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пролетарі всіх країн, єднайтеся?

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

\»ПКСА,

Пригадуєш, молодий кукурудзоводе, 
як ще з тиждень-два тому ти з зане
покоєнням виходив у степ, придивляв
ся до проталин, розминав між пальця
ми крихкі грудочки землі, придивляв
ся, коли зацвіте у байраках терен, і 
думав: скоріше б за діло! А тепер, 
коли вже ось декілька днів по-квітне- 
вому щедро пригріло сонце, а над 

прозорий летючий
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0 степом затремтів
9 відпар, ти з занепокоєнням перепиту

єш себе: чи встигну в кращі 
посіяти кукурудзу? Сьогодні 
серйозний екзамен. Витримати 
«відмінно» — значить пройти 
етап боротьби за врожай богатирської 
культури на комсомольських гектарах.

і вісті йдуть з кукурудзяного, 
фронту. Сівба чудесниці ведеться сьо
годні на великих масивах. В цю робо
ту включено понад три тисячі посівних 
агрегатів, серед яких більшість — ком
сомольсько-молодіжні. На всю широ
чінь розгорнулися посівні роботи в кол
госпі імені Димитрова , Вільшанського 
району. Тут трудиться відомий всій об^ 
ласті майстер високих врожаїв, - деле
гат XIV з’їзду ВЛКСМ Володимир Яков
лев. Це він з високої трибуни з’їзду 
розповідав учасникам великого комсо
мольського форуму про чудові подви
ги молодих кукурудзоводів Кіровоград- 
щини. Володимир запевнив делегатів, 
що очолювана ним комсомольсько-мо
лодіжна тракторна бригада виростить 
по 50 центнерів зерна кукурудзи на 
кожному з 600 гектарів без застосу
вання ручної праці.

До Першого травня впоратися з сів-
«королев 

поставили перед собою 
бригади Володимира 
патріотичний почин
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І ■0 наслідування і підтримки, 
и Добрий розгін на сівбі взяли члени 

агрегату комсомольця Сергія Олєксієн- 
ка з артілі «Україна» (Кіровоградсько
го району). З випередженням графіка 
ведуть посівні роботи багато комсо
мольсько-молодіжних агрегатів в До- 
линському, Ульяновському та Гайво- 
ронському районах.

Кожний молодий 
нен пам’ятати, що 
головне — висока якість робіт. Висіяти 
зерно у добре прокультивований, роз
пушений грунт, внести вдосталь доб
рив, забезпечити одержання рівних 
квадратів — ось мета, якої треба до
сягти у кожному колгоспі, у кожній 
ланці.

На сівбі кукурудзи нетерпимі наймен
ші порушення агротехніки. Зміщення 
квадратів, просіви, нерівномірна глиби
на заробки зерна — все це може від
битися на врожайності, ускладнить ме
ханізований обробіток міжрядь. Отже, 
сьогодні, у розпал сівби, як ніколи, по
винно бути пильним око членів юнко
рівських постів, комсомольських акти
вістів, агрономів. Найменші відступи 
від агротехнічних правил треба усува-

строки 
це твій 
його на 
перший

полів» ■ таку мету 
механізатори 

Яковлева. Цей 
гідний всілякого
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механізатор пови- 
на сівбі кукурудзи

ти на місці, а про найбільші кричущі 
факти повідомляти працівників терито-? 
ріальних виробничих управлінь, до ре-? 
дакцн «Молодого комунара». Брако- ? 
робству на сівбі треба поставити надій- 
ний заслін.

Це тим більше необхідно, бо до ре-І 
дакції вже зараз надходять тривожні} 
сигнали про серйозні 
сівбі. У колгоспі імені 
ський 
ше по 14 
з кожного гектара. Чи зробила з цьо
го висновки комсомольська організація? 
Зовні наче так. Тут створені комсомоль
сько-молодіжні 
го задору на сівбі поки що не відчут
но. При висіві насіння кукурудзи ніяких 
органічних добрив, крім суперфосфату, 
не вносять, хоч сівба на більшості площ 
ведеться по неудобреному грунті. На 
25 квітня з семи агрегатів було вклю
чено 
мало 
ців і 
який, 
Коли 
гектарів, 
плантацію? <

Дається взнаки неповороткість дея-< 
ких керівників на сівбі. В колгоспі іме-' 
ні Кірова цього ж району в четвертій ' 
бригаді агрегат по декілька годин про- * 
стоює 
ріалу, 
поле.
• длянннивнві 
організацій, комсоргів 
при територіальних виробничих управ- і 
ліннях тепер немає більш почеснішого 
завдання, як забезпечити у кожній лан-, $ 
ці і бригаді всі умови для прозедення () 
сівби в кращі агротехнічні строки, на 
високому рівні агротехніки. Треба вста- 0 
новити суворий щоденний контроль заг 
роботою кожного агрегату, аналізувати 9 
щозміни причини невиконання норм, 
вживати заходів до неповторення по- 9 
дібних прикрощів у майбутньому, всіля
ко розпалювати бойове змагання серед 
комсомольсько-молодіжних агрегатів, 
з тим, щоб не пізніше 10 травня впо
ратися з сівбою «королеви полів».

В резолюції XIV з’їзду ВЛКСМ, який 
недавно закінчив свою роботу, визна
чені бойові завданя сільських комсо- ф 
мольців. «Комсомол, — говориться у 
цьому програмному документі, — по
винен бути активним помічником пар
тії в розв’язанні завдання: вже в цьо
му році і в найближчі роки... забезпе
чити круте і могутнє зростання вироб
ництва усіх видів сільськогосподар
ської продукції. Тепер для комсомоль
ців, юнаків і дівчат країни немає 
чеснішої і відповідальнішої справи, 
особиста участь в дальшому піднесен
ні сільського господарства».

Давайте ж, молоді 
працюємо так, щоб 
множити минулорічні 
курудзяному фронті!
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'3>ЕМЛЯ видихає легкий 
теплий пар, який на 

виднокрузі міниться химер
ним маревом: здається 
мчать кудись, вистрибуючи, 
строкаті лінії, виписані 
ніжкою зеленню озимини й 
синюватими обрисами про
сторого, розпушеного куль
тиваторами поля. В цій 
ніжній кольоровій гамі рап
том полум^яною цяткою 
спалахує прапорець, — ним 
відмічаються площі, що їх 
о о закінчення світлового 
дня повинні засіяти механі
ці тори. На комсомольських 
ділянках •: артілі сРассвет* 
йде сівба кукурудзи.

І хоч прапорці

• ••

упущення на 
Леніна (Устинів- 
одержали ли-$ 24 квітня у Великому

зерна кукурудзи ф Кремлівському Палаці від
булося спільне засідання 
Ради Союзу і Ради Націо
нальностей Верховної Ради 

ланки. Але молодечо-^ СРСР шостого скликання.
Бурхливими оплесками 

зустріли депутати і гості 
появу в урядових ложах 
керівників Комуністичної 
партії і Радянського уряду, 

в роботу лише три. Та це чомусь J пропозицією про склад
тривожить артільних комсомоль-J . Верховної Рзди
їх вожака Володимира Вергуна, і СРС. , від імені партійної 
до речі, очолює одну з ланок, a rJ} ХА!1* Верховної Ради 
ж і як тут думають висіяти 1.600 СРСІ , Рад старійшин Ра- 

відведених під кукурудзяну $ Союзу і Ради Націо
нальностей виступив член 
Президії ЦК КПРС, депу
тат Г. І. Воронов. Він за
пропонував обрати Головою 
Президії Верховної Ради 

з-за відсутності посівного мате- J СРСР, члена Президії 
який завчасно не підвозиться ЦК КГІРС Депутата Л. І.

Брежнєва, заступниками 
Голови Президії Верховної 

СРСР М. М. Орга- 
Д. С. Коротченка, 

Козлова, Я. С. Нас- 
Шаріпова, 
М. Іскен- 

Палецкіса, 
Е. Калн- 

Кулатова,

Сесія Верховної Ради СРСР
район) торік 

центнерів

М. В. Підгорного,

райкомів комсомолу, первинних 
обкому ЛКСМУ Радті

нова,
В. L

.ріддінову, І.
Г. С. Дзоценідзе, 
дерова. Ю. І. .
J. С. Кодіцу, 
берзіна, Т.
М. Рахматова, Ш. М. Ару- 
шаняна, Н.

О. Л\юрісепа.О.

я.

Байрамова,

депутат Г. І. Воронов 
запропонував обрати чле- 

'нами Президії Верховної 
Ради СРСР депутатів Г. Г. 
Абрамова, Т. Ахунову, 
С. М. Бульонного, К. Є. Во
рошилова, Р. Г. Гамзатова, 
П. Н. Демічева, В. М. Ка
вуна, О. Г. Картавих, Ф. Р. 
Козлова, Д. А. Кунаева, 
К. Т. Мазурова, 3. Н. Ну
риева,
Д. П. Смирнову, Ф. А. Та- 
бєєва, В. С. Толстікова, се
кретарем Президії Верхов
ної Ради СРСР — депу
тата М. П. Георгадзе.

Депутати одностайно схва
лили пропозицію Г. І. Во
ронова.

Головуючий депутат І. В. 
Спиридонов повідомив, 
па ім’я головуючого 
спільному _ засіданні 
Союзу 
ностей 
Г олови
Союзу РСР депутата М. С. 
Хрущова, в якій говори
ться, що у відповідності з 
Конституцією СРСР і в 
зв’язку з тим, шо на роз
гляд Верховної Ради СРСР 
поставлено питання про 
утворення уряду СРСР, Ра
да Міністрів складає свої 
повноваження перед Вер-

то 
на 

Ради 
і Ради Націоиаль- 
надійшла заява від 

Ради Міністрів

ховиою Радою і вважав 
свої обов'язки вичерпани
ми.

За пропозицією депутата
М. В.
виступив від 
депутатів 
республік.

• •

Підгорного, який 
імені групи 

ряду областей і 
Верховна Рада 

приймає заяву Голови Ра
ди Міністрів СРСР М. С. 
Хрущова про складення 
урядом СРСР своїх повно
важень перед Верховною 
Радою СРСР, схвалює ді
яльність Ради Міністрів 
СРСР і доручає товарише
ві М. С. Хрущову подати 
Верховній Раді пропозицію 
про склад уряду СРСР.

Сесія переходить до роз
гляду наступного питання 
порядку денного. З допо
віддю про переговори я 
Женеві виступив міністр 
закордонних справ СРСР 
депутат А. А. Громико.

Докладно 
про роботу 
держав 
тов. 
фактах і 
зує, як 
діляє наша 
занию проблем, поставлених 
на передній план міжна
родного життя. Забезпечити 
(Закінчення на 2-й стор.).
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розповідаючи
Комітету 18 

но роззброєнню, 
Громико на конкретних 

прикладах’ пока- 
багато уваги при- 

країна розв’я-
• •*

механізатори, по- 
закріпити і при- 
перемоги на “ку-

органо-міне-
Св'ОЄ- 

банки

дівчини теж чималі обов'яз
ки: виключати агрегат на 
розвороті, слідкувати, щоб 
рівномірно сипалась крізь 
шланги суміш
рольних добрив, щоб 
часно наповнювались

по-
ніж J

і
*

9 ••
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відмежовувати лише 14-гек- 
тарну площу (така норма 
виробітку встановлена в 
колгоспі), керівники ком
сомольських агрегаті в 
Олександр Апостолов і Сер
гій Тарнавський намітили 
для себе по 20 гектарів.

— Це й буде наша нор
ма, — каже чорнявий Саш
ко Апостолов.

Ного підтримує і сівадь- 
повинні ниця Маргарита Маркан. У

насін-
Запаси

висівного апарату 
ням й добривами, 
зерна й хімікатів акуратни
ми пакетами розкладені 
вздовж польової дороги.

За декілька гонів від них
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рокоче сБєларусь» Сергія 
Тарнавського. Після служ
би в Радянській Армії ком
сомолець С. Тарнавський 
нещодавно повернувся у 
рідну артіль. Нинішня сівба 
його особливо хвилює і ра
дує. Він же зобов'язався 
виростити комплексним ме
тодом 50 гектарів качанис
тої.

Агрегати прасують поле у 
двох напрямках — від се
редини до контрольних 
прапорців. Так краще: не 
залишатимуться клини. /1 
якість посівних робіт — го
ловне мірило. ■ Саме цим 
стурбовані і контролери. 
Ними стали ланкові, ділян
ки яких засіваються.

.Ніна Харитонова 
ками відмічає 
гнізда, а потім 
кількість зернин 
Помах руки. — 
зупиняється.

— В чому справа? — 
турбується тракторист.

долічи- 
кількох міс- 
вдвох (3111- 
На цей раз 

просто

палич- 
контрольні 

перевіряє 
у них. 

і агрегат

Виявляється, 
лась зернин у 
цях. Шукають 
МОК ВГОРІ), 
золотисте зернятко
глибоко заховалось у воло
гій землі. А взагалі-то, кра
ще зайвий раз зупинити 
трактор, 
не гніздо випадало 
по дві зернини.

Сівба кукурудзи. Луже 
значима ця робота. То ж 
не диво, що всіх у колгоспі 
хвилює вона, що часто у 
поле до сівачів навідуються 
гості.

Завітав і бригадир трактор
ної бригади М. А. Тарнав
ський — сам накопирсався 
в механізмах, перевіряючи, 
чи все гаразд, запропонував 
хлопцям підмогу — закрі
пити комбайнерів за кож
ним агрегатом, щоб в разі 
чого, у ремонті підсобили.

— Ні. Краще ми самі, — 
запротестували комсомоль
ці.

раз
але, щоб у кож- 

точно

обідню перерву 
з'явилась Валентина Рого
за — агітатор. Вона при
несла хорошу навину — за
пущено ще один супутник 
^К,осмос-3>! (З Н / ЛІ О К 
ВНИЗУ).

Після такої звістки і пра- 
цюється краще. То ж. коли 
(вже вдруге сьогодні) ви
ринув з-за обрію мотоцикл 
Віктора Савенка — кол
госпного агронома і комсо
мольського вожака, сівачі 
вже зовсім наблизились до 
контрольних прапорців. От
же, денне завдання вико
нано достроково!

Настрій у секретаря чу
довий — він щойно побував 
біля агрегату комсомольця 
Миколи Попадіна, и там 
теж справи йдуть доб^е.

Розпушена й удобітена 
молоддю 470-гектарна ді
лянка приймає добірне зо
лоте зерно. 1 виплекають з 
нього комсомольш вро
жай — рясний, іиебп ій.

Т. БОДМАР, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Колгосп «Рассвет» 
Бобрннецького району.

• *



Сесія Верховної Ради СРСР
(Закінчення).

мирні умови для побу
дови комуністичного сус
пільства в СРСР і розвит
ку світової системи соціа
лізму і разом з усіма миро- 
любнцмв народами вряту
вати людство від світової 
винищувальної війни — ось 
головне завдання, постав
лене перед радянською зов
нішньою політикою Про
грамою партії, прийнятою 
історичним XXII з’їздом 
КПРС. Боротьба за розв’я
зання цього благородного 
завдання ведеться на всіх 
дипломатичних фронтах‘під 
повсякденним, безпосеред
нім керівництвом ленін
ського Центрального Комі
тету нашої партії.

Доповідач підкреслює, 
що в Женеві зіткнулися 
дві політики. Делегації Ра
дянського Союзу, Польщі, 
Чехословаччини, Румунії 
і Болгарії привезли пропо
зиції своїх урядів, які про
кладають шлях до ради
кального розв’язання про
блеми роззброєння і до не
гайного укладення угоди 
про припинення на вічні ча
си всіх випробувань ядер
ної зброї. З наміром сприя
ти розв’язанню проблеми 
роззброєння, так само як і 
припиненню випробувань 
ядерної зброї, прибули в 
Женеву і делегації ней
тралістських держав.

Представники іншої по
літики — делегації захід
них імперіалістичних дер
жав — приїхали в Женеву 
з зовсім іншим багажем: 
.ці держави ведуть справу 
так, щоб Комітет у своїй 
роботі стикався з новими 
перешкодами на шляху до 
угоди про роззброєння, та 
її засідав би під гуркіт 
ядерних вибухів.

Велику увагу тов. Громи- 
ко приділив проектові до
говору про загальне і пов
не роззброєння під суво
рим міжнародним контро
лем, внесеному за доручен
ням Радянського уряду на
шою делегацією па першо
му ж засіданні Комітету 
18-ти. Цей проект, що ві
дображає миролюбну полі
тику СРСР та інших соціа
лістичних країн, викликав 
жвавий інтерес і підтримку 
його основних положень з 
боку нейтралістських дер
жав, представлених у комі
теті. Лише через місяць 
після цього в Комітеті з’я
вився документ уряду 
США, який іменують «Схе
мою основних положень до
говору».

Викриваючи задуми дер
жав МАТО, доповідач під
креслив, що пропозиції 
США — це аж ніяк не за
гальне і повне роззброєння. 
Правильніше сказати, що 
це взагалі не роззброєння.

Значну частину доповіді 
міністр присвятив проблемі 
укладення німецького мир
ного договору і нормалізації 
на ного основі становища 
в Західному Берліні.

Наприкінці свого висту
пу А. А. Громико заявив, 
Що уряд СРСР стоїть за 
серйозні переговори, за 
дальше продовження кон
тактів з тим, щоб конкрет
ні результати обміну дум-

Інформаційне повідомлення
Про Пленум Центрального 

Комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу

Ч?С П,)0ВЄЛЄ1ШЯ першої сесії Верховної 
СРСІ відбувся Пленум Центрального Комітету 
містичної партії Радянського Союзу.

розГля,,.Ув питання сесії Верховної
СІ СІ і організаційні питання. 
леш<ЛаЄ1АМГІбРаВ 1'ЛЄНОМ НК КПРС тов.

Пленум увільнив тов. Спиридонова І. В.

УУТТТТТТТТУТТТТТТТТТУТТУОТ

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
29 квітня 1962 р., 2 стор. 

ками можна було подати 
на розгляд глав урядів. 
Доповідач висловив впев
неність, що зовнішньополі
тична лінія Радянського 
уряду в питаннях загально
го і повного роззброєння, 
випробувань ядерної зброї 
і німецького мирного вре
гулювання дістане одно
стайне схвалення Верхов
ної Ради СРСР.

МОСКВА. 25. (ТАРС). 
Сьогодні в Кремлі продов
жувала роботу сесія Вер
ховної Ради СРСР. О 10 
годині ранку у Великому 
Кремлівському Палаці від
крилося спільне засідання 
Ради Союзу і Ради Націо
нальностей.

Бурхливими оплесками 
була зустрінута поява в 
урядових ложах керівників 
•Комуністичної партії і Ра
дянського уряду.

Учасники сесії обговори
ли доповідь міністра закор
донних справ СРСР депута
та А. А. Громико про пе
реговори в Женеві. По до
повіді виступили депутати 
Ш. Р. Рашідов (Узбецька 
РСР), О. Є. Корнійчук (Ук
раїнська РСР), 3. В. Пуш- 
карьова (Свердловська об
ласть). О. М. Віташкевич 
(Білоруська РСР). Г. Д. 
Джавахішліві (Грузинська 
РСР) та інші.

Промовці одностайно 
схвалювали зовнішню по
літичну лінію Радянського 
уряду, підкреслюючи, що 
він докладає величезних 
зусиль, спрямованих на збе
реження і зміцнення загаль
ного миру. В дебатах особ
ливу увагу було приділено 
проблемам загального і пов
ного роззброєння, відвер
нення винищувальної війни, 
заборони випробувань ядер
ної зброї, укладення ні
мецького марного договору 
та іншим важливим питан
ням міжнародного життя.

Потім сесія Верховної 
Ради СРСР приступила до 
утворення уряду СРСР.

Слово надається Голові 
Ради Міністрів СРСР де
путатові М. С. Хрущову, 
зустрінутому бурхливими 
оплесками. Він вносить на 
затвердження сесії склад 
Ради Міністрів СРСР.

Верховна Рада одного
лосно затверджує уряд 
СРСР — Раду Міністрів 
Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік.

Головою Ради Міністрів 
СРСР затверджено М. С. 
Хрущова. Першими заступ
никами Голови Ради Мі
ністрів СРСР затверджено 
О. М. КосигІна і А. І. Мі- 
кояна, заступниками Голо
ви — О. Ф. Засядька, М. Г. 
Ігнатова, В. М. Новикова, 
К. М. Руднєва. Д. Ф. Устн- 
нова.

Депутати і гості палко 
вітають новий склад уряду 
Радянського Союзу.

Потім сесія переходить 
до обрання Верховного су
ду СРСР. Одноголосно оби
рається склад суду. Голо
вою Верховного суду СРСР 
обрано депутата О. Ф. Гор- 
кіна.

Сесія Верховної Ради 
СРСР переходить до роз
гляду дальшого питання 
порядку денного — про ви
роблення проекту нової

Ради
Кому-

Ради

Кири-

. _. від обов’яз
ків секретаря Ц1< КПРС у 
зв’язку з обранням його го

ловою Ради Союзу Верхов
ної Ради СРСР.

Конституції Союзу РСР.
З доповіддю виступив 

Перший секретар ЦК 
КПРС, Голова Ради Мі
ністрів СРСР депутат М. С. 
Хрущов, зустрінутий бурх
ливими оплесками,

В обговоренні питання 
взяли участь депутати Д. А. 
Кунаев (Казахська РСР), 
М. О. Лаврентьев (Новоси
бірська область), О. І. Іва- 
щенко (Українська РСР), 
Ю. М. Вечерова (Іванов- 
ська область). В. С. ТолстІ- 
ков (Ленінградська об
ласть).

За пропозицією члена

е_э

Иде місячник книги
130БРИНЧАНИ активно включились у місячник кни- 

ги. В більшості комсомольських організацій району 
виділену літературу було реалізовано вже на третій 
день місячника.

На 12 карбованців розповсюдила книг піонервожата 
Кризоносівської восьмирічної школи Галина Куцак. 
Старанно попрацювали піонери та комсомольці Бобри- 
нецької СШ № 1. Вони розповсюдили книг на 40 кар
бованців.

Організатором розповсюдження книг серед населен
ня є завідуюча районною бібліотекою Олена Бабич. 
На суму ЗО карбованців нею реалізовано громадсько- 
політичної, сільськогосподарської, науково-технічної та 
художньої літератури. Успішно йде розповсюдження 
книги і в колгоспі їм. Суворова. Молодь на чолі з сек
ретарем комсомольської організації Іваном Швиденком 
реалізувала літератури на 36 карбованців.

І. ОКОВИТИЙ, 
секретар Бобринецького райкому комсомолу.

ЧЛЕНИ ЦК ВЛКСМ

Центральний Комітет ВЛКСМ, обраний XIV з'їздом
Акішін Н. С. 
Андронікашвілі Г. А. 
Алі-заде М. А. 
Ахмедова М. А. 
Аракелян С. А. 
Барінова Н. А. 
Балясна Л. К.
Белов Ю. П. 
Бобосадикова Г. 
Бордачов В. П. 
Брумель В. Н. 
Василенко В. Г. 
Ващенко В. П. 
Віткаускайте С. М. 
Везіров А. X. 
Верченко Ю. М. 
Ворвулєв В. Т. 
Воронов С. Ф, 
Воронов Ю. П. 
Гавриленко В. Ф. 
Гагарін Ю. О. 
Гамазіна С. Н. 
Гаркуша М. С. 
Герман І. М. 
Гогатадзе Н. К. 
Голяєва А. С. 
Голубовський В. В. 
Гусельніков В. І. 
Данилов О. і. 
Дубрава Г. І. 
Дарбінян В. С. 
Джанібеков У. 
Досумов Р. Є. 
Дувакін В. Т. 
Дубінін В. П. 
Дюжев Ю. Ф. 
Єлісєєв Г. П.
Єльченко Ю. Н. 
Єсікова Е. Г.
Євсюкова М. Ф. 
Журавльова М. І. 
Жумабаєва Т. 
Жабіцький Г. Н. 
Жигалов А. І. 
Жихарев В. А. 
Журавльов Ю. І. 
Зарубін І. І. 
Зітманіс А. К. 
Ібрагімов М. 
Іванов К. М. 
Ібрагімов С. Д. 
Іванов В. Т. 
Іващенко Т. С. 
Ісмаілов А. 
Камшалов А. І. 
Кардаш Т. В. 
Клименко Є. Г. 
Коваль В. І. 
Карпінський Л. В. 
Комов І. Т. 
Кондратьев М. Є. 
Коп’єва А. А. 
Крючко Ф. К. 
Кукушкін В. Н. 
Куклінов А. С. 
Кулик В. І.
Кулматов К. 
Кулик В. В. 
Кручина Н. Є.

Президії ЦК КПРС, секре
таря ЦК КПР.ч депутата 
Ф. Р. Козлова, який висту
пив від імені партійної гру
пи і Рад старійшин. Вер
ховна Рада СРСР постано
вила утворити комісію для 
підготовки проекту нової 
Конституції СРСР. Головою 
комісії обрано Першого 
секретаря ЦК КПРС. Голо
ву Ради Міністрів СРСР 
депутата М. С.'Хрущова.

Порядок денний вичерпа; 
но. Перша сесія Верховної 
Ради СРСР шостого скли
кання оголошується закри
тою.

Купр!янов Г. П. 
Кусков А. М. 
Курбатова Р. А. 
Лавранчук Г. I. 
Ламочюн Г. I. 
Леденьов I. Ф. 
Ляп‘1на Н. I. 
.ГНзичов А. Д. 
Лиходщ С. С. 
Лобов Ю. Н. 
Луньов М. С. 
Люллеметс Я. Н. 
Магомедов Д. 
Мазепа В. Г. 
Макареев М. П. 
Маюевський А. М. 
Максимов Л. Г. 
Мальцев Н. I. 
Машин Ю. Д. 
Михальова Е. М. 
М|хеев А. I. 
Молдаван Л. В. 
М^ан Л. С. 
Моллаева № 
Морозов А, I. 
Мос1н В. П.
Мухарметов Ю. Г< 
Набугорнов В. Г. 
Назаренко О. К. 
Невструев А. П. 
Некрасов М. Г. 
Немогай В. М- 
Нерад Н. С. 
Новиков В. С. 
Ноздрина Н. А. 
Павлов С. П. 
Пастухов Б. Н. 
Петров А. П. 
Посаженжков Н. I. 
Подтикайлов Ю. Г. 
Поляков Ф. Т. 
Пономарьов В. В. 
Простов М. П. 
Пустовойтов Л. А. 
Ранка Е. П. 
Решётов П. Н. 
Рижова Г. С.
Рубцов Н. Ф. 
Самарцев €. Я. 
Савченко В. Я. 
Сартбаев Р. 
Саюшев В. А. 
Северинов К. А. 
Серебряков 8. Г. 
Сизова А. I. 
Семенюк Н. I. 
Соннов Н. I. 
Сууресаар Т. А. 
Титов Г. С. 
Торсуев Ю. В. 
Трушин В. П. 
Тухватулл1на К. Г. 
Тутунару М. К. 
Уваровський Г. М, 
Усанов Б. П, 
Черкез!я О. €. 
Чернов К, М. 
Чеснав!чус А- Ю. 
Чернова Н. М. 
Шахов В. Н.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТАРО
I 26 квітня 1962 року з 

Радянському Союзі було 
здійснено успішний запуск 
штучного супутника Землі 
«Космос-4». На супутнику 
встановлено наукову апара
туру, призначену для про
довження досліджень кос
мічного простору відповід
но до програми, оголоше
ної ТАРС 16 березня ц. р- 

За попередніми даними, 
супутник виведено на орбі
ту, 'близьку до розрахова
ної з параметрами:

— початковий 
обертання —

— максимальне 
лення від поверхні Землі 
(в апогеї) — 330 кіломет
рів;

— мінімальне віддален
ня (в перигеї) — 298 кіло
метрів;

— кут нахилу орбіти до 
екватора — 65 градусів 00 
мінут.

період
90,6 хвилини; 

відда-

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

ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 
ДОСТРОКОВО ВИКОНАЛА 
ЧОТИРИМІСЯЧНИЙ ПЛАН

Колективи працівників 
промислових підприємств 
Української РСР, широко 
розгорнувши соціалістичне 
змагання на честь дня між
народної солідарності тру
дящих — 1 Травня, вико
нали план чотирьох міся
ців 1962 року — 27 квітня 
по випуску валової продук-

Шевченко В. С. 
Шепелева Г. Г.
Шумаков Є. Д.

КАНДИДАТИ В ЧЛЕНИ 
ЦК ВЛ КСМ

Абдуллаева Р.
Аширова Т. 
Ахметов Д. Ш. 
Баракунайте Л. С. 
Баргкевич Л. Л. 
Бепльджа К. А. 
Бопова Д.
Бихов Л. В.
Булацев X. С.
Веретьонов В. 8. 
Вощинш Н. М. 
Волкова А. В.
Воротн1ков А. Н. 
Гар!н В. I.
Георпсвська Н. А. 
Гоц Г. С.
Госпев В. Т. 
Григор’ян Ю. Г. 
Давидовська М. Н. 
Дьомш Б. Н.
Зайцева С. С. 
Зуб|на Л. Н. 
Каз|ева С. Г.
Колесниченко О. М. 
Колосова Л. М. 
Коваленко Г. Я. 
Коньков В. I.
Курт1на В. В. 
Кускова А. Н. 
Литвинов В. В. 
Логачов К. В. 
Локтев А. Ф.
Лоскутов В. К. 
Мальцева Л. Д.

Центральна ревізійна комісія
ВЛНСМ, обрана XIV з'їздом

Абдуллаев Г. 
Асратян Д. I. 
Болтовський I. В. 
Бойко В. С. 
Вишинський М. П. 
Голуб Н. Я. 
Долгополова О. I. 
Дордж^ев В. П, 
Заболотських В. ф, 
1ванов В. I. 
1вашкевич Н. Г. 
1окубайт1с Д. Т. 
1рбе I. Я. 
Кепбанов М. А. 
Кучк1н В. Ф. 
Крюков Л. М. 
Кул‘|ев О. А. 
Кураченко I. А. 
Лихоманов В. I. 
Лиховидов Ф. ф. 
Лижина Г. С. 
Малижн В. I. 
Муаевський Р. А. 

На борту супутника Вста. 
новлено радіопередав?' 
«Сигнал», який працює »•> 
частоті 19,995 мегагерц 
На супутнику також є ра‘. 
діосистеми для точного ВИ- 
мірювання елементів орбі
ти і радіо-телеметрнчна 
апаратура для передачі на 
Землю даних про роботу 
приладів і наукової апа
ратури, встановлених на
борту.

Аналіз перших одержа
них даних показує, щ0 
встановлена на супутнику 
апаратура працює нормаль
но.

Стеження за супутником 
і приймання телеметричної 
інформації провадять на
земні пункти командпови- 
мірювального комплексу, 
розташовані на території 
Радянського Союзу.

ції і більшості найголовні
ших виробів.

Порівняно з відповідним 
періодом минулого року 
обсяг виробництва зріс 
більш як на 10 процентів.

Перевиконано завдання 
по підвищенню продуктив
ності праці і зниженню со
бівартості товарної продук
ції.
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І АЛЕЯ ДРУЖБИ І
° БОБРИНЕЦЬ. Чуде- “ 
8 вий парк створили по З
□ близу училища механіза- з
□ ції сільського господар- З 
п ства комсомольці і мо- □ 
□лодь райцентру. Кілька □
□ сот фруктових, декора- □
□ тнвних дерев та чагарнн- п
□ ків посадили молоді по- □
~ “ а• аЗ а а а □ □ 

а □ аг,~ . а
— Хай ця алея,— гово-□

□ сланці героїчної Куби, 
с які набувають в училищі 
о спеціальності сільських
□ механізаторів. Цей куто-
□ чок парку вони назвали
□ «Алеєю дружби».□ м
О - ------ ------- , ----- -- „
□ рять кубинські юнаки,— а
□ завжди нагадує радян- °
□ ськнм людям про нашу □
□ сердечну любов і вдяч- 8
□ НІСТЬ. а
? о

В. С. Торгало, О. Ф.

ОДНІ САДЖАЮТЬ, 
ІНШІ ВИНИЩУЮТЬ
ВИСТУПАЮЧИ на за- 

гальноміських зборах 
пенсіонерів, старий більшо
вик Дем’ян Павлович Ка
чан закликав учнів, колек
тиви районних установ і 
підприємств озеленити но- 
востворене водоймище на 
річці Бобринка та прилеглу 
до нього балку.

Першими відгукнулися на 
цей заклик вихованці дру
гої середньої школи. Два. 
дні підряд старшокласники 
активно трудилися на озе
лененні ставу. Вони виса- 

> дили до 200 декоративних 
дерев. Цією роботою керу
вали вчителі А. В. Шаба-
А ----- * Т~ * І—ТІ - А А АА А. —-------- -

тін. В. С. Торгало, О. Ф. 
Качан. Діти привели також 
в порядок шкільне подвір’я, 
посадили деревця вздовж 
прилеглого тротуару.

А загляньте у сусідню, 
першу середню школу! Ней
мовірно, але факт: тут до
думалися викорчувати двад
цятирічні дерева. Це зро
били з тією метою, що, мов
ляв, необхідно розширити 

спо р т и в и и й 
майданчик, 
до
стадіону, 
рудженого 
лами 

рукою

хоч 
міського 

спо- 
си-

громад- 
подати.

Mi-

СЬКОСТІ

Виступаючи на сесії 
ської Ради, яка обговорю
вала питання дальшого бла
гоустрою райцентра, дирек
тор цієї школи, член міськ
виконкому Д. Ф. Кобпфа 
всіляко намагається виправ
датися.

Коментарі, як кажуть, 
зайві. Виходить: діти са
дять дерева, а дорослі — 
знищують.

І. ГОРОВИЯ, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».

м. Бобринець.

Е Е І ЛЕЮ
Все мениіе днів залишає

ться до ювілею піонерії. 
До свята зараз готуються 
не тільки школярі, а й їхні 
батьки, старий брати і се
стри. 40-річний ювілей 
юних ленінців — це велике 
свято всіх радянських лю
дей.

Минулого тижня в обкомі 
КП України відбулася на
рада, на якій мова йіила 
про справи піонерські. Сек
ретар обкому комсомолу 
К. П. Неділько розповів про 
те, якими славними ділами 
зустрічають знаменну дату 
піонери, а також про хід 
святкування. В перший день 
піонерські загони прийдуть 
до своїх шефів у трудові 
колективи і відрапортують, 
що зробили для Батьків
щини. Ввечері запалають 
рвілейні вогнища, проходи

тимуть вечори-зустрічі, кон
церти. А наступного дня 
свято триватиме під деві
зом «Батьківщина — піоне
рам». Перед школярами 
відкриються двері всіх кіно-

театрів, Будинків культури, 
палаців. Загони юних фіз
культурників одержать у 
своє розпорядження стадіо
ни і спортмайданчики.

Це буде 19—20 травня. А 
що зараз цікавого в дру
жинах, як піонерські ватаж
ки готуються до ювілею? 
Ось кілька інформацій по 
Кіровограду.

ЧИМ захопити піонерів? Як 
дійти до кожного юного 

серця, щоб виховати гідне по
коління будівників майбутньо
го? До таких питань зводить
ся зміст доповідей, прочитаних 
на науково-методичній конфе
ренції, що відбулась 20 квіт
ня в Палаці піонерів. З ціка
вими доповідями виступили 
вчителі Аджамської середньої і 
Катеринівської ь—
шкіл Кіровоградського 
тт. Хнжняк і Смотренко, 
ректор 
піонердожата 
м. С_____
Турбаївська,

т. Розенберг.
« *

ронячного ранку 2! V біля пам'ятника В.

восьмнрічної 
району 

дя- 
школи № 12 і старша 
“273 школи № 8

Олександрії тт. Радченко і 
_ -, учитель Кірово

градської середньої школи № 7
*
— 22 квітня 

__________ І. Ле
ніну у міському парку зібрали
ся піонерські загони і дружн-

• - - — Антоніни Гнатівни? її зараз немає,
поїхала в Одесу на семінар — від- 
повів РУСЯВИЙ юнак, вивантажуючи з 

ЖКЯ підводи пучки виноградних чубуків. —
Ви розшукайте її помічника Павла Да- 
ниловича Панченка. Він теж зможе роз- 
повісти про наш сад.

А Біля траншеї, де колгоспниці відко-
пУвали деревця черешень, призначе- 
НИХ для посадки» ми й зустріли Павла 
Даниловича. Середнього росту, уже 

А посивілий, але ще жвавий чоловік сор-
тував саджанці, зв’язував їх, і тут же 
прикріпляв до них ярлики з написами

Ж? — Цікавитесь садом? — очі - Павла 
Даниловича заіскрилися молодо. — О, 
до нас 3 Усіх Усюд гості навідуються, не 
тільки екскурсанти з Російської

А, рації, Башкирі?, Естонії і
5«*^.,4^нашої Батьківщини, а й 

ники-любителі.
«Ж В саду є що побачити, є чому

тися. На сто шістдесяти г----- 7 —
щується ~ близько п’ятисот мічурінських 

ізд! сортів яблук, груш, вишень, черешень і
інших плодових і ягідних культур. Всі

БЭ Ъу* роботи по догляду за садом тут вико- 
НУ,ОТЬСЯ механізовано. Для зберігання 

"йр'ТчК плоД'в збудовано сховище на 200 тонн, 
сушарка для перероблення нестандарт

ні -А но' продукції.
А зберігати і переробляти тут є 

що, Під керівництвом досвідчених 
агрономів — подружжя Павла Дани

ловича Панченка і Антоніни Гнатівни Ігнатьєвої — са- 
доводи артілі з року в рік добиваються високих уро
жаїв. В минулому році, наприклад, з кожного гектара 
одержано по 71 центнеру фруктів при плановому зав
данні ЗО центнерів.

Ми йшли алеєю, обсадженою стрункими тополями. 
В одному кінці саду проводиться розбивка і копання 
ямок. На площі в 
сять тисяч яблунь 
на 20 гектарах —

На околиці саду
— Ось тут і буде наш молодий сад, — каже Павло 

Данилович. — Тут працює комсомольсько-молодіжна 
ланка.

Смагляві, з обвітреними обличчями дівчата і юна
ки розбивають поле. Одні натягують довгий дріт, ін
ші— втикають в землю кілки, позначаючи центр ямок. 
Слідом за ними трактор, устаткований гідравлічним 
ямокопачем, робить своє діло. Ми поцікавились: скіль
ки трактор таких ямок може викопати за день.

— До вечора штук сімсот буде, — відповів тракто
рист Дмитро Гончаренко. — Це — дві з лишком нор
ми.

Павло Данилович розповідає:
— Всі члени комсомольсько-молодіжної ланки — в 

минулому десятикласники. Болодимир Сударик, Гали
на Бойко, Олена Хоменко, Олена Шулик зараз заоч
но вчаться в Уманському сільськогосподарському ін
ституті. Разом з молоддю трудяться, передають їй

інших 
окремі

Феде- 
кінціа 
садів-

повчи-
гектарах виро-

60 гектарів тут буде висаджено де- 
зимових сортів. В іншому кінці — 

висаджують виноград, 
чорніє масна рілля.

ии — супутники семирічки з 
усіх шкіл м. Кіровограда. Зліт 
почався здачею рапортів про 
зібраний металолом, макулату
ру, висаджені дерева. Потім 
перед піонерами виступив ста
рий більшовик О. Ф. Терьохін, 
член бригади комуністичної 
праці швейної фабрики, піонер- 
вожата - виробничниця шко
ли Те 10 Т. Бондаренко, сек
ретар Кіровоградського міськ
кому комсомолу Н. івахненко.

* * *

ТОГО ж дня в Палаці піоне
рів зустрілися піоиерво- 

жаті трьох поколінь. Спочатку 
ветерани поклали живі квіти

біля пам’ятника В. І. Леніну, 
в міському парку, оі линули не
щодавно відкритий музей 40- 
річчя піонерської організації. 
Після цього у великому залі 
відбулась урочиста лінійка. Од
на з перших вожатих м. Кі
ровограда, а нині завуч Кіро
воградської середньої школи 
76 16 Р. Г. Бухман прийняла 
рапорти від колишніх піонер- 
вожатих. поділилася спогадами 
про народження і перші кроки 
піонерської організації імені 
В. І. Леніна. Від молодих піо
нерських працівників виступили 
вожаті шкіл № 27 і № 14 
Ж. Яценко і С. Сілснко.

Юні ленінці привітали колиш
ніх ватажків піонерії і вручн-

;ли їм подарунки. Старі_ піоиср- 
вожаті висловили побажання 

^ввійти до складу позаштатно
го шкільного відділу при Кі
ровоградському міськкомі ком
сомолу.

«Я бачне Леніна, слухав 
його виступ». Як прислу
хається завжди молоде по
коління нашого часу до 
слів тих, хто цісю фразою 
починає свій виступ. їм 
заздрять, на них дивляться 
з повагою. Адже цс сучас
ники Ілліча, вони брали 
участь в історичних подіях« 

Старих більшовиків О. О. 
Башашнна і М. В. Дячкова, 
які зустрічались з Леніним, 
адміністрація кінотеатру 
«Мир» запросила на зустріч 
з піонерами! Ветерани по
ділилися спогадами, поба
жали школярам хороших 
успіхів у навчанні і житті. 
З словом-відповіддіо висту
пила учениця 9 класу Кі
ровоградської школи № 19 
Ліда Трубкіна, вона пов'я
зала їм червоні галстуки.

На знімку: О. О. БА- 
ШАШИН розповідає дітям 
про В. і. Леніна.

С. ІІРАВЕЦЬКИИ. 
Фото А. ЗОЗУЛІ.
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свій досвід І люди старшого віку. Марія Володимирів
на Сударик, Пелагія Гнатівна Шевченко, Марія Іванів
на Скороход та інші — ровесники колгоспного саду. 
Вони, як і юнаки та дівчата, що нині своїми руками 
плекають зеленого друга, — великі садолюби.
. Садолюби! Це влучне визначення цілком стосується 
І сім І Павла Даниловича — його дружини Антоніни 
Цгнатьєвої, дочки Світлани і наймолодшого члена с.- 
М ї — Льоні.

Світлана унаслідувала від батьків пристрасну любоя 
до рідної природи. В 1959 році з відзнакою закінчи
ла Уманський сільськогосподарський інститут і зараї 
очолює учнівську виробничу бригаду в Первозванів- 
ськіи спеціалізованій школі. Під керівництвом Світлані 
учні доглядають 8 гектарів фруктового саду і 2 гекта« 
Риф виноградинка. За уміле керівництво і успішну до
слідницьку роботу Світлана нагороджена бронзової! 
медаллю Всесоюзної виставки досягнень народного 
господарства.

Члени садової бригади давно вже розійшлися додо< 
Му, а Павло Данилович все ще не міг відірватися від 
роботи □ саду. Та ось зі сходу дихнув вологий віте
рець, зашумів теплий весняний дощ.

— Ну ось тепер можна йти, — сказав Панченко.
Тільки ввійшли в село, як до Панченка підійшов 

колгоспний ветфельдшер Г. Кривоблоцький.
—Павле Даниловичу, зайдіть до мене.

— Треба зайти, — ніби вибачаючись перед! мною, 
сказав Панченко. — Пообіцяв йому показати, як пра
вильно обрізати і посадити вишню.

Коли ми направлялись до будинку Панченка, госпо
дар продовжував свою розповідь:

— І ви думаєте, що це поодинокий випадок? На
завтра я вже призначив побачення з бухгалтером кол
госпу. Йому треба показати правила обрізування ви
ноградних лоз.

І так з дня у день. Звертаються односельчани, при
їжджають садоводи-любителі з інших країв — і всім 
їм Павло Данилович не відмовляє, дає поради, кон
сультації.

В будинку Пайченка — безліч книг, альбомів по зем
леробству, садівництву.

— А ось яка у нас «пошта», — і Панченко виклав
на стіл'купу листів і пожартував: — Як у міністра. 
Це все пишуть нам з Антоніною, прохають поділитися 
досвідом, порадити відносно сортів, більш стійких в їх 
місцевостях. <

Варто відзначити, що всі члени цієї прекрасної сі
м’ї садолюбів в тій чи інший мірі суміщають свої ос
новні заняття з широкою громадською діяльністю. 
Антоніна Гнатівна — депутат сільської, районної і об
ласної Рад депутатів трудящих. Радянський уряд на
городив її орденом Трудового Червоного Прапора.

Дивишся на цю сім’ю і згадуються слова лікаря 
Астрова з п’єси А. Чехова «Дядя Ваня»: «Коли я по
чую, як зашумить мій молодий ліс, посаджений моїми 
руками, я усвідомлюю, що... коли через тисячу років 
людина буде щаслива, то в цьому трохи винуватцем 
буду я».

Те саме можуть про себе сказати і невтомні пер- 
возванівські садолюби.

М. ГАЛИЧЕНКО, 
наш позаштатний кореспондент.

Колгосп ім. Шевченка
Кіровоградського району.

= край села
■ К ЛЮЧ журавлів з курликанням пролетів над Банду-
■ ровим і опустився на узбережжі Яланця. Тут гус- 
; ті зарості очерету. Трохи вище по течії невеличкої

степової річки, у вибалку, розкинувся фруктовий сад 
колгоспу імені газети «Правда».

Приємно посміхаючись, сивенький дідусь мовить;
— Прилетів лелека — літо недалеко.
Котрась з дівчат зауважила:
— А у нас сьогодні жарко від роботи, ніби влітку 

на косовиці...
Кожний, хто сьогодні побуває на околиці Банду- 

рового і окине поглядом колгоспний сад, теж прийде 
до такого висновку. Комсомольський ватажок Микола 
Жиленко, який другий рік очолює садівничу бригаду, 
не без гордості називає дві цифри — 121 та 29. Пер
ша з них означає, скільки землі зайнято під садом, а 
друга — під виноградом.

Щиро кажучи, у садівничій бригаді справді праце
здатних людей мало, але роблять вони багато для то
го, щоб па столах у колгоспників красувались черво
нобокі яблука і гроші винограду.

Сад ще молодий, але в недалекому майбутьному вій 
плодоноситиме. Певна річ, все залежить від хорошого 
догляду. А це якраз у характері Миколи Жиленка. 
Ще тоді, коли вчився у Дмитрівській сільськогосподар
ській школі, Зиам’янського району, комсомолець Жи
ленко твердо запам’ятав: сад любить дбайливих і нев
сипущих господарів. 1

Тепер Микола при пагоді перегортає сторінки давніх 
конспектів. Ними він користується при виконанні ці
лого ряду робіт. Прилетіли журавлі, у саду на дере
вах набубнявіли бруньки, а бригада вже розчистила 
міжряддя, знищила гнізда гусені.

Подає допомогуу в роботі молодому садівникові і 
голова колгоспу Данило Корнійович Попов. Він став 
ініціатором створення в селі великого ставу, водяне 
дзеркало якого розлилось на площі 200 гектарів. З йо
го наполягання розширено площі під садами. До ре
чі, землі під сад відведено на пологих малопри
датних під посіви схилах поблизу річки.

Сад на цьому місці росте добре. Це тому, що було 
внесено вдосталь місцевих добрив в грунт при посад
ці фруктових дерев, а, головне — завдяки невсипущим 
старанням молодого садівника.

Ми закінчуємо нашу розмову з Миколою, — садів
ник поспішає до людей, адже без його поради не ко
жен вміє зробити як слід свою справу. На прощання 
юнак запевняє:

— Ось побачите, наш сад стане справжньою окрасою 
села. Для цього й стараємось, шоб користь людям 
принести, зробити велике-вслике добро.

М. СІВЛК.
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• «МОЛОДИЙ КОМУНАР» 29 квітня 1962 р., З стор.
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«Я змайстрував у Ці дні м'ячик з жо
ваного паперу, який зараз досихає; думаю, 
що зможу надіслати його тобі для Дсліо.

«Міланська тюрма. 19 березня 1927 р.» 
(З листа А. 1 рамші до дружини).

* АНТЄНІО.

ВУЗЕНЬКА смужка сонячного світ
ла проникає в камеру о другій го

дині дня. Тьмяна, жовтувата пляма не
помітно повзе по стіні, пересуваючись з 
лівого кутка в правий. А потім надов
го зникає. 1 в камері, сірій і темній, стає 
ще більше похмуро і вогко.

Всю відстань, яку проходить соняч
ний промінь. Антоніо мнелено розбив 
на кілька відрізків. Це служило йому 
своєрідним годинником. Він уже добре 
знав: тільки загляне світло — підйом, 
починається обідній обхід варти; прой
де сонячний «зайчик» чверть шляху — 
можна взятись за читання літератури; 
наближається до фінішної риски — ско
ро з’явиться крилатий гість.

Відклавши журнал, Антоніо глянув 
на свій годинник. Помітив: жовте круч 
жальце вже в правому кутку.

— Треба вставати, — наказав собі.— 
П’ять хвилин для розминки.

З очікуванням глянув Грамші у ві
конце. Невеличкий квадратний отвір — 
«вовча паща» з внутрішніми гратами 
виходив у двір, куди водили в’язнів на 
прогулянку. Вікно влаштовано так ви
соко, що виглянути у нього неможли
во; та якщо й доберешся до світла, все 
одно, крім тюремного даху, нічого не 
побачиш.

— А де ж мій гість? — здивувався 
Антоніо.

Раптом, ніби відгукуючись на його 
голос, у віконці затріпотів крильми го
робець.

— Привіт, друже! — зрадів Грам- 
ші. — Щось ти забарився сьогодні.

— Цвірінь-цвірінь, — відповів гороб
чик.

— Ет, видумаєш! Спека вже спала, 
так що ти, брате, не сидів у затінку, а 
байдикував, напевне, по .міланських 
смітниках...

Гість тим часом господарським оком 
скинув камеру і, щось примітивши, ку
лею впав па столик. Зиркнув скоса на 
світлий клубочок, весело заскакав круг 
нього, а потім рішуче клюнув.

Грамші посміхнувся:
— Що. не смачне? Дурненький ти! 

То ж паперовий м’ячик? А для тебе я 
ось приготував. Дивись, які мухи...

Горобчик зневажливо глянув на ла
сощі і давай витанцьовувати довкола 
м’ячика. Опустив крильця і, як справж
ній парубійко, вистукував ніжками по 
дошці.

— Ну і пустун же тн! — сміявся Ан
тоніо. — Сподобався м’ячик? А знаєш, 
для кого приготував я подарунок?

В’ЯЗЕНЬ поправив повстяний мат
рац, вмостився зручніше.

— От слухай, друже. У тебе є дітки. 
] ти частенько пригощаєш їх чим-не- 
будь. Правда? То жучка принесеш, то 
зернятко, то крихту хліба. Ну, як уся
кий батько. А я сиджу в тюрмі і ду
маю: досі нічого не подарував своїм 
синкам. Двійко їх у мене: старшенький 
Деліо і Юлик. Розумієш, нічого не по
дарував! Страшна річ — не приносити 
радість дітям, не мати змоги для цього...

...Деліо, Юлик, які ви? Як вам живе
ться? Пам’ятаєш, Деліо, той час, коли 
тн з матір’ю приїжджав до Риму? Я 
довгенько чекав поїзда. Ходив по перо
ну і хвилювався. Та й як було не хви
люватися! Приїжджає син із Москви, 
маленький син, якого батько ще й не 
бачив! І ось з вагону виходить Юлія, а 
в неї на руках — ти. мін первенець, моя 
гордість. Я пригорнув тебе, легенько, 
як пушинку, і, віриш, ледве стримав 
сльози, сльози радості.

— Дивись, Ю.тьо, він же — викапз-- 
пий батько! — говорив я дружині. — 
Чубчик чорний і вже кучерявиться. А 
очі, карі, великі очі, і личко смугле — 
справжній сіці.іієць!

Пам’ятаєш, любий, як славно жили 
ми разом у Римі, на вулиці Марганьї? 
Па жаль, я рідко бував дома. Засідан
ня в парламенті, потрібна робота... Три
вожні часи наступали. Ночами, як па
токи із щілин, виповзали із темних за
кутків чорпорубашники. Фашисти рва
лись до влади. І ми, комуністи, давали 
їм бій. Але я уривав хвилинку і біг до 
тебе, Деліо.

— Цвірінь-цвіоіиь! — несподівано про
лунало над вухом.

1 рамші, як після сну, здивовано огля
нувся. Сутінки в камері. Німа тиша. 1 
раптом — легеньке шарудіння біля са
мого вуха. О, не горобчик злетів на 
плече!

— Пробач, друже, захопився, забув 
про тебе. Ги вже поласував мухами? 
Молодець! Тільки не поспішай відліта
ти Зараз закінчу розповідь. Так ось, нев
довзі відправив я сім’ю назад, у Моск
ву, па вільну землю. Небезпечно стало 
в Римі. Фашисти скаженіли, кидали 
комуністів у тюрми. Навіть діток не жа
ліли — відправляли в концтабори 
їхала -• *’----- •
дився і другий СИНОК 
Липі 
довелось побачити меншенького.
Ц А якусь мить Грамші перенісся дум- 
11 камп в далеку Москву, в дороге й 
близьке його серцю місто. Тут він зу
стрівся з майбутньою дружиною — чу
довою російською жінкою Юлією, сюди 
приїжджав, щоб на повні груди вдих
нути цілюще повітря революції.

Та зараз він не дискутував з сорат
никами по боротьбі, не блукав по широ
ких московських проспектах, а незримо 
стояв у дитячій кімнатці. Двійко смуг
лявих малюків майстрували літак. А 
долівці виблискував фарбою поїзд.

і... По- 
моя сім’я. Там, у Москві, паро- 

: — Юлик. ІОлик.;. 
ім’я знаю. І більше нічого. Не

так і знав, що ви ударники, — мовив 
до дітей гордий батько, -• що ви бере
те найактивнішу участь в індустріаліза
ції країни Рад. Та чи літають ваші 
аероплани і чи ходять поїзди? Будь я 
на вашому місці, обов’язково вставив 
би в паровозну трубу цигарку, щоб у 
всякому разі було видно дим!».

Сива хмара диму... Пі, то не дим, то 
задушлива темрява камери. Антоніо 
підставив руку, і довірливий горобчик 
вмостився на долоні.

— Щасливий їй, друже. Полетиш за
раз на волю, на простір зелений. Ех, 
мені б крила! Воля... Скільки друзів у 
всьому світі, скільки роботи! 1 ось — 
на самоті. Двадцять років — у домо
вині. Двадцять років мовчання. Єдина 
ниточка, що зв’язує з світом — листи.

І ОПОВІДАННЯ І 
о о
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Та й її тюремщики намагаються обірва
ти. Один лист на місяць. Не більше. Ні- 

ніяких натя- 
справи.
Грамші запа- 
кроками став 
вперед, ГІОВО- 

Три кроки, два 
вивчено до иайдрібніших • а* • % а ••
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Ласкаво просимо 
на наші гастролі

Д г<*™нно прийматимемо
ґЛ шііх перших глядачів. Працівники Мос-

гоТуватпсь до початку гастролей. *......  *’**
Для вас, наші шановні друзі-кіровоградці 

илю-, опасна різноманітна цікава програма. 
Ви, певно, ще не знайомі з найстарішою ап- 
тнсткою-дресерувальницею собачок С 
тою Іванівною І у рікою? Обов’язково 
номтесь! Прийдіть, подивіться

В нашій програмі — силові 
виконає «російський богатир» 
Рубльов. Перед 

.ішк гастролей , _ ______ .........
Бірмі і Індонезії Семен Борисович Рубанов.

ЗО квітня, І і 2 травня 
ні спеціальні вистави для

То ж, чекаємо, друзі 
не ж у.

Наша адреса: вулиця 
тн автобусами Х?№ 6. 7 до зупинки «Швейна 
фабрика».

К. НЕФЕДОВ, 
директор Московського пересувного 
нирку.

па-
П^ССЛВ."°_ГО. «’фку -'егарались ‘пГд.’ 

наиіі шановні друзі-кіровоградці.
. ............. . Цікава програма’ 

собачок' Єлизавс- 
» позла- 

її виступи, 
вправи, які 

Петро Ілліч 
глядачами виступить у-іас- 
радянського цирку в Індії.

яких політичних думок, 
ків — лише про сімейні 

■ Розбурканий згадками, 
лив цигарку і широкими 
міряти камеру. Три кроїш 
рот, два кроки вбік. “ 
кроки. Шлях і 
щілин у кам’яній подлозі. Можна йти 
з заплющеними очима і не наткнешся 
на перешкоду.

Грамші зупинився біля столика. Взяв 
м’ячик, попробував •стиснути його — 
твердий, ніби з пластмаси. Підкинув 
угору і за кулькою навздогін пурхнув 
горобець. ’

— Ага, не спіймав! — з дитячим за
хопленням вигукнув Антоніо. — В хло
п’ячі роки я був заядлим футболістом. 
1 таких розяв, як ти, ми не брали в 
команду.

ІН ще раз оглянув м’ячик. Чи не 
•*» сплюснувся після удару? Ні, пругкий, 
не пошкоджений. Деліо і Юлик ніколи 
не здогадаються, що їх подарунок з 
паперу. 1 з якого ж паперу? Грамші по
сміхнувся. Та з того, па якому друкує
ться бездарна буржуазна газета «Попо- 
ло д’Італіа». Краще, ніж витрачати 
добро на такі дурниці, виготовляли б 
для дітлахів м’ячики. Бо ж в Італії ви
ростають тисячі Карло й Джсванні, так 
і не знаючи справжнього дитинства, не

Антоніо Грамші — засновник і ке
рівник Італійської Комуністичної 
партії. Фашисти засудили його до 
20 років тюремного ув’язнення. 27 

. квітня минуло 25 років з дня загибе
лі у фашистській катівні Антоніо 
Грамші. До останнього подиху він 
боровся за щастя народу. В опові
данні «Паперовий м'ячик» розкрита 
одна з чудових рис характеру кому- 
ніста-борця — його зворушлива лю
бов до дітей.

!• С -• --4 -* Є -Є 4-А

. побачивши за все життя жодної іграш
ки.

«Добре було б, — подумав Грамші, — 
полакувати мою кульку, а то вона роз
кисне від вологи. Придбати б голубий 
і червоний лак. Голубим навести моря 
й океани, а червоним — материки. Так, 
материки саме червоним — 
кольором, яким зображають 
батьківщину соціалізму — 
Союз».

Блиснула в пітьмі світла цяточка. Во
на росла, ширшала, і перед очима Ан- 
тсніо з’явилась величезна куля. На 
вій — густе плетиво паралелей і мери
діанів. Паперовий м’ячик перетворився 
на глобус. Не на звичайний мовчазний 
глобус, а нашу планету в мініатюрі.

На голубому фоні червоно виділялись 
береги Африки, біліли сніги на верши
нах Гіидукуша, ревів Ніагарський водо- 
пад. Земля ожила, заговорила, розквіт
ла багряними стягами, загриміла співом 
інтериаціоналів і марсельєз. Могутня 
хвиля змітала кордони, і червоні зна
мена 
дп — вже побідио майоріли над всією 
планетою.

Цс був новий світ, народжений у 
мріях революціонера. Можливо, йому, 
Антоніо Грамші, не судилося дожити 
до весняної повені щастя. Та він пере
дасть у руки дітей, у руки їх мільйо
нів ровесників маленьку землю, зігріту 
його серцем, з материками кольору його 
бунтівної крові...

...В одинокій камері — німа тиша. На 
вогкому повстяному 
в’язень. Спить і крізь
Ввижається йому, що він фарбує папе
рову кулю. Моря й океани — голубим, 
материки — червоним.

• •»

З НОВИХ ВІРШІВ

І
я т
•

і
*

таким же 
на картах 

Радянський

знамена братерства й свобо-

матраці спить 
сон посміхається.

Леонід ТЕНДЮК

будуть організова- 
дітей і
зустрічі біля ма-

Уфімськя. 15. їх а-

Бакенщиком вечір лінькуватий 
Засвітив над річкою вогні. 
Сплесне щука в голубім затоні, 
І мовчання... й тиша — знов і.знов. 
Навіть чайки, 

вічно невгомонні, 
Сплять, не вилітаючи на лов. 
А мені 

далині.
Що зі мною?

У поля, схвильований, іду.
Свіжістю 
Яблунево 
Глянув я 
Шовком,

Грім метнув шалено блискавицю, 
Райдугою вигнувши свій лук; 
Засміявся, та й спочив в травиці 
Під гаїв відлуння н перестук. 
Післягроззя, а, можливо, сон це 
Стишили могутній рух землі... 
Зраненим орлом упало сонце, 
В цяточках багрянцю на крилі.

Верби і нахмурені загати,
Та степів безжур’я п

війнуло луговою, 
зацвіло в саду. г

— а вся земля прошита

не

І

спиться...

Редактор П. МАРЧЕНКО.

Підсумки фотоконкурсу
и АПР1ІК1НЦІ минулого року редакцією газети «Мо- 
■*- лодий комунар» був оголошений фотоконкурс, при
свячений XIV з’їздові ВЛКСМ та XIX з’їздові комсо
молу України. Він проводився під девізом: «Твій ро
весник — будівник комунізму».

В конкурсі взяли участь фотографи-професіонали, 
аматори.

Першої премії жюрі фотоконкурсу не присуджувало. 
Другими преміями в розмірі 20 карбованців кожна 
відзначені: працівник Новогеоргіївської районної га
зети «Промінь комунізму» А. Шулімов за фото бу
дівників Кременчуцької ГЕС В. Цангалова. В. Хижняка 
та І. Кравця (вмішено в номері газети від 28 лютого) 
та фотоетюд «Важка задача» (газета від 14 березня); 
Г. Танськнй — фотограф-професіонал (м. Олександ
рія) — за фото відмінниці Олександрійської музичної 
школи В. Солістої (номер газети від 2 березня) та фо
тоетюд «Гуцульська мелодія» (номер газети від 21 бе
резня).

Третіми преміями в сумі 10 карбованців кожна від
значені лаборант Кіровоградської середньої ніколи 
№ 6 Л. Болотін за фото групи юних бандуристів се
редніх шкіл обласного центра, які навчаються в Кіро
воградському Палаці піонерів (номер газети від 28 
березня); робітниця обласного держархіву Л. Осипова 

за портрет бригадира колективу комуністичної прані 
Кіровоградської швейної фабрики Л. .Іастовіиої (но
мер газети за 8 березня); Г. Удбвиченко — помічник 
машиніста електровоза Семенівсько-Головківського вуг
лерозрізу — за фотопортрети делегатки XIV зїзду 
ВЛКСМ, бригадира ізолювальниць Олександрійсько
го електромеханічного заводу В. Котелькииої (номер 
газети від 8 березня) та делегата XIX з’їзду ЛКСМУ 
А. Гончара (номер газети від 16 березня).

і XIV зїзду 
Олександрійсько- 

електромеханічного заводу В. Котелькииої (номер

с

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

«Молодой коммунар» — оргая Кировоградского областного 
Комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.

там, де вруняться жита. 
І відчув, як паростками жита 
В моїм серці пісня пророста.

ЦВІТ КЛЛИШ1
Вечір травам в коси Заплітає 
Запашні калиновії брості.
1 за гаєм,

поза тихим гаєм
Женихів запрошує у гості.
Цвіт калини, — невмирущий цвіт!.. 
Скільки ти п’янив мене!

І знову.
Вийду з хати...

Стану край воріт. 
На дорогу гляну вечорову. 
Накрапає...

З поля череда 
Повернулась — тільки шлях 

в’юниться. 
В ринвах дощова дзюрчить вода, 
А здається: молоко в дійницях, 
І тумани з берега встають, 
А мені здалося — що зі мною?- 
Ніби хтось калину у гаю 
Сповиває білою фатою. 
Запізнілу вісточку мені 
Вітер принесе — 1 розхвилює: 
Зацвіла неждано в тишині 
Та, яку притаєно люблю я.

Телефони редакції: редактора — 56-12, відповідального 
секретаря — 50-14, відділів — 50-24.

БК 00160. Зам. № 2788.

що зі мною?

МІСТАМ

11, 12 год. 45 хв., 
та о 4 год. 15 хв. 
год. 45 хв. та о 
вечора. Па літньо-

КІНОТЕАТР «СИВАШ ЕЦЬ». 
«Планета бур». Початок о 10 
год. ранку. 12. 2, 4 год. дня, 6, 
8, 10 год. вечора.

КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕРД 
ЖИНСЬКОГО. Для дітей «Жи
ві герої». Початок о 9 год. ЗО 
хв. ранку. «Один гектар неба». 
Початок об 
2 год. ЗО хв. 
дня. о 6. 7
9 год. ЗО хв.
му майданчику — о 8 год. ЗО 
хв. вечора. ф

КІНОТЕАТР «МИР». Для АЬ 
тей «Людина не здається». По
чаток о 9 год. 40 хв. ранку, об

І II год. 25 хв.. 1 год. 10 хв.« 
2 год. 55 хв. дня. «Щасливчик 
Антоні». Початок о 4 год. 40 хв« 
дня. б год. 25 хв. вечора, 8 год.
10 хв. та о 9 год. 55 хв. вечора«

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА».
Хронікально • документальний 
фільм «Велика перемога радян
ського народу». Демонструєть
ся з 10 год. ранку до1 8 год« 
ЗО хв. вечора бет перерви. Ху
дожній фільм «Найперші*. По
чаток о 9 год. та о Ю год. 50 
хв. вечора. 'Ч"

Редакція працює зЇОГодини ранку до о години вечора. 
Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себе!

Кіровоградська обласна друкарня ім. Г. М. Димитрова.
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