «задіває за живе», то ак
тивність на зборах буде.

А. ПАВЛЮК, 
секретар комітету комсомолу.

бувають 
секретар 
агроном, 
нам, як

радно те, що молодь бачить 
в комсомолі свій авангард, 
прагне наслідувати членів 
ВЛ КСМ, і сама стає

Козубенка, Григорія Осні" 
говського, Леоніда Ку.чпО' 
на. Вже по виконанню пер" 
ших комсомольських дору
чень вони довели, що є е 
них невгасиме бажання пра
цювати в організації і 'А° 
будь-яке доручення колекти
ву виконають з честю.

У нас регулярно (що.чіся" 
Ця) відбуваються збори-Ця) відбуваються збори» 
Всі дванадцятеро комсо" 
мольців завжди заявляю'-’- 
ся, активно виступають 
них. На зборах ми виріиірс‘ 
мо питання господарсько?0 
і культурного будівни.Г;-' 
організацію відпочинку, ,,:с' 
водимо підсумки нашої 
бота, в разі потреби об^ 
ворюємо персональні с^' 
ви. Велика дружба у кас * 
бригадиром Л. Г. Борж
ком. Він завжди буває 
зборах, допомагає нам 
братись у складних спр^3*’ 
вчить, радить. ■

Р. КУТВИЦЬКА. 
секретар комсомол1»' 
ської організації ПСР* 
шої бригади.
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ПИШУТЬ

ДО ЕКЗАМЕНУ зали
шилося тільки чо

тири дні. За цей час тре
ба було ще раз перегля
нути конспекти, востаннє повторити формули щоб 
Відновити їх у пам яті. Ми мали складати один з 
найважчих екзаменів — по опору матеріалів 
Безумовно, хвилювався кожен з нас Кому із сту
дентів не відоме це почуття? Але чомусь найбічь- 
ше боялась Алла Лазаренко.

— О”’ Дівчата! От побачите, з тріском провалюсь 
Повірте, передчуття мене не обманює...

— І чому ти такий острах наганяєш? Повторюй 
краще, то и не заробиш «двійки». — радили подпу- 
ги по курсу. 1,7

Повторюй... А я ось задачі ніяк не навчусь 
розв’язувати...

— Давай, допоможу. — звернувся до Алли Вік
тор Торговецький. — Мені ще в технікумі довелось 
немало їх порозв’язувати.

Допомога товариша пішла на користь. Алла на 
екзамені почувала себе впевнено, відповідала добре 
і в заліковій книжці з’явилася «четвірка».

Але па тому ж екзамені біда трапилась з іншим 
студентом нашої групи — Олександром Скрипкою.

*АЛАЛАААА*ЛЛЛАЛЛЛАЛААЛ«Й»>»» у,уґт-т^|дГІ

Ш РА Смородин, учень 5 «Г» класу Кіровоградської серед- 
ньої школи № 14, — активний член гуртка Палацу 

піонерів «Юні техніки».
На знімку: Юра СМОРОДИН за виготовлен

ням стрічкового конвейєра для подачі цегли.
Фото Г. ЧУБАРЯ, 

члена фотогуртка Палацу піонерів«

ЗНАННЯ—ЇХ КОМПАС

АУДИТОРІЯ ЗДРУЖИЛА

ЩИРЕ ЛЮДСЬКЕ СПАСИБІ
ЦЕ ТРАПИЛОСЯ кілька днів тому. Мене і дру

жину Любу запросили до себе в гості друзі. До
ма ми залишили трьох дітей; дев’ятирічну дочку і 
двох менших хлопчиків. Саме в цей час у сусідів 
невідомо від чого загорівся сарай. Сильне полум’я 
розносив шалений вітер. Страшна небезпека навис
ла над нашою хатою: кожної хвилини вона могла 
загорітись. І хтозна, що було б з нашими дітьми, 
якби не молодий колгоспник Михайло Штанько. Це 
він першиіі помітив пожежу. Разом з бібліотекар
кою Тетяною Чуприною, Катериною Шевченко та 
Миколою Поляковим Михайло Іванович відкрив на
шу хату і заспокоїв дітей. Після цього він разом з 
друзями зробив все необхідне для того, щоб вогонь 
не переметнувся на нашу будівлю, допоміг зага
сити пожежу в сусідів.

Цей епізод — лише один з багатьох, що яскраво 
характеризують М. Штанька. В минулому році, 
наприкінці зими стався такий випадок. Несподіва
но провалився в ставок десятирічний хлопчик Ми
ша Іванченко. Збіглись люди. Але не наважува
лись лізти в крижану воду. Михайло Іванович за
лишив трактор, на якому 
працював, і, не розду
муючи, пірнув в ополон
ку. Хлопчика вдалося 
врятувати.

І. ШЕВЧЕНКО,
с. Новокиївка, 
Устинівський район.

І

на

Виявилось, що у нього саме перед цим захворіла 
донька. Про яку підготовку могла бути мова, коли в 
сім’ї трапилось таке нещастя...

Зразу ж після екзамену до Олександра підійшли 
Семен Адас і Анатолій Іванченко.

— Коли вдруге складатимеш екзамен? Може, до
помогти тобі?

— Та не відмовлюсь... Спасибі на доброму слові. 
Чотири дні підряд друзів бачили разом і вдома 

У Олександра, і в інституті перед лекціями. Іноді, 
якщо не виходила якась особливо складна задача, 
на перерві зійдуться втрьох, присядуть за партою 1 
відшукують хід розв’язання. Коли ж Олександр 
зрештою склав екзамен на «чотири», радість була 
спільною. Дружба виявилась міцнішою, ніж опір ма
теріалів.

Правило «один за всіх 1 всі за одного» стало за
коном у нашій групі. Варто комусь не прийти
заняття, і всі починають хвилюватися. Знаємо, що 
без поважної причини ніхто не пропустить лекцій.

Якось не з’явився Володимир Гулідов. І на дру
гий вечір його не було в інституті, і на третій. В чо
му справа? Пішли до нього додому. Зустрів нас на 
порозі Володимир, а очі так і сяють: «Розумієте, 
дочка народилася... З ніг збився... Ось і зараз зби
раюся в родильний будинок. А завтра обов’язково 
прийду на заняття». І дійсно, прийшов. Щасливого 
батька поздоровляли всією групою.

Якби ми вели щоденник групи, то в ньому немало 
місця зайняли б записи про культпоходи. Іноді бу
ваємо в театрі, нерідко разом дивимось кінофільми. 
І після сеансу ще довго обговорюємо картину, якщо 
вона справить на нас велике враження. Оце недавно 
переглянули фільм «Хрестоносці».

У вечірньому політехнічному інституті шість груп 
третього курсу, між ними широко розгорнулося зма
гання за. перше місце по успішності, дисципліні, 
праці і громадській роботі. В нашій групі механіч
ного факультету підібрався хороший колектив, зав
зята, енергійна молодь. І кожний прагне до того, 
щоб таки ми вийшли переможцями у змаганні. А 
якщо колектив твердо вирішив боротися за пер- 

, шість, то так воно й буде. Запорукою тому — хо
роша дружба і взаємодопомога.

М. КРЮЧКОВ, 
студент вечірнього політехнічного інституту.

м. Кіровоград.

ДИ
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ТРИ ЛИСТИ

ЩЕДРІСТЬ

ТАНЦІ ПІД... ЯЗИК

ДОВГО ми, молодь села Леле- 
ківкн, намагались пласкими 

силами налагодити роботу в 
нашому і.-лубі. Але всі наші 
спроби пі до чого не привели, 
і тому звертаємось до редакції 
газети.

Майже три місяці ремонтував
ся сільський заклад культури. 
Чекали всі закінчення робіт 
з нетерпінням. Тепер, гадали, 
буде де відпочити. Нарешті 
клуб став до ладу. Перед не
величкою сценою заасфальту
вали місце під танцмайданчик. 
А втім, танцює тут молодь... 
під язик. Грати немає кому і 
немає на чому. Колись були’ 
програвач і пластинки. Були 
та й загули. Годі шукати в клу
бі також шахи, шашки, доміно. 
Завідуючу закладом культури 
Л. Вехтєву все це зовсім не 
хвилює. Навіщо зайвий клопіт?

А. КИЛИЯНОВ. 
Л. ПОДДЕНЄЖНИЙ. 

А. ДИРЮЧЕНКО 
та багато інших.

Кіровоградський район.

станція вечір« 
4.

ми в
просили:

тяча технічна 
ньої школи №

Звертались ми в міськком 
комсомолу, просили: допомо
жіть нам знайти приміщенії* 
для червоного кутка. Та ком
сомольські керівники відмовчу
ються.

М. ШУСЬ, 
секретар комсомольської 
організації управління,

І. СНІГІРЬОВ,
арматурник.

м. Олександрія.

ЯК У ЮЛІЯ ЦЕЗАРЯ
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«ЛЮДИНА
В КОСМОСІ»

артілі 
чотири 
райви- 

Останній 
пер-

о □ 
□
□ 
□ 
□ 
□ 
□
“ЛЕКЦІЮ на таку тему
□ прочитан для учнів Гай-
□ воронського училища меха-
□ нізації сільського господар-
□ ства М. І. Демченко. Він
□ розповів про те, як крок за
□ кроком радянські вчені, ін- 
о женери і техніки за 
° ногою складної і 
о апаратури вивчали космічні 
З простори. І вже потім був
□ посланий перший в світі
□ корабель - супутник «Вос- 
оток-1» з людиною ка бор-
□ ту.
□ Майбутні механізатори
□ щиро дякували лектору за 
а цікаву і змістовну лекцію.
□ 
о 
□ 
о 
о 
О 
о □ 
□ 
о 
□ 
□ 
□ 
о 
□ 
О
а лить майже в кожний будн- 
£ нок.
□ — Добрий день, — віта- 
° еться дівчинка. — Як здо-
□ ров’ячко? Принесла вам по- 
С ві книги. Є іі той твір, який 
а ви просили минулого разу. 
“ Учениця 7 класу Павлн- 
п ської восьмирічної школи 
° Галя Юманова стала справ-
□ жньою помічницею праців- 
“ ннків бібліотеки в популя- 
п рнзації літератури серед на- 
“ селения. Особливо велика 
а дружба встановилася у Га- 
п'лі з пенсіонерами та домо- 
а господарками.
□ Важко людям похилого 
о Піку ходити в бібліотеку,
□ щоб обмінювати книги. Не 
а завжди вистачає часу побу-
□ вати там і домогосподар- 
о кам. Саме їм і прийшла на
□ допомогу дівчинка.
о 3 кожним -днем зростає
□ кількість людей, яким на 
о квартирах обмінює книги
□ семикласниця.
о Робітничий шлях Галини
□ Юмаиової ще не відмічений 
и на сторінках трудової книж-
□ ки, але те. що вона робить 
° Для розповсюдження книги
□ в масах — це справді бла- 
о городиа справа.

Ф. ТАБАЛОВ, 
В. БІЛОКОНЬ, 

пенсіонери.
□ Оиуфріївський район.

О. БЛИЗНА.
м. Гайворон.

п
ЮНА 

БІБЛІОТЕКАРКА
| І ЧАСТО можна зустріти
1 з книгами. Вона захо-

V КОНТОРІ дорожннської 
імені Леніна красуються 

перехідних Червоних прапори 
конкому та райкому партії, 
прапор одержали дорожинці за 
шість у змаганні колгоспів району по 
виробництву м’яса. Та коли ми заводи
мо розмову з Олексієм Петровичем 
Підгорним, головою правління, про до
сягнення, то він відповідає скупо. І це 
зрозуміло. Хіба може зараз задоволь
нити такий показник, як 38.8 центнера 
м’яса на сто гектарів ріллі?

— Це наші перші кроки, — пояснює 
Олексій Петрович. — По виробництву 
м’яса ми завжди пасли задніх, і нас 
справедливо лаяли. Свинини майже не 
мали... Спасибі нашій Ніні Остапівні, 
по двадцять з половиною центнерів 
свинини на сто гектарів реалізувала...

Голова правління замовкає, вчитує
ться в карту розміщення майбутніх 
посівів, а я роздумуюо над його висло
вом: «Спасибі Ніні Остапівні»...

А Ніні Остапівні лише двадцять п’я
тий іде. Таке величання — то шанз 
людська, здобута чесною працею.

В сімнадцять дівочих літ на широких 
ланах почала брунькуватиёя та шана. 
Випускниця десятирічки, Ніна й не 
мислила свого життя поза рідними, ми
лими їй серцю артільними гонами. До
ручили їй ланку — не відмовилась. 
Дарма, що наймолодша за всіх — за
взяття комсомольського на десятьох ви
стачить. І нехай як не хвалиться Іван, 
що він добряче вивчив техніку в учили
щі механізації, все одно молода ланко
ва насідає: то нз так заглибив лапи 
культиватора, то скособочив і підрізав 
рослину. Хтозна, може й не хотів того 
Іван, бо, мабуть, задивився на чорняву 
ланкову, і кермо не втримав рівно... .

Та не тільки Іванові Курку запримі
тилась ота кароока ланкова. Уподоба
ли працьовиту комсомолку і односель
чани, і під час виборів у місцеві Ради 
висунули її своїм депутатом в обласну 
Р2АУнаступний рік приніс ще дві приєм
ні події/Ніна поступила на заочний 
відділ зоотехнічного факультету Оде
ського сільськогосподарського інститу^ 
ту, а-комуністи артілі рекомендували п 
в члени партії.

А якось замріялася, затурбувалася 
наша Ніна. В сім’ї в неї все гаразд: 
живуть з Іваном у мирі та злагоді. Та 
не такий у Ніни характер, щоб тільки 
про себе дбати. Непокоїть інше: на

фермі щось негаразд, колгосп по вироб
ництву м’яса все тупцюетьсЯ на місці.

Коли Ніна Курко прийняла свино
ферму, дехто почав посміюватися.

— Еге, правду Кажуть, що куди кінь 
з копитом, туди й рак з клешнею. Чоло
віки не могли справитися, то куди вже 
їй потикатися!

Та Ніна Остапівна довела, що коли 
полюбиш справу, то ніякі труднощі не 
страшні. Недарма ж обрала вона своєю 
спеціальністю зоотехнію. І де їй прак
тику проходити, як не на фермі.

Ляше рік завідує молода комуністка 
свинофермою, а вже успіхи відчутні. Ні, 
це не досягнення. Але вони будуть, 
обов’язково будуть. До цього, хоча й 
не семимильними кроками, але рішуче, 
впевнено, простує весь дружний колек
тив ферми.

А поки що є перші успіхи. І те, що за 
всі роки існування артілі вироблено 
найбільше свинини, і що на чверть зде
шевлено продукцію — все це говорить 
саме за себе.

— В цьому році ми першими в районі 
відкрили рахунок: здали по 2,5 центне
ра свинини на сто гектарів угідь, — го
ворить Ніна Остапівна. — Зараз відгодо
вуємо чотириста голів. Нинішнього ро
ку подвоїмо виробництво м’яса. Такою 
буде наша відповідь на рішення берез
невого Пленуму ЦК партії.

Отака вона — наша Ніна Остапівна. 
За всіх людей в одвіті, бо ж депутат. 
І до кого, як не до свого обранця йти 
людям з своїми думами, з своїми тур
ботами.

І добрим словом підтримає, і пора
дою допоможе, а коли треба, то й на 
захист скривдженого виступить. Така в 
неї громадська посада—слуга народу. 
Вірою і правдою служить людям Ніна 
Остапівна Курко. Михайло Соколенко, 
рядовий колгоспник, захворів — треба 
допомогти в лікуванні. Виклопотала 
путівку — їдь, Михайле, в Трускавець, 
набирайся здоров’я!

А колгоспнику Костянтину Кравцю 
не вистачило власних грошей на будів
ництво хати, значить, допомогти треба 
з колгоспної каси...

Така вона, наша Ніна Остапівна. За 
це й шанують її в Дорожинці.

І. котовськии, 
голова виконкому Березовобалків- 

,ської сільської Ради Вільшансько- 
го району, наш позаштатний ко
респондент.

НА ПРОХАННЯ — 
МОВЧАНКА

\/ БУДІВЕЛЬНОМУ управлін- 
3 ні № 3 тресту «Димитров- 
вуглебуд» працює багато юна
ків і дівчат. Частина з них 
займається в стрілецькому, во
лейбольному та шаховому гурт
ках. А що робити тим, хто хо
че брати участь в колективах- 
художньої самодіяльності? Ні
чого. Подібні колективи у нас 
відсутні: їм немає де працюва
ти. В- єдиній придатній для 
роботи кімнаті знаходиться ди-

Кажуть, іцо Юлій Цезар міг 
одночасно робити кілька справ. 
А втім, йому ще треба багате 
чому повчитися у В. І. Кушні- 
рова. У нашому колгоспі «По« 
беда» Хмелівського району Вік
тор Іванович працює заправ
щиком машин, помічником об
ліковця тракторної бригади« 
головою ревізійної комісії і... 
завідуючим клубом. Не знаємо, 
яких успіхів досяг він на інших 
посадах, але як завідуючий 
клубом В.’ Кушніров в усій пов
ноті проявив «здібності». Сіль
ський заклад культури віл 
відконвае по великих святах. В 
клубі не працює жоден гурток 
художньої самодіяльності.

Нам, молоді, ніде провести 
вільний час. Ми змушені ходи
ти дивитись кінофільми .у су
сідні села. Коли ж районний 
комітет комсомолу зацікавить
ся станом культурно-масової 
роботи в нашому селі?

За дорученням комсомоль
ців та молоді села Пет
рівки

В. СЛ1ПЦОВ.

ИбИУИЯРй

V НОМЕРІ газети за 4 березня ц. р. була вміщена 
” кореспонденція Т. Леня «У вичікуванні допомоги». 
Мова йшла про погану внутріспілкову роботу на пер
шому відділку радгоспу імені Карла Маркса.

Секретар Долинського райкому ЛКСМУ т. Мірошник 
повідомив редакцію: критика визнана правильною. 
І Запорожець від обов’язків секретаря первинної орга
нізації відділку звільнений, на нього накладено комсо
мольське стягнення. Бюро первинної організації відділ
ку разом з комітетом комсомолу радгоспу розробили 
конкретний план поліпшення роботи. Секретарем ком
сомольської організації відділку обрано Івана Олійника.

♦ ♦ *

18 лютого ц. р. в нашій газеті був надрукований ма
теріал рейдової бригади «Культура... на задньому пла
ні». Завідуючий Компаніївським районним відділом 
культури О. Семеиов повідомив редакцію, що кореспон
денція обговорювалась на партійних зборах колгоспу 
«Україна». Факти повністю підтвердились. Основним 
гальмом у роботі бригадних клубів була -відсутність 
кваліфікованих завідуючих. Тепер в Олександрійський і 
Володимирівський бригадні клуби призначено обізнаних 
людей. Крім цього, правління колгоспу добирає канди
датури для направлення на курси баяністів в м. Кіро
воград.

Редакція одержала також відповідь і від заступника 
секретаря партійної організації артілі «Україна» В. На
конечного. Він повідомив, що в с. Олександрівні відбу
лися комсомольські збори, на яких призначено завідую
чим клубу демобілізованого з Радянської Армії комсо
мольця А. Середу. М. Мичкалова з роботи звільнено. До 
клубу завозяться дошки і ліс для настилу підлоги.
»■■мвяипввяивввпипжвииииввиивиаиповгопопвважяоояговвії

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» ЗО березня 1962 р.» З стор.

/
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ПОВІДОМЛЕНЬ 
ТАРС

ОМСОМОЛЬЦЇ і молодь. 
е юнзкн і діпчата орденонос

ної Кіровоградщннн разом з 
усім радянським народом спов
нені прагнення внести найва
гоміший вклад у боротьбу за 
перетворення в життя історич
них рішень XXII з'їзду КПРС, 
нової Програми партії.

«Станемо ’ врівень з героя
ми!» — під цим девізом тру
диться наша славна молодь. А 
щоб стати врівень з майстра
ми високопродуктивної праці, 
треба наполегливо оволодівати 
досвідом героїн, краще знати 
їх прийоми і методи праці. 
Партія учить, що впроваджен
ня передового досвіду — це 
обов'язок кожного комуніста 
і комсомольця.

Корисним посібником 
вивченні передового 
послужать кольорові 
під рубрикою «Славні 
Кіровоградщннн». які 
тиражем видав відділ 
гандн і агітації обкому партії. 
В плакатах розповідається про 
досвід роботи кращих людей 
області, про результати їх нев
томної праці та шляхи, якими 
вони прийшли до великих успі
хів.

Хоч і йдеться про різних лю
дей за спеціальністю та за ві
ком, проте всіх їх ріднить палке 
стремління втілити в життя 
рішення партії, комуністичне 
ставлення до праці, творчі дер
зання і бажання допомогти 
тим. хто ще тільки на підсту
пах до перемог.

Робітники промислових під
приємств з великим задоволен
ням ознайомляться з досвідом 
стержневиці заводу «Більшо
вик». делегатки XXI і XXII 
з'їздів КПРС, Героя Соціаліс
тичної Праці Л. Д. Резник, по- 
томственого залізничника, зват- 
ного машиніста Знам'янського 
паровозного депо; Героя Соці
алістичної Праці, делегата 
XXII з'їзду КПРС Г. С. Рику- 
нова. машиніста екскаватора 
«РС-350» Семенівсько - Голов- 
ківського вуглерозрізу, делега
та XXII з'їзду КПРС П. І. Бра- 
гіна. штампувальника заводу 
«Червона зірка» делегата XXII 
з'їзду КП України Ф. П, Би- 
ченка.

Нині увага всієї партії і всьо
го народу спрямована на ви
конання найважливішого зав
дання — забезпечити дальший 
розвиток сільського господар
ства і різке збільшення вироб
ництва продукції тваринництва 
та рільництва. Партія здій
снює значні заходи по поліп
шенню керівництва та забез
печенню технікою сільського 
господарства, створенню 
більш сприятливих умов

ініціативи

при 
досвіду 
плакати 

маяки 
великим 

проп.і-

розвитку творчої 
трудящих.

В плакатах розкрито досвід 
кращих механізаторів: двічі 
Героя Соціалістичної ...__
Заслуженого механізатора рес
публіки О. В. Гіталова, відо
мого механізатора, майстра ви

прошування цукрових буряків 
без затрвт ручної праці В. П. 
Мельвнченка; комбайнера кол
госпу «.Україна» Компаніїв- 
ськсго району О. В. Яременка, 
який зібрав в минулому році 
бій гектари колоскових та 287 
гектарів кукурудзи на зерно.

В кількох плакатах розпові
дається, як вирощують високі 
врожаї королеви патів О. В. 
Гіталов, Ф. Я. Косянчук та 
К. І. Смалнус.

Про досвід вирощування ви
соких врожаїв «білого золота» 
розповідається в плакаті про 
Героя Соціалістичної Праці, де
легата XXІ і з'їзду КПРС П. Т. 
Громійчук.

Великий досвід нагромадили 
передові тваринники області. 
Серед них — свинар радгоспу 
імені Рози Люксембург Бобрн- 
нецького району В. І. Куделін, 
доярка колг о с п у імені

двічі 
Праці,

Б. Хмельницького Ульяновсько
го району О. І. Прушинська, 

.бригадир бригади чабанів кол
госпу ім. Горького Хмелівсько- 
го району П. П. Закордонець, 
пташниці радгоспу «П'ятихат- 
ськин» Петрівського району М. К. Петренко і О. Н. Охін- 
ченко. їх досвід теж всебічно 
розкритий в плакатах.

_В одному з плакатів розпо
відається про досвід роботи го
лови колгоспу імені Дзержин- 
ського Новопразького району 
В. Г. Аленькова.

Видані плакати 
значну користь 
колгоспникам, 
соматьським 
працівникам, 
лекторам і агітаторам, 
тами можна ______
школах та інститутах передово
го досвіду, в гуртках по вив
ченню конкретної економіки іа 
під час проведення бесід. Пра
цівники культосвітннх закладів 
мають обладнати з них стенди 
передового досвіду в клубах, 
бібліотеках, агітпунктах, а та
кож використати плакати для 
наочної агітації в цехах, на 
фермах, в бригадах

«ПРОГРАМА, ЯКУ ТРЕБА 
ВСІЛЯКО ВІТАТИ»

прннесуть 
робітникам і 

партійним, ком- 
і господарським 

пропагандистам, 
Плака- 

скористатися в

Л ПУБЛІКОВАНЕ на мнну- 
лому тижні послання глави 

Радянського уряду М. С. Хру
щова президентові США Дж. 
Кеннсді в питанні вивчення і 
використання космічного прос
тору скрізь зустрінуте з вели
ким інтересом і увагою. Газета 
«Нью-Йорк тайме» пише, що 
радянська програма співробіт
ництва з США в космосі «ви
кликала піднесення оптимізму» 
в Америці. Англійська газета 
«Гардіан» називає пропозиції, 
іцо їх містить послання М. С. 
Хрущова, «великим кроком впе
ред, який треба всіляко віта
ти». "•

Але практичне здійснення ра
дянсько-американського співро
бітництва в космосі значною 
мірою залежить від розв’язан
ня проблеми роззброєння. Ад
же, як відзначається в послан
ні М. С. Хрущова, і для бойо
вих і для космічних ~ 
принципи конструювання і ви
робництва — загальні. Е

ракет

І. ОЛІФІРЕНКО.
г_____ ___  В ба
гатьох зарубіжних відгуках на 
послання глави Радянського 
уряду підкреслюється, що до
сягнення угоди про роззброєн
ня відкрило б найширші пер
спективи і для радянсько-аме
риканського співробітництва у 
космосі.

Проте, як показують перего
вори у Женеві, США ще, оче
видно, не готові приступити до 
вироблення договору про за
гальне і повне роззброєння. В 
роботі комітету 17 країн, що за
сідає в Женеві, завершено 
перший етап. Західна і, зокре
ма, американська преса, умис
но хочуть створити навколо 
переговорів атмосферу псснміз- 

ніби вони за- 
Такі мірку- 
замаскуватн

♦
4
І 
*
*
і

22 мільйони 
ває гостру 
Вона зв’язана з 
виборів до Національного кон
гресу і провінціальніїх органік 
влади, що відбулись ІЗ берез
ня. Вибори принесли поразку 
партії президента Фрондісі, яка 
перебуває при владі. Опо к- 
ційна партія пероністів здобу.-а 
на виборах перемогу. Кандида
ти партії пероністів, навколо 
яких виник виборчий блок у 
складі Компартії, соціалістіч- 
ної партії і профспілкових ор
ганізацій, добились такого 
значного успіху завдяки своїй 
передвиборній програмі, иіо 
передбачав зміцнення націо
нального суверенітету країни' і 
визнання права народів Латин
ської Америки па самовизна
чення. Саме ця програма і за
безпечила пероністам підтримку 
лівих сил, у тому числі Ком
партії.

Що ж до правлячої партії, то 
вона виступила на виборах на 
захист нинішнього політичного 
курсу »уряду Фрондісі, який 
призвів до розриву відносин 
Кубою, ущемлення 
ного суверенітету 
ським імперіалізмом.

Підсумки виборів є дуже по
казовими для настрою арген- 
тінських виборців. Якщо раніш 
правлячі партії належало в на
ціональному конгресі 102 місця 
з 192, то тепер вона має лише 
75 мандатів. А пероністн вигра
ли 45 місць у Національному 
конгресі і дістали пости 10 гу
бернаторів з 14 у провінціях, 
де проходили вибори.

Коментуючи підсумки вибо
рів, американське агентство 
Ассошісйтед Пресс резонно 
зауважило, що вони говорять 
про протест аргентінців протії 
політики президента Фрондіс., 
а не про схвалення колишнього 
диктатора Перова.

Результати виборів викликали 
замішання в правлячих колах 
США. Газета «Нью-Йорк 
тайме» визнала, що аргентіи- 
ські вибори завдали удару по 
планах Вашінгтона. Під тиском 
аргентінської вояччини Фронді
сі здійснює тепер заходи, спря
мовані до анулювання резуль
татів виборів. В знак протесту 
проти 
кроків 
лосили 
участь 
ловік.

чоловік — персжн- 
політичііу кризу, 

підсумкамибойових дій. Оасівці фактично 
розв'язали братовбивчу війну, 
стріляючи у французьких сол
датів і жандармів в Алжірі. 
Те, що відбувається в Баб-ель- 
УедІ — передмісті м. Алжіра і 
в м. Орані, які е цитаделями 
ОАС, являє собою не що інше, 
як новий збройний фашист
ський заколот.

23 березня в Баб-ель-Уеді 
оасівці обрушили на фран
цузьких солдатів шквали вогню 
з мінометів, кулеметів і авто
матів. Коли армійські танки і 
броньовики намагалися просу
нутись на вогньові рубежі, щоб 
придушити групу заколотників, 
останні закидали їх протитан
ковими гранатами і пляшками 
з запалювальною сумішшю. 
Французьке командування по
слало на придушення заколоту 
реактивні літаки. З Франції по
вітрям терміново перекидають
ся в Алжір військові підкріп
лення. Корабл1 французької се
редземноморської ескадри пі
дійшли до берегів Алжіру.

Після розгляду становища в 
Алжірі урядом Франції прези
дент де Голль заявив, що 
«віднині головне питання поля
гає в тому, щоб розбити всіма 
засобами збройний заколот».

Тим часом банди оасівців 
. ідуть на будь-який злочин, щоб 

не допустити перетворення в 
життя свіанських угод, які 
відкривають шлях до мирного 
врегулювання в Алжірі. Вже 
після того, як заколотників бу
ло блоковано в Баб-ель-Уеді 
І урядові війська’ почали «про
чісування» цього району, оасів- 
ці знову вдалися до зброї, 
спробували атакувати урядові 
будинки в центрі Алжіра. Вони 
спровокували нове кровопро
лиття. Водночас в м. Оран, як 
повідомляло агентство Франс 
Пресс, 25 березня оасівці 
протягом кількох годин вели 
бої з французькими військами. 
В результаті було вбито більш 
як 10 1 поранено понад 50 чо
ловік.

Арабське населення Алжіру 
виявляє виняткову витримку І 
дисциплінованість. Алжірці не 
піддаються на провокації бамів
ців. У ряді місць сили Фрон
ту національного визволення 
Алжіру звернулись до європей
ського населення з пропозицією 
забезпечити захист його від 
ОАС і спільно боротись проти 
ультраколонізаторів.

з 
національ- 
амсрикан-

му, твердячи, 
йшли «в тупик», 
вання покликані 
небажання делегацій США та 
їх союзників сприяти якнай
швидшому розв'язанню проб
леми роззброєння. І не випад
ково «Нью-Йорк тайме» заяв
ляла, що одне з головних 
завдань у Женеві делегація 
США бачить лише в тому, щоб 
добитись «найбільш повного ро
зуміння делегаціями нейтраль
них країн доводів США на ко
ристь відновлення ядерних ви
пробувань в атмосфері», запла
нованих на середину квітня.

ГГРИВ1ТНО, затишно в їдальні гуртожитку педаго- Т 
гічного інституту по Комуністичному проспекті. І 

Всюди видніються квіти. В такій обстановці не ви- « 
падково такий апетит у дівчат, яких ви бачите на | 
знімку. Це — Лідія Бараненко, Антоніна Перкіна і * 
Ліна Розумович. ?

— Як приготовлено? Смачно? — поцікавились ми *
студенток. ,
— А ви самі спробуйте... Не відірветесь... — поемі- «

каються подруги. т
А через якісь півгодини — знову за підручники, ?

Час не чекає. "До завтрашніх лекцій їм он ще скіль
ки треба перечитати!

У . ? СТАНОВИЩЕ В АЛЖІРІ

цих' антиконституційних 
трудящі Аргентінн ого- 
страйк, в якому взяло 
близько 2 МІЛЬЙОНІВ ЧО-

ЗА МИР, ДЕМОКРАТІЮ, 
КРАЩЕ МАЙБУТНЄ

Г^АЖАЮЧИ зірвати угоду 
" про припинення вогню в 
Алжірі, фашнетвуючі головорі
зи з «секретної озброєної ор
ганізації» (ОАС) перейшли в 
Алжірі від розрізнених терори
стичних актів до організованих

Д РГЕНТ1НА — одна з 
більших країн Ла..... 

Америки з населенням

_ най-
Латннської

понад

С. СЮЛЬСЬКИЙ

ПІСЛЯ ВИБОРІВ 
В АРГЕНТИН

АВТОМОТОКЛУБУ
ВІДКРИТО

В СЕЛІ
ВІДКОІ

Червона Кам’янка 
Л® відкрито філію Олександ
рійського автомотоклубу. З гру
пою любителів техніки вже про
ведено перші заняття.

А. КРІВЕЦЬ.

ПОЄДИНКИ БОКСЕРІВ

В ОБЛАСНОМУ товаристві 
«Трудові резерви» почали 

культивувати бокс. Вперше від
булися особисто-командні зма
гання на першість Кіровоград- 
шиви серед юнаків товариства. 
В них взяло участь 40 спорт
сменів.

Найсильнішою виявилась
команда ремісничого училища 
№ 1. Друге і третє місця від
повідно зайняли боксери про
фесійно-технічного училища 
№ 2 і технічного № 1 (м. Кіро
вограда). Спортсмени Олек
сандрійського технічного учи
лища М 3 змушені були вдо
вольнитися четвертим місцем.

Серед тих, що зайняли пер
ші особисті місця, добре заре
комендували себе Христенко, 
Гуйван. Савченко (Кіровоград), 
Бондаренко (Олександрія).

Команди, які вийшли на пер
ші три 
дипломами обласної ради 
вариства «Трудові резерви». Пе
реможці в своїх вагових кате
горіях нагороджені дипломами 
і жетонами.

Р. ЛИСИЧАНСЬКИЙ.

місця. відзначені 
то-

ПІСЛЯ ПЕРШОГО ЕТАПУ 

у КІРОВОГРАДІ закінчився 
& перший етап міських зма
гань з шахів серед колективів 
фізкультури товариства «Аван
гард». Боротьбу за першість 
ведуть 16 команд, у кожній з 
яких 4 чоловіка і одна жінка.

Команди були поділені на чо
тири підгрупи. Переможцями 
підгруп стали обидві команди 
спортивного клубу «Зірка» (за
вод «Червона зірка»), заводів 
«Сільгоспдеталі.» і агрегатно
го.

Почався другий етап змагань. 
Зустрічаються команди. які 
зайняли відповідні місця в 
своїх підгрупах.

п МИСНИК.

л. ЛИПА.
Фото К. Василька.

за УКРЛШУ
ІВНО о 21.00 вийшли з дому. Не поспі

шаючи, наче прогулюючись, пройшли по 
вулицях і завернули до берега Бугу. Там 
в домовленому місці був захований човен. 
Тихо, без плескоту, переправились на той 
бік, заховали човен у комишах,* а самі 
пішли до села, попереду Клим Іванович, 
за ним я.

Темно, а Шаповалов іде прямо, не споти
каючись, наче кішка, бачить в темряві 
дорогу, крок у того легкий, нечутний.

Пройшли метрів півтораста-, він шепоче: 
— Пробудь тут, я сходжу, розвідаю. 
Через 10 хвилин він повернувся.
— Ну, давай швидше, всі вулиці заби

ті обозом.
Підкрались зовсім близько, стоїмо в ті

ні саду — перед нами довгий ряд підвід, вкритих чох
лами, німці ходять від однієї до іншої, освітлюють ліх
тариком і йдуть далі. Як тільки вони звернули за ріг, 
ми вийшли із схованки, підійшли до однієї підводи — з 
ній зв’язані вірьовками ручні кулемети. Клим Іванович 
вийняв фінський ніж, розрізав вірьовки, і ми потихень
ку зняли два кулемета — віднесли в тінь, підводу зно
ву накрили чохлом, з іншої підводи зняли три автома
ти, ящик патронів до них і ще ящик протитанкових мін.

— Неси ящики, я візьму те, шо залишилось, — шепо
че Клим Іванович, хапає кулемети і гвинтівки, навішує 
все це на себе і швидким кроком, наче 
ньому весь цей вантаж, піднімається по 
Егору, потім вниз, прямо до річки, і ось 
човна. Клим Іванович скидає з себе все принесене, зітхає 
з полегшенням, говорить тихо:

— Вивантажуй ящики, тільки без шуму, тепер відча
люй. Ну, ніби все, легко збулися, удачно.

Благополучно переправляємось на той бік. але тільки 
вийшли з човна, з темряви появились дві людські фігу
ри, і до нас:

— Стій, хто йде?
— Свої.

не висить на 
іншій дорозі 
ми вже біля

Продовження. Поч. див. в газеті за 28 березня.

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

Сто рін Н и 
комсомольського | 
л і т о п г '

Виявляється, Льоня і Люба Владиєви.
— Молодці, здорово справились, — шепоче Льоня, — 

ти, Семене, йди тепер з Любою, відпочинь, а ми з Кли
мом Івановичем доставимо ваші трофеї, куди треба.

А ДРУГИЙ день під час роботи мимо

И
 мене пройшов Льоня і непомітно проше

потів:

— 08 вечора будь у Владнєва.
Я закінчив зміну і прямо направився 

І туди. Прийшов першим, поступово почали 
збиратись і інші — це були збори Саль- 
ківської комсомольської організації.

Були присутні: Владнєв Льоня, сестра 
його Люба, мати Раїса Сергіївна, Женя 
Рачинський, Леонтій»Ковальчук і п’ятеро 
невідомих мені хлопців, з якими мене тут 

же познайомили.
Вікна завісили ковдрами, лампу замас

кували, у дворі спустили з цепу собаку. 
Раїса Сергіївна не відходила від дверей—прислухалась.

Взяв слово Женя Рачинський;
— Товариші, — сказав він, — загін Б., який діє в 

Савранському лісі, потребує продуктів споживання і ( 
боєприпасів. На нас лежить відповідальність за безпере- ( 
бійне постачання їх. Перше, що нам потрібно зробити,— ( 
це взяти з заводу цукор, приміром лантухів 15, більше ( 
машина не візьме. Прийматимуть участь в цій операції ; 
5 чоловік — Клим Іванович, Віктор Жилінський, Леонід І 
Ковальчук, Льоня Владнєв і Семен Іванович. (

Завтра на заводі демонструється німецька кінокарти- < 
на. Ви всі повинні взяти квитки і сісти в різних кінцях ( 
зали. Коли фільм закінчиться і люди стануть виходити, 1 
троє з вас — Віктор, Ковальчук і Владнєв — повинні 1 
залишитися (я потім розкажу, де там можна сховатись), ; 
а Сіольський і Шаповалов разом з усіма вийдуть на ’ 
подвір’я. Ви двоє повинні зняти вартового, потім подас- /г 
те сигнал. По вашому сигналу підійде машина. Віктор, 
Ковальчук і Владнєв притягнуть зі складу мішки. На- “

• А КТИВІСТИ Спілки демокра- 
тичної молоді Японії, яка 

об’єднує десятки тисяч япон
ських юпаків І дівчат, зібрали
ся в Токіо на конференцію, 
щоб обговорити завдання спіл
ки. Промовці, що виступали, 
розповідали, в яких тяжких 
ум’овах доводиться молодим 
японським патріотам вести бо
ротьбу проти реакції. Тільки за 
те, що молодий робітник є 
членом спілки, хазяїн підпри
ємства М£ЖС знизити йому

' зарплату, ~ перевести на важчу 
'ділянку виробництва або і:а- 

) /віть зовсім звільнити з роботи. 
!/Створюючи так звані «другі» 

V молодіжні організації, що скла
ду £ у { х даються із спеціально завео- 

у } (бованнх осіб, японська реакція 
( (намагається розколоти ряди 

ксп|лки.
л Але ні репресіями, ні роз- 
1 кольницькими. маневрами рсак- 
X ЦІЇ не вдається зупинити бо- 
Уротьбу японської демократичної 
( молоді. Учасники конференції 
£ прийняли звернення до всіх 
\ юнаків і дівчат країни з за- 
" кликом кріпити єдність дій, 
у голосувати на виборах до верх- 
/ньої палати парламенту, що 
/мають відбутися в червні, за 
/мир, демократію і краще май
бутнє.

(ТАРС).

0 — ' ———
\ Редактор П. МАРЧЕНКО.

\ КІНОТЕАТР «МИР». Для ді- 
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А та 4 год. дня. «Самий малеііь- 
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9 КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ». І «Сім’я революціонера». Поча

ток о 10 год. ранку та 12 год. 
дня. «А якщо це любов?». По
чаток о 2 та 4 год. дня, 
10 год. вечора.

КІНОТЕАТР 
ЖИНСЬКОГО. _ 

«Вогнище безсмертя», 
ток о 9 год. ЗО хв. ранку та 11 
год. ЗО хв. дня. «Любов і дру- 

. гий пілот». Початок о 1 год.
ЗО хв., З год. ЗО хв., 5 год. ЗО 

, хв. дня, 7 год. ЗО хв. та 9 год. 
ловальчук і Ьладнєв притягнуть зі складу мішки. На- лзо хв. вечора.
вантажите машину і розійдетесь в різні кінці. Загальний ) кінотеатр «хроніка». 
план ясний? Подробиці я зараз розповім. Виконувати /Документальний фільм «Вели- 
завтра /кий бар'єр». Демонс+руєтьсії зТ 10 год. райку до 9 год. вечора. 
^Художній фільм «Літа дівочі». 

Початок о 9 год. ЗО хв. вечора.

(Далі буде).

$

•л •О
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6. 8 та

ІМЕНІ
Для

ДЗЕР- 
дітей 

ГІоча-

О
Телефони редакції:.редактора — 56-12, відповідального 

секретаря — 50-14, відділів — 50-24.
Редакція працює з 10 години ранку до 6 години вечора, 
Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себе!
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