
Відкриття наради представників комуністичних і робітничих партій 
країн—учасниць Ради економічної взаємодопомоги

6 червня у Москві відкрилась нарада представників комуністичних і робітничих 
партій країн—учасниць Ради економічної взаємодопомоги.

У нараді беруть участь перші секретарі Центральних Комітетів комуністичних 
І робітничих партій та глави урядів.^каза(і^Х країн.

Нарада обговорює^пит^нн^'-і^^вйткусі^кономічного співробітництва між країна
ми—учасницями Ради>екогіомічної взаємодопомоги.
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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ.
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КУЮТЬСЯ НОВІ ПЕРЕМОГИ
& об'єднаного пленуму обкому і Кіровоградського 

міськкому ЛКСМУ
МИНУЛО півтора місяці з тих пір, як закінчив свою 

роботу всесоюзний форум молодих, але не вщухає 
запалене ним трудове завзяття. Гаряче взялась за 
здійснення визначених з’їздом завдань комсомолія Кі- 
ровоградщини. Це відчулось у великій розмові з цього 
приводу, яку повів об’єднаний пленум обкому і Кіро
воградського міськкому ЛКСМУ, що відбувся 5 черв
ня.

Що зриме, конкретне зроблено за цей порівняно не
великий період? 1 що стоїть на заваді тому, щоб ще 
помножити успіхи молодих на кожній виробничій ді
лянці, в навчанні і спорті, у вихованні комуністичних 
рис? Ця думка пронизувала доповідь першого секрета?- 
ря обкому ЛКСМУ О. Мальованого. На цьому загост
рювали свої виступи учасники пленуму.

Успіхи... Є вони нині повсюдно: в заводських цехах, 
на фермах, ланах, будовах. Вносять комсомольці по
правки у раніше взяті зобов’язання, розширюють свою 
участь у виконанні народногосподарських планів.

Наполегливо борються за технічний прогрес на своїх 
підприємствах комсомольці «Червоної зірки», агрегат
ного заводу, будуправління № 1 тресту «Цукробуд» 
у Кіровограді, механічного і електромеханічного заво
дів в Олександрії, Гайворонського паровозоремонтно
го заводу, залізничного вузла станції Знам’янка.

Дійовим штабом по впровадженню різних хороших 
починань став комітет комсомолу заводу «Червона зір
ка». На заводі створені і працюють штаб семирічки, 
рада молодих спеціалістів і чотири громадських конст
рукторських бюро. Майже дві тисячі молодих червоно- 
зорівців працюють за особистими планами.

На Кіровоградському агрегатному та Олександрій
ському електромеханічному заводах всі комсомольці 
виконують змінні завдання за шість годин, всі прий
мають участь в комуністичному русі. Тут пильно ви
шукують резерви промені «комсомольських прожекто
рів». X .

Нині лише у місті Кіровограді дев’ять тисяч молодих 
трудівників включились у змагання за особистий вклад 
у побудову комунізму. І все ж, як зазначалось в допо
віді, в роботі "Кіровоградського міськкому комсомолу 
є ряд недоліків по організації боротьби за технічний 
прогрес. До цього часу частина •первинних організацій 
не. виробила своїх зобов’язань (заводи «Червоний 
Жовїень», імені Кірова, «Новатор» та інші). В зародко
вому стані знаходяться штаби семирічки'ще на бага
тьох підприємствах.

ЗНАЧНА частина обласної комсомольської організа
ції працює у сільському господарстві — 35 про

центів членів ВЛКСМ. Найударніша справа сільського 
комсомолу — вирощування кукурудзи. Успіхи молодих 
кукурудзоводів’ Кіровоградщини відмічались на XIX 
з’їзді ЛКСМУ, вони вибороли перехідний Червоний 
прапор ЦК ВЛКСМ. Це окрилило наших молодих ку
курудзоводів, механізаторів. На всю республіку пролу
нав клич молоді Новоукраїнського району — вирощу
вати кукурудзу на комсомольських гектарах без затрат 
ручної праці. Ініціаторів першими підтримали земляки- 
кіровоградці — механізатори Добровеличківського, 
Компаніївського, Олександрівського й інших районів 
області.

Тепер до кіровоградців придивляються . усі молоді 
кукурудзоводи республіки. 1 нам не буде соромно, ЯК
ЩО " кожен агрегат працюватиме так, як, , приміром, 
тракторна молодіжна бригада делегата XIV з’їзду 
ВЛКСМ В. Яковлева з колгоспу ім. Димитрова Віль- 
шанського району. Чисті, вкриті акуратними зеленими 
квадратами поля обробляються лише механізовано. По 

’40 гектарів за зміну встигають обробити агрегати Де- 
м’яна Гукова й Григорія Куснка — членів цієї брига
ди.

Чудові успіхи у начальника агрегату Леоніда Івано
ва з радгоспу «П’ятихатський» Петрівського району, 
який у цю гарячу пору на 150—160 процентів виконує 
змінні завдання.

Прикладів хорошої роботи молодих механізаторів 
у нас безліч. Але більшу увагу на пленумі було зверну
то на те, що викликає тривогу — незадовільну орга
нізаторську роботу серед молодих кукурудзоводів у 
Знам’янському міськкомі ЛКСМУ, Бобринецькому 
РК ЛКСМУ, в деяких первинних організаціях інших 
районів.

Зразковий догляд за посівами «королеви полів», со
няшника, цукрових буряків, старанна підготовка до 
збирання гороху на комсомольських гектарах — ось 
що сьогодні головне.

П’ятниця, 8 червня 1962 р.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Ціна 2 КОП

Ці ооидві Олі — Єременко і Ангурець прийшли на 
Олександрійський механічний завод після 10 класу. 
В тім, що вони стануть чудовими майстрами своєї 
справи, нема сумніву. Вони працюють в хорошому ко
лективі, вчаться у кращого токаря-раціоналізатора, удар
ника комуністичної праці Миколи Степановича Мальош- 
кіна.

На знімку: Оля ЄРЕМЕНКО і Оля АНГУРЕЦЬ слу
хають пояснення свого вчителя М. С. МАЛЬОШКІНА.

Фото Г. ТАНСЬКОГО.

ДО ПОБАЧЕННЯ, 
ДОРОГІ КУБИНСЬКІ ДРУЗІ!

виступі секретар

питанні, се- 
ЛКСМУ 

в адресу

ОБГОВОРЕНО становище й на інших не менш важли
вих ділянках комсомольської діяльності. Наприк

лад, ударні комсомольські будови. Нині доводиться 
констатувати такий прикрий факт, як зрив графіка 
будівельно-монтажних робіт на будівництві Долинсько- 
го цукрокомбінату та Кіровоградського м’ясокомбіна
ту. Це аж ніяк не свідчить, що комсомольські штаби 
й пости працюють тут з напруженням. Але є й такі 
причини затримки робіт, які неможливо розв’язати 
самим комсомольцям, які зв’язані з діяльністю раднар- 
госпу.

— Дуже шкода, — говорить у _ 
Кіровоградського МК ЛКСМУ В. Сокуренко, — що 
наш обком не має ніяких контактів з Черкаським рад- 
наргоспом, не вирішує спільно з ним ті питання, які 
хвилюють молодь ударних будов.

В. Сокуренко, проінформувавши присутніх про остан
ні трудові досягнення молодих кіровоградців, детально 
зупиняється на таких важливих питаннях, як навчання 
і відпочинок молоді.

— Погано у нас з направленням молоді у вечірні й 
заочні школи, — говорить він. — Ось лише на заводі 
«Сільгоспдеталь» 220 комсомольців, не ■'маючи серед
ньої освіти, ніде не навчаються, а 37 з них не мають 
навіть п’ятикласної освіти. Секретар комітету комсо
молу заводу Леонід Фенько бездушно віднісся до нав-' 
чання молоді.

Цінними у виступі т. Сокуренка були його пропозиції 
щодо організації дозвілля й- культурного відпочинку 
молоді: створити в мальовничих околицях міста спе
ціальні «зони відпочинку».

ДОПОВНЮЮЧИ В. Сокуренка в цьому 
кретар Кіровоградського райкому

В. Оводенко кинув справедлирий докір 
міськкому ЛКСМУ за те, що не'організовується спіль
ний відпочинок міської й сільської молоді, що навіть 
свято пісні й танцю пройшло у місті без участі моло
ді з підшефних колгоспів.

А сільська молодь теж вміє відпочивати хороше — 
з радістю для себе, з користю для інших. На пленумі 
розповіла про це Галина Суржок — секретар комсо
мольської організації колгоспу імені Куйбишева Олек
сандрівського району. Тут молодь проводить цікаві вечо
ри, обладнала «кімнати передового досвіду» при клубі, 
створила агіткультбригаду, яка виступає у полі перед 
колгоспниками, а потім їм ще й у праці допоможе.

З особливою увагою слухали учасники пленуму де
легатів з’їзду. Дружними оплесками нагородили деле
гата XIV з’їзду ВЛКСМ Валентину Котелькіну, яка 
доповіла, що у них, на Олександрійському електроме
ханічному заводі вже спалахнуло сім «комсомольських 
прожекторів», що їх підприємство, марка якого відома 
далеко за межами країни, не знає, що таке брак.

Багато нового з’явилось в роботі комсомолу після 
березневого Пленуму ЦК КПРС, після XIV з’їзду 
ВЛКСМ. Творчими пошуками, прагненням до нових, 
цікавих форм роботи живуть нині багато комсоргів об
кому при територіально-виробничих управліннях.

— Займаюсь, в основному, практичною допомогою 
первинним організаціям. Так, останнім часом, організу
вав цікаві збори в колгоспі імені Кірова, взаємопере
вірку на комсомольських гектарах кукурудзи, — роз
повідає з трибуни пленуму комсорг Добровеличківсько
го територіально-виробничого управління В. Мунтян.

З його виступом перегукується виступ секретаря Рів- 
нянського райкому ЛКСМУ В. Долиняка.

— Дійсно, спільної з нами роботи, а не керівних вка
зівок чекаємо ми від комсоргів обкому. Разом повинні 
ми вирішувати ті відповідальні завдання, які стоять 
нині перед комсомолом, — говорить він.

Прагнення саме до конкретної роботи, до нових 
звершень у праці вчувалось у кожному виступі. Ного 
винесли звідси всі ті, хто був запрошений — передо
вики промисловості і сільського господарства, комсо
мольські активісти. Отже, ^ов,1*4 перемогам бути.

* » ♦
В роботі пленуму взяли участь відповідальні праців

ники обкому КП України та облвиконкому, ЦК ВЛКСМ 
і ЦК ЛКСМ. України.

Заступник голови облвиконкому тов. Сухаревська 
II. II., завідуючий відділом ЦК ЛКСМУ по роботі се
ред сільської молоді тов. Меркулов А. В. виступили з 
промовами.

9 Мітинг в Одеському порту
ОДЕСА, 6. (Спец. кор. і 

РАТАУ Б. Лук’янов, • 
Г. Оіиаровський). У святно- і 
вому вбранні причали і вок- « 
зал Одеського морського < 
'порту. Сотні юнаків і дів- 1 
)чат, школярів зібрались про- > 
■водити тисячу молодих ку
бинців, які закінчили на- ■ 

ївчання в училищах механі- 
їзації сільського господар- 1 
їства нашої країни. 

■! В центрі Кримської при- ' 
Чстані встановлено трибуну. 
^Вона потопає в квітах. Ві- ' 
\тер гойдає державні прапо- 
Чри СРСР, Української РСР 
Ч.і Кубинської Республіки. 
ЧНад трибуною — портрети 
дЛІ. С. Хрущова і Фіделя 
уКастро.
</ Проводити молодих пат- 
Чріотів Куби прийшли за- 
Чступник Голови Ради Мі- 
Чністрів Української РСР 
ЧП. Т. Тронько, секретар ЦК 
ЧВЛКСМ А. X. Везіров, сек- 
Чретар Одеського обкому КП 
ЧУкраїни К. С. Коваленко, 
дсекретар ЦК ЛКСМ Украї- 
()ни В. В. Кулик, представни- 
Оки обласних і міських пар- 
Ітійних, радянських, комсо

мольських і громадських ор
ганізацій.

Мітинг відкриває голова 
виконкому Одеської міськ
ради О. П. Коваленко. Він 
надає слово заступникові 
Голови Ради Міністрів . Ук
раїнської РСР П. Т. Тронь- 
ку. Від імені і за доручен
ням Центрального Комітету 
Комуністичної партії Украї- Іни і уряду Української РСР 
він палко вітає молодих ку
бинських патріотів на гос
тинній землі Радянської 
України, в славному місті- 
герої Одесі.

— Нам особливо приємно, 
дорогі товариші, говорить 
тов. Тронько, що з усіх 
посланців героїчної Куби, 
яких ми сьогодні провод
жаємо на батьківщину, 400 
чоловік жили і вчились в 
училищах механізації сіль
ського господарства Україн
ської РСР. Рік — строк 
'невеликий, але ви досягли 
<за цей час чудових успіхів. 
> Виступає учениця Оде
ського технічного училища 

5 Галина Пендько. Ми

навіки, каже дівчина, по* 
любили кубинців за їх пра
цьовитість, наполегливість і 
патріотизм, за ту славну і 
справедливу боротьбу, яку 
вони ведуть на чолі з на
ціональним героєм Фіделем 
Кастро за свободу і неза
лежність своєї батьківщини. 

Тепло зустрічають при
сутні Аноделіо Раміреса з 
провінції Матансас, який 
закінчив Бобринецьке учи
лище механізації сільського 
господарства Кіровоград
ської області.

— Дорогі радянські това
риші і друзі! Дорогі брати 
і сестри! — сказав молодий 
кубинець. — Дозвольте ска
зати вам кілька слів мовою 
вождя світового пролетаріа
ту Володимира Ілліча Ле
ніна.

Аноделіо Рамірес розпо
відає, як учились молоді ку
бинці, як оволодівали спе
ціальностями механізаторів, 
знайомилися з життям ра
дянських людей. Від імені 
товаришів сердечно дякую 
Комуністичній партії Радян
ського Союзу на чолі з Ми
китою Сергійовичем Хрущо
вим, радянському народові 
за все, що вони зробили 
для нас.

Секретар посольства Ку
бинської Республіки в СРСР 
Мануель Гарсіа в своїй про
мові підкреслив, яке вели
чезне значення для Куби 
має тисячний загін спеціа
лістів сільського господар
ства, що повертається на 
батьківщину. Він заявив, 
що тільки революція дала 
можливість молоді .вчитись. 
Мануель Гарсіа висловив 
подяку Радянському урядо
ві за допомогу в підготовці 
кадрів механізаторів.

На мітингу виступив сек
ретар ЦК ВЛКСМ А. X. 
Везіров.

Піонери вручають кубин
цям букети квітів, пов'язуй 
ють червоні галстуки. Вико
нуються державні гімни Ку
бинської Республіки, СРСР. 
і Української РСР.

Юнаки піднімаються по 
трапу на борт теплохода. 
Піднято трапи. *Г рузия» 
поволі відходить. Судно оги
нає маяк і виходить у від
крите море.

Нагородження українських письменників 
М. П. Стельмаха і В. М. Собка

У зв’язку з п’ятдесятиріччям з дня народження і за 
заслуги в розвитку радянської літератури Президія 
Верховної Ради СРСР своїми Указами від 5 червня 
1962 року нагородила письменників Стельмаха Михай
ла Панасовича і Собка Вадима Миколайовича ордена
ми Трудового Червоного Прапора.

(РАТАУ).



*

Відкршптя у Києві нам'ятника О. С. Пушкіна
Безмежно дороге і близьке ім’я генія російської поезії Олександра Сергійовича 

Пушкіна українському народові. Пушкін щиро любив Україну, певний час жив тут, 
присвятив їй багато натхненних рядків, своєю творчістю зробив величезний вплив 
на розвиток української культури.

На знак сердечної вдячності великому російському поетові 6 червня в мальовни
чому парку, який носить ім’я О. С. Пушкіна, відбулось урочисте відкриття пам’ятни
ка поетові. Воно перетворилось у хвилююче торжество вічної дружби українського 
і російського народу, у радісне свято єднання братніх культур.

На відкриття пам'ятника О. С. Пушкіну зібрались тисячі трудящих міста-героя 
Києва, гості з Москви. На встановленій біля пам’ятника трибуні — керівники Комуніс
тичної партії і уряду України, представники громадськості міста, діячі літератури 
і мистецтва.

Під бурхливі оплески присутніх член Президії ЦК КПРС,"перший секретар ЦК КП 
України М. В. Підгорний розрізає червону стрічку. З пам’ятника спадає біле полот
но. Звучить Державний гімн СРСР. Перед поглядами присутніх постає з великою 
любов’ю створений скульптором О. Ковальовим і архітектором В. Гнєздиловим від
литий у бронзі пам’ятник великому російському поетові. Золотом сяють викарбува- 
ні на полірованому граніті слова:

Пушкіну
український народ

Тепло зустрінутий учасниками мітингу, з промовою виступив товариш М. В. 
Підгорний.

і Далі виступили голова правління Спілки письменників України О. Гончар, секре
тар правління Спілки письменників СРСР О. Сурков, майстер київського заводу 
«Більшовик» М. Лащевський, студентка Київського державного університету імені 
Т. Г. Шевченка, пушкінський стипендіат Н. Зайченко.

Мітинг закінчився. Над Пушкінським парком урочисто звучить мелодія Держав
ного гімну Української РСР. Зведений хор учасників художньої самодіяльності ви
конує на честь О. С. Пушкіна «Дифирамб». Потім лине .пісня А. Філіппенка «Кому

ністичній партії — хвала!». 
Керівники Комуністичної 

5'ффффффффффффффффффффффффффффффффф<^партіг ; уряду України кла- 

знову член колективу
них і радянських організа- 
Хцій, творчих організацій 
6 республіки/колективів про- 
Цмислових підприємств, бу- 
фдов, учбових закладів. 
Ф
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Андрія.

В. ПОЛОЖАЄНКО

НАРИСТТ РОМАЙНУ В тра- 
вень, теплі черв-

ред Дзеркалом і за- 
милувалась собою.

— Самозакоханість?
— посміхнулась та, 

------------------------ що в дзеркалі.
_  Ні, щось хороше, чого я ще не зна

ла.
— Ти любиш.

— Кого?
— Красу життя, красу людей.
Забилося серце чомусь. Чогось чекала 

незнайомого, небаченого. Чекала слів 
ласкавих, особливих. Хтось підслухав 
потаємні бажання, підійшов нечутною 
ходою, обняв за стан.

— Яка ти гарна. Валю.
— Ой, ти налякала мене, — і, поці- . 

лувавши сестру, додала: — Спасибі, На
дійно.

Легко співалось Валентині в той ве
чір...

неві дні квапились за ним. Мов і не було 
весни. Тільки тоді, коли склала останній 
екзамен і час уповільнював ходу, по
мітила, що вишні вже ледь забуріли, 
відцвіли акації, лише густобілі квіти бу
зини пахли гостро і п’янко.

Другого дня вранці побігла в поле. 
Ще зовсім недавно тут гули трактори, 
співали дівчата. Сьогодні тихо шепоче
ться колосся з вітром: пшениця, пшени
ця... Кбіти обабіч дороги нагадали миле 
з дитинства: «У нього очі, неначе волош
ки в житі». В якому це класі, і чи було 
взагалі?

Швидко пішла по увінчаній •пшенич
ним колоссям дорозі. Здавалося, там, за 
обрієм, звідки зійшло сонце, і є та грань, 
що поділяє життя її на «вчора» і «завт
ра». Не терпілося заглянути: що за 
нею?..

Минали дні. Дні сонячних мрій і спо
дівань на звершення їх. Вечорами вся 
сім’я збиралась біля столу. Хтось згаду
вав про інститут — «Валин» інституті І 

Обов’язково мати зауважувала:
— Воно хоч і срібна медаль, а, хто- 

зна, все може бути.
Поверталась Валентина Бурковська з 

міста раніш, ніж сподівалась. Вийшла за 
селом з автобуса, дочекалась темряви, 
йшла і боялась зустріти кого-небудь, 
почути: «Ну, як, Валю?».

Що відповісти? Вона одержала «трій
ку».

4. ___ .
А НАСТУПНОГО вечора трагічно за- 

гинула Надійна. Хто б міг подума
ти? Вона не була пустотливою. А ог 
вчепилась до воза. їздовий не помітив. 
Тільки коли почув дитячий зойк, зупинив 
коней, та було вже пізно. Лікарі все 
зробили, щоб врятувати життя, — мар
но.

Гіркий спомин ятрить серце, тума
нить очі. Щось журно над головою 
шепоче старенька груша, сперечаються 
з вітром акації, не пускають до клубу 
його, і він, заплутавшись крилами в 
густому гіллі, плаче від образи. Мокра, 
осіння ніч пливе над селом, і з 
нуть Валині спогади...

Журба оселилась в домівці 
ських. Валентина намагалась 
хоч трохи вгамувати біль утрати, 
верталася пізно додому, підбадьорювала 
матір та батька, і ночами плакала по
тай від них. Тільки десь у глибині душі 
тремтливим вогником жила згадка про 
радість, любов, що раптом відчула ко
лись, і згадка та породжувала надії на 
щастя.

Воно прийшло, вірніше, почалося з то
го. що на комсомольських зборах їй за
пропонували хтатп вожатою-виробничяи- 
цею в класі, де колись навчалась Надій
на. Тепло зустріли її піонери. Цікаве 
життя почалося. Траплялася вільна ча
сина — поспішала до школи. Скільки 
роботи з малюками, що вважають себе 
майже дорослими (п’ятий клас — це 
вам не четвертий!): екскурсії в ліс чи 
на ферму, підготовка до свят, виправле
на «двійка» в щоденнику Колі, і, і... 
жель: дуже маленька доба.

«Не вірю, що можна любити чужих 
дітей». Ні, вона так не скаже. І діти про 
неї не скажуть: чужа... Адже це їй, Ва
лентині Бурковській, першого квітневого 
дня піонери принесли на ферму букет 
квітів, привітали з весною. Перші квіти 
в житті! Чи помітив хто її схвильова
ність. Звичайно, помітили. Ко,ли діти піш
ли, Курносова Келя сказала:

— Жаль буде розлучатися з ними?
— Я тільки що з контори. Є рішення 

бюро парторганізації колгоспу направи
ти тебе в педагогічний.

я нікого не просила про це. 
а квіти — не просьба дітей?

5. _
— довгі, а літо — коротке. 

и тебе ще вступні екзамени, 
то й поготів. Не встигнеш загоріти — ба- 
гатирка-осінь вже завітала в село: ве
ресень, жовтень... Жовтень 1961. Саме 
в'дні партійного з’їзду, її, вже студент- 
ку-заочницю Одеського університету, 
призначили старшою піонервожатою. 
Щасливий збіг. І радісно на душі у дів
чини. Те, велике, незвичайне, про що 
так довго мріяла, нарешті, прийшло.

ГГЕТЯНА виросла на фер- 
-*• мі. На фермі працюва

ла мати, і дівчина була тут 
своєю людиною. Прибіга
ла сюди як тільки вивчить 
уроки і поверталася додому 
разом з матір’ю пізно ввече
рі, балакуча і невгамовна. 
Ніхто не здивувався, коли 
Таня після закінчення шко
ли пішла працювати дояр
кою. Було це навесні. Тієї 
ж зоряної весни закохала
ся Тетяна Дмитровська в 

влітку стала вона Тетяною Марущак. Робо-

■

-0-

нею пли-
(РАТАУ).

& БУДУТЬ ОВОЧІ 
І ФРУКТИ

А
ти не кинула. Працювала дояркою, потім телятницею, 
обліковцем на фермі, птахаркою. Та перерву в роботі 
все ж довелося зробити. Треба було доглядати малень
ких доньок.

А про ферму, якою завідувала її мати, Катерина 
Петрівна, вже линула слава по району. За час, поки 
Тетяна сиділа вдома, виросли нові, типові корівники, 
на фермі було все механізовано. Дівчата вже догля
дали по 20 і більше корів. Колектив ферми встиг за
воювати почесне і горде звання комуністичного.

Повертався з роботи Андрій, який керував механіз
мами на фермі, приходила мати, і кожного разу при
носили в хату радісні вісті. Так хотілося тоді молодій 
жінці простору, праці, здорової втоми.

І ось знову ферма. Раніше Тетяна доїла 12 корів ру
ками. І все залежало від спритності і сили в руках. 
Тепер в її групі 20 корів і доїти їх треба механізмами. 
До сили і спритності потрібно і розуму додавати. Не 
все ладилося спочатку. Та н діти забирали чимало 
часу. Якби не подруги, навряд чи й витримала б.

Подовгу придивлялася Тетяна до роботи Поліни Ва- 
лаєвої. Як легко і вправно працює ця дівчина — гор
дість ферми. А та й сама охоче про все розповідала. 
Та й Андрій навчав як треба користуватися апаратами. 
Колишній досвід доярки теж ставав у приГоді.

Успіхи прийшли несподівано, хоч довго чекала їх 
Тетяна. В середині минулого року на Дошці показників- 
лрізвище Тетяни Марущак стояло на другому місці. 
Потім і Поліна Валаєва поступилася першістю.

Так працею молода комуністка Тетяна Марущак за
воювала повагу і шану людей. Вона стала не лише 
передовою дояркою ферми комуністичної праці, а й 
добилася торік найвищого надою в районі: 2943 кг 
молока від корови. В цьому році вона зобов’язалася 
одержати по 2800 кілограмів молока. Успішно 
це завдання. На кожну корову вже є близько 
лограмів.

...Подовгу вечорами, коли діти безтурботно 
подружжя Марущаків сидить за книгами. Вони 
мають спокою, їм необхідні знання, все вперед 
їх мрії.

В. ПРОЦЕНКО, 
керівник корпункту «Молодого комунара».

Колгосп імені Леніна
Новгородківського району.
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виконує 
1500 кі-

сплять, 
обоє не 
кличуть

о
О

Ф
І 
оІ

О ИСОКІІП врожай овочів 
° і фруктів зобов’язалася 
виростити цього року брига
да Миколи Кравченка з 
Ульяновського відділку бу
рякорадгоспу. Зараз робіт
ники добре доглядають схо
ди капусти, столового бу
ряка, помідорів

— На плантації ранньої 
капусти старанно працює, 
ланка Стася Боргуленка — 
розлогі.щє бригадир. — Во
на прополює площу, робить 
підживлення.

В саду робітниці 
кали дерева проти 
ків. Приступили до 
ня пристовбурних 
а на плантації винограду — 
до міжрядного обробітку.

Дбайлива праця забезпе
чить по 150 центнерів ово
чів і 40 центнерів фруктів 
на кожному гектарі.

Л. УЛІЧ.

обприс- 
шкідни- 
спушен- 

кругів.

о > <Ф> РУСЯВІ І чорняві, ус- І
А міхнені і серйозні... >ф| міхнені і серйозні... 

ф| Багато їх на комсомоль
ці сько-молодіжнін фермі 
ф< колгоспу імені Чапаева 
ф| Новоукраїнського райо
ні ну. І всі працюють так, 
ф| щоб одержати в цьому 

році по 2 тисячі літрів 
молока від кожної ко
рови.

На знімку: кращі до
ярки (зліва направо) 
Ольга БАБЕНКО, Ніна 
КУЗЬМІНСЬКА, Галина 
ПРАЦЮК, Лідія ТО- 
КАРЧУК, Надія ДУБО
ВА, Галина МАРКОВА, 
Галина БАБЕНКО, Те
тяна КУДРЯ, Галина 
ОНИЩЕНКО, Ніна БЕ
ЛІ НСЬКА, Лідія КУД
РЯ.

Фото В. Ковпака

ф 
ф
ф 
ф 
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(Г-1 РЕЧІ, які не тільки не забуваються, 

а навпаки, з плином часу постають 
V нашій пам’яті все ясніше, рельєфніше, 
стають більш зрозумілими. Пригадуєть
ся розмова в райкомі комсомолу біля 
двох років тому, невдовзі після спроби 
поступити до інституту. Запропонував 
тоді секретар райкому А. П. Будник:

— Є думка членів бюро послати тебе 
в школу старшою піонервожатою. По
працюєш рік-два. а потім — в педаго
гічний.

— Спасибі, — промовила байдуже.
— Що, передумала? — здивувався 

секретарі
— Не знаю. Можливо, краще почека

ти?
— Гм-м. Здається, ми однієї думки. 

Вислухай-но мене. «Не вірю, що можна 
любити чужих дітей». Страшні слова, 
правда? Не я кажу так. Це заявила ме
ні одна дівчина. Має диплом про закін
чення педінституту. А де працює? В 
своєму ж таки інституті, в кабінеті мо
ви та літератури видає книги студентам і 
скаржиться на нудьгу. А поїхала б на 
село, з головою поринула б у роботу. От 
тоді й зрозуміла б, що можна любити 
«чужих» дітей. Тільки праця серед лю
дей і для людей приносить радість. По
думай, Валю, над цим.

— Це,-звичайно, вірно, але вожатою 
не піду. В колгоспі залишусь.

Того ж дня пішла до контори і заяви
ла про своє бажання працювати на сви
нофермі.

думки.

3._
ЬІЕПОіМІТНО збігали дні, місяці. Пра- 

ця приносила Валі бадьорість і сві
домість того, що вона не чужа, своя се
ред трудівників землі. Уважно придив
лялась до людей і щоразу знаходила в 
них щось нове, хороше. Яке привабливе 
з невеличкими зморшками під чорними 
очима обличчя Лени Ярової, які красиві 
руки у Келі Курносової, кращої свинар
ки, комуністки; скільки людяності та 
життєвої мудрості в мові Зої Татарчук. 
Як цього раніш вона не помічала? Біль
ше того. Якось ввечері, збираючись на 
заняття хорового гуртка, зупинилась пе-

— Але ж
— Чудна,

ТІїтні дні 
** Якщо в

Бурков- 
роботою '

По-

с. Скалівські хутори
Новоархангельського району.
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Г7РИЄМНО влітку пройтись _____
1 * Миру біля Вільшанської середньої 
школи. Прохолода, мрійливо шелестить 
листя від подиху легенького вітерця. Ні
би спогадами пошепки діляться дере
ва. Про що ж згадують вони? Скоріше, 
про тих, хто дав їм життя, вишикував 
отут на радість людям, нащадкам на 
спомин. Вже закінчили десятий клас Ле
ся Фурдуй і Лариса Крискевич, Іван 
Полубок і Лариса Кравець. Виїхав з 
села і їхній наставник, колишній дирек
тор школи А. А. Усов. Та хорошу па
м'ять по собі залишили.

Справу колишніх випускників про
довжують інші, які тоді, можливо, впер
ше заходили в клас. По 6—8 дерев за
раз на рахунку більшості учнів цієї 
школи.

алеєю лево доглядають могилу радянських вої
нів, озеленюють її, висаджують квіти.

Члени учнівської виробничої бригади, 
що займаються садівництвом, цієї весни 
зробили підрізку дерев, спушили грунт. 
Кожен з них посадив не менше 10 де
рев біля школи, на колгоспній садибі, 
вулицях села та вдома. Особливо актив
но бралися за цю справу десятикласни
ки Аня Кришко, Людмила Кравченко, 
Віктор Коберняк, Валя Кришко. Вони 
теж, як і вільшанці, хочуть залишити од
носельчанам добру згадку про себе. І. 
куди б вони не поїхали, де б не працю
вали, алеї, парки, сади, створені дбайли
вими учнівськими руками, нагадують про 
тих, хто по-справжньому любить зелено-, 
го друга, його листяний шелест.

у НАШОМУ інституті чотири факуль- 
* тети: фізико-математичний, філоло
гічний, фізичного виховання та факуль
тет підготовки вчителів початкових кла
сів- Створені всі умови для того, щоб 
студенти одержали грунтовні знання з 
основних дисциплін, щоб майбутні вчи
телі стали справжніми майстрами педа
гогічної спрагви, вмілими організатора
ми політико-виховної і культурно-масо
вої роботи.

близько двадцяти наукових гуртків 
об'єднуються в науковому студентсько
му товаристві. Гуртківці виступають з 
доповідями, повідомленнями, дослід
женнями, науковими роботами. Працює 
і факультет громадських професій з 
такими відділами: лекторський, «умі
лі руки», домоводства, масовиків-витів- 
ників, інструкторів спорту, керівників 

/дожньої самодіяльності.
Студентам створені хороші умови для 

самостійних занять і для відпочинку. У 
ьозому, на 400 місць гуртожитку, який 
став до ладу півтора року тому, є чи
тальний зал і ленінська кімната. Вели
ка увага приділяється самодіяльним 
гурткам — хоровому, танцювальному, 
драматичному. Є в нас струнний і ду
бовий оркестри, ансамбль баяністів. В 
цьому році драмгуртківці шість раз по
казали п’єсу В. Пакової «Проводи бі
лих ночей». Тї подивились і телеглядачі, 
і шахтарі Олександрії, і колгоспники 
Новопразького району.

Студенти інституту успішно виступа
ють на обласних і 
спортивних змаганнях, 
переможців обласних 
лодь нашого вузу.

Ми гордимося своїми активістами, які 
добре вчаться і разом з тим беруть 
участь у громадсько корисній роботі. 
Кращі з них — це Володимир Олійник 
із Знам’янського району, Валентина 
Мотова з Новоукрїнського, Галина Бон
даренко з Бобринецького, Олег Касья- 
ненко з Кіровограда та багато інших.

В цьому році учбовий заклад має 
прийняти на стаціонарне відділення 405 
юнаків і дівчат, з них 260 — по комсо
мольському набору. Більшість райкомів 
комсомолу вже подали списки людей,

&

республіканських 
Значна частина 
змагань — мо-

яких вони рекомендують для вступу до 
нашого інституту. Але це зробили не 
всі. Наприклад, Петрівський, Рівнян- 
ський, Устині вський, Новопразький 

та деякі .інші райкоми ніяк не слромо- 
ЖУТЬСЯ підібрати бажаючих. До речі, і 
торік з цих районів було мало заяв.

З 1 липня при педінституті почнуть 
працювати підготовчі курси для вступ
ників. Треба, щоб всім бажаючим була 
надана можливість виїхати на курси, по
турбуватись про це мусять в першу 
чергу комсомольські організації.

Приїжджайте до нас, товариші. Лас
каво просимо в дружню сім’ю. Вас че
кає бурхливе студентське життя, напру
жене навчання. Для вас привітно від
криті двері вузу.

А. НІЦОЯ, 
секретер комітету комсомолу Кі
ровоградського педагогічного ін
ституту імені О. С. Пушкіна.

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

ЗУСТРІЧ
з митцями

розповів 
головний 
мистецтв 
артистка

ТЇОЗАВЧОРА у приміщенні музичного 
училища відбулася дружня зустріч 

журналістів обласних газет і радіо з 
колективом Калінінського драматичного 
театру, який перебуває, на гастролях в 
м. Кіровограді.

З теплотою і сердечністю 
про роботу колективу театру 
режисер. Заслужений діяч 
Г. А. Георгієвськнй. Народна
РРФСР Н. В. Гончарова висвітлила іс
торію зародження театру. Вона — одна 
з перших, кому довелось бра-ти участь 
в його заснуванні.

Редактор газети «Кіровоградська прав
да» О. К. Піскунов від імені журналіс
тів розповів про невід’ємний зв’язок га
зети з театром. Артисти відповіли на 
запитання журналістів.

На закінчення зустрічі гості пока
зали уривки з п’єс М. Смир- 
нової та М. Крайнеделя 
«У себе в полоні» та О. Ост- 

ТГЇГТ ЯГ ровського «Остання жерт-
=-= Ч&Л ва>.

(Гірко! Гірко!» — несеться звідусіль. І нікуди не по
чнешся від настирливих людських очей. Такий уже 
мичай: треба цілуватись у всіх присутніх на виду.

Ви, звичайно, здогадались, що мова йде про весілля, 
комсомольське весілля. Місяць тому працівники 

^Арлнецького райкому комсомолу вирішили влаштува
ти його. Створили комісію по проведенню. Готувались, 
сперечались, як краще організувати його.

До районного Будинку культури під,~1^зю7Ь.гоЄСп. 
автомобілі. Виходять молоді. Це --кращі к0Л .

^артілі імені XX з'їзду КПРС Раїса Мам ен ко і 
Тесцов. Минулого року виростила по 80цент* 
кукурудзи на кожному з 80 гектарів. Ще Ц 

М« у неї в цьому році.
Ыля Фойє - багато людей. Молодих_

Які, друзі, знайомі. Голови нареченої і и подруг при 
^шають майстерно виготовлені з живих к 
Дівчата в українських сарафанах.

Молоді і гості проходять у святково прибраний зал. 
сцені — море квітів. ЪЛГГ ТП-І-рає духовий оркестр. Завідуюча РаибюР^ГЕ:д^.. 
Курчинова запрошує молодих на сце у.■ 

у:-'ься урочиста реєстрація шлюбу. Женихр 
доробляють секретар райкому ЛКЮМУ ' і лю’. 

артілі О. М. Капраленко Баж™™У™™; пода- 
'^і на все життя. Молодим підносяться

1 знову лине музика. Юнаки і шитого
&<ку. Потім — ігри, хороводи, пісні. Довго ще 
Звеселилась молодь. надовгоУ- весілля запам'ятається молоді Б°бР“^^ 

І* Молодим — назавжди, на все життя. Добру, справу 
*би.ш райкомівцу організувавши ко^1п°яь^ ста- 
Чч кращим колгоспникам. Треба, щоб справа ця с 

традицією,

^ргчались, як краще організувати його.

І

0-----

ТВОЯ ГРОМАДСЬКА

ПРОФЕСІЯ

О. БОБРОВ, 
штатний пропагандист Бобринецького райкому 
КП України,

Багато турботи про озеленення шко
ли і села проявляють школярі Мало- 
вільїианської восьмирічки. Про це свід
чить і посаджена ними лісосмуга, що 
так прикрасила шкільну садибу.

Ніби потрапляєш у чарівну казку, 
коли^ заходиш на подвір'я Катеринів- 
ської початкової школи, якою завідує 
А. С. Сербенюк. Навколо буяє зелень, 
яка так і вабить до себе. Тут різнома
нітні плодові дерева, безліч барвистих 
квітів. В зелені і цвітінні потопає моги
ла Героя Радянського Союзу Грязнова, 
який загинув у бою з фашистами.

Не відстає від своїх традицій в озеле
ненні і комсомолів та піонерів Сухо- 
ташлицької середньої школи. На при
шкільній ділянці буяє сад, подвір'я об
саджене декоративними деревами. І в 
цьому році під час місячника лісу й са
ду учні немало подбали про нові дерев
ця. Тут найбільше турбуються про те, 
щоб кожне з них не загинуло.

Нова зміна школи багато зробила для 
розширення зелених зон. В с. Сухому 
Ташлику, а також в с. Катеринівці по- 
саожено парки на площі 5 гектарів. їх 
згодом передали колгоспу «Радянська 
Україна». Юні любителі природи дбай-

В. КОКА, 
інспектор шкіл Вільшанського 
райвно.
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□
□ Сергій Одуд, шестикласник Кіровоград-
□ ської середньої школи Лі 8, дуже любить 
§ техніку, він один з кращих моделістів об-
□ ласної станції юних техніків. Торік Сер-
□ гій зайняв сьоме місце на республікан- 
о ськнх змаганнях школярів по моделюван-
□ ню.
о На знімку: Сергій ОДУД з власноручно 
о виготовленою моделлю легкового авто- 
о мобіля з гумовим двигуном.
° Фото І. НАЗАРАТІЯ.

ЮНІ ХУДОЖНИКИ
Т_]ІНА Василівна Завго- 

родня, вчителька ма
лювання, на одній з педна- 
рад запропонувала:

— Давайте створимо гур
ток юних художників. У 
нас є технічний і геогра
фічний. юні любителі при
роди теж об'єднані в гур
ток. А де ж займатись ма
люванням тим дітям я-і 
захоплюються ним? Уроків 
для цього мало. У гіко.ія- 
рів треба розвивати спосте
режливість. любов до пре
красного...

І ось перше заняття. 
Охочих виявилося мало,

Е.

ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ 
ПРО ЕСТЕТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ

□
учнів прийшло. 
Василівна не 
Розуміла: іре- 

цих небага-

ШКОЛЯРІ-КІНОМЕХАНІКИ
Затамувавши подих, Ва

силько годинами простою
вав біля апаратної і з ди
тячою цікавістю спостері
гав за роботою тьоті Ліди. 
А в голові одна лиш думка: 
«От якби хоч раз самому 
покрутити». І коли кіноме
ханік дозволяла зазирнути 
у віконце на екран, дитячим 
радощам не було меж.

Але то було давно. Тепер 
він, шестикласник Сазоиів- 
ської восьмирічної школи 
Василь Маленко — старо
ста гуртка юних кіномехані
ків, сам лагодить апарату
ру, сам і фільми демон
струє. І не лише він. Доб
ре засвоїли кіносправу 
Олександр Тарапака, Борис 
Гордієнко, Михайло Сріб
ний та інші члени гуртка, 
який ось уже майже два 
роки працює при школі.

Молодий педагог Діда 
Олександрівна Купчик, що 
веде гурток, зуміла прище
пити своїм гуртківцям 
справжню любов до кіно
мистецтва.

Школа придбала апарат 
«КПШ-2», і тепер гуртківці 
два рази на тиждень демон
струють картини. Зс:.:ос 
лень надходить 
М. Т. Пеліпас, 
біології, просить показати 
фільм «Розвиток тваринно
го світу», до уроку історії 
замовляють «Історичні па
м’ятники стародавньої Гре
ції», а малюкам до вподо
би «Казка про рибака і 
рибку». Кінокартини ртали 
цінним посібником у попов
ненні знань з того чи іншо
го предмету. Саме тому 
зовсім зникли низькі оцінки 
з біології, фізики, географії.

Кіносправою оволодівають 
не тільки школярі. У цьому 
році права кіномеханіка 
одержало вісім вчителів. 
Серед них комсомолка Г. Г. 
Котляр, Л. Л. Бабкіна, Л. А. 
Репа. Тепер ці 
самостійно 
фільми для учнів.

В. БОНДАРЕНКО.
Кіровоградський район.

Замов
чи мало, 

викладач

викладачі 
демонструють

лииіе кілька 
Але Ніна 
розгубилась, 
ба захопити 
тьох, що прийшли, заціка
вити їх. Розповідала про 
картини Рєпіна, говорила, 
як вони створювались. До
дому кожному діла 
стеньке доручення до 
ступного заняття. /1 
щоразу ускладнювала зав
дання.

Якось члени гуртка юних 
художників вирішили ство
рити свою «третяковку*. 
Репродукції картин шука
ли всюди: і в старих жур
налах, і в книжковому ма
газині. Нарешті, матеріал 
був зібраний. Тепер репро
дукції належало помістити 
в рамки. Знову виявилося 
чимало турбот. На уроках 
праці одні пиляли, інші 
стругали, клеїли. Не мину
ло й місяця, як блискучі, 
полаковані рамки зайняли 
відведені їм місця на стіні. 
В колекцію були дібрані 
репродукції картин Васнє- 
цова, ІДишкіна, Рєпіна, Су- 
рікова, Маковського, Сав- 
расова та інших.

Учнів виставка відразу 
зацікавила. Подовгу про
стоювали тут діти, все роз
глядали, а члени гуртка да
вали пояснення.

Недавно на протилежній 
стіні з'явилася перша ви
ставка малюнків юних 
художників. Деякі з творів 
були виконані о лі в ця Ди, ін
ші — акварельними і на
віть масляними фарбами. 
Тут можна було побачити 
і схід сонця, і трактор на

оранці, і ракету, що летить 
в космос. Нехай малюнки 
ще недосконалі, але вони 
говорять про те, що діти 
полюбили живопис, стали 
більш спостережливими. 
Недарма вчитель україн
ської літератури О. О. 
Шклярський одного разу в 
розмові з Н. В. Завгород- 
ньою зауважив:

і «художники» 
краще писати

пио
на- 

далі

— А ваші 
починають і 
твори, більш образно мис
лити. ~ 
край» 
краще за інших. Так що вас 
можна поздоровити.

І. СТАРОДУБЦЕВ, 
директор Лозоватської 
середньої школи. 

Компаніївський район.

Твір «Мій рідний 
гуртківці написали

® ■■

Наші випускники
СОТНІ випускників нашої 

школи працюють в різник 
галузях народного господарст
ва. Більшість з них не задо
вольни пася середнюю освітою. 
Токар Ульяновського цукроза
воду Валентин Клімов заочно 
навчається на IV курсі Всесо-** 
юзного політехнічного Інститу
ту. А Василь Загородній закін
чив Уманський сільськогоспо
дарський інститут, тепер очо
лює передовий в районі кол
госп імені Калініна. Іван Мель
ник вже став директором се
редньої школи. Дмитро Чуд- 
новський — інженером, Федір 
Островерхий — хірургом, Олек
сій Чирков — адвокаюм.

Чимало наших колишніх уч
нів, здобувши вищу освіту, 

стали педагогами. Заслуженою 
пошаною користуються, на
приклад, Петро Нижник І Оле
на Заінчковська, Федір Ткачук 
’ Марія Тсплицька.

Л. БАТАЖАРНИК, 
завуч Ульяновської шко
ли робітничої молоді.

ГГУЧТУТЧУУУУТУЧТЄУТТЧЧТ ’ТТВТГ

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
8 червня 1962 р., З стор.

і



. ХЕЛЬСІНКІVIII ЇІсесвв гній..»*
А

ПІДГОТОВЧО- 
в 

до Фестивалю 
широкі кола 

В містах і 
країни

ч
ДРУЗІ 

ГАЗЕТИ

— З 27 липня по 5 серпня 
ц. р. в столиці Фінляндії 
Хельсінкі буде проводитися 
VIII Всесвітній фестиваль 
молоді і студентів. Сьогод
ні ми друкуємо повідомлен
ня, одержані з різних кра
їн.

СРСР. Близько семисот 
юнаків та дівчат увійдуть в 
склад радянської делегації 
на VIII Всесвітній фести
валь молоді і студентів. В 
столицю Фінляндії поїдуть 
передовики виробництва, 
студенти, спортсмени, ко
лективи художньої самоді
яльності — ті, хто віддає 
свій труд і талант служін
ню народу, боротьбі за пе
ретворення в життя великої 
Програми 
будівництва.

Зарубіжні молодіжні ор
ганізації виявляють вели
кий інтерес до складу ра
дянської делегації. В лис
тах, які надходять в Ра
дянський підготовчий комі
тет Фестивалю, називаються 
імена Катерини Максимо
вої, Тетяни Самойлової, 
Петра Болотнікова, Валерія 
Брумеля і, безумовно, Юрія 
Гагаріна та Германа Тито- 
ва. Нарешті, друзі з-за кор
дону пишуть про своє ба
жання побачити в Хельсін- 
кі цих славних представни
ків радянської молоді.

ФІНЛЯНДІЯ. Уряд Фін
ляндії офіціально повідо
мив про юридичне визнай*

комуністичного

іія Постійного 
го комітету Фестивалю, 
підготовку 
включилися 
громадськості,
на -підприємствах 
створено 12 підготовчих ко
мітетів.

Молодіжні організації 
Фінляндії, як повідомляють 
фінські газети, готуються 
до святкування Дня друж
би радянської і фінської 
молоді, яке відбудеться 31 
липня — під час VIII Все
світнього фестивалю моло
ді і студентів в Хельсінкі. 
День дружби буде проведе
но за пропозицією Комітету 
молодіжних організацій 
СРСР. Створений комітет, 
головою якого обраний де
путат парламенту М. Кек
конен — син президента 
Фінляндії Урхо Кекконе
на — відомого поборника 
радянсько -- фінляндської 
дружби.

До проведення свята, як 
відмічає прогресивна преса 
країни, юнаки і дівчата 
Фінляндії відносяться з ве
личезним інтересом, бо ця 
зустріч дає їм, особливо 
тим з них, хто не бував в

Радянському Союзі, чудові 
можливості познайомитись 
з радянською молоддю, її 
навчанням і практичною 
діяльністю. Про цей інте
рес, пише газета «Кансан 
уутісет», свідчить уже той 
факт, що в складі комітету 
по підготовці до Дня друж
би представлені біля 20 різ
них молодіжних і спортив
них організацій Фінляндії.

КНР. «Те, що молодь ба
гатьох країн періодично зу
стрічається на міжнародних 
фестивалях — це добре, — 
говорить представник Все- 
китайської федерації проф
спілок Хуан Мин-вей. — Я 
радий майбутньому Фести
валю і тому, що молоді лю
ди всіх країн знову одер
жать можливість зібратися 
разом. Добре, що вже за
раз ведеться підготовча ро
бота до VIII Фестивалю в 
Хельсінкі. Майбутній Фес
тиваль матиме, безперечно, 
велике значення в згурту
ванні молоді, в досягненні 
взаєморозуміння».

,,Молодого комунара“?
ІІА ПІДПРИЄМСТВАХ області, в колгоспах і радгос

пах, в організаціях і установах найбільш ініціатив
ні юнаки і дівчата активно включилися в конкурс на 
кращого громадського уповноваженого по розповсюд
женню обласної молодіжної газети.

Звичайно, кожен молодий ентузіаст нашої газети 
прагне розповсюдити не менше 300 примірників «Мо
лодого комунара». Адже тоді йому пощастить побу
вати в туристсько-молодіжному таборі ЦК ЛКСМУ 
«Юність».

Велике щастя гостити в столиці нашої Батьківщини— 
Москві, на Виставці досягнень народного господар
ства. Такої честі удостоїться юнак чи дівчина, які роз
повсюдять не менше 250 примірників нашої газети.

Третя премія — фотоапарат «Зоркий». Власником 
його стане громадський уповноважений, який охопить 
передплатою не менше 150 чоловік.

Конкурсом встановлено також дві четверті премії — 
особисті бібліотечки. Тх отримають юнаки і дівчата, 
які розповсюдять не менше як по сто примірників об
ласної молодіжної газети.

Матеріали на переможців конкурсу райкоми (міськ
коми) комсомолу та районні (міські) відділи «Союздру- 
ку» подають до редакції «Молодого комунара» не піз
ніше 5 липня 1962 року*

Дорогі друзі! Активно включайтесь в наш конкурс. 
Чекаємо перших повідомлень про передплату.

< І

Чехословацька Соціаліс
тична Республіка. Буддвою 
молоді називають майданчик 
в Кралупі. де будується 
перший в країні завод по 
виробництву каучуку.

На знімку: Ольга НАВА
ГО В А. Вона і її шістдесят 
дев’ять подруг з великим 
ентузіазмом працюють на 
будівництві підприємства.

Фото ЧТА — ТАРС.

ІМ’Я НОВОНАРОДЖЕНОГО- РПЙЕГСНИК"
я

II утболісти СРСР вийшли у чвертьфінал
(Спец, проти Аргентини другий 

Змагання закінчи-

І

САНТ-ЯГО, 7. ґ‘ 
кор. ТАРС). Відбулись ще 
чотири матчі чемпіонату 
світу з футбола. Радянські 
спортсмени зустрілися з в 
командою Уругваю. Магч° 
закінчився з рахунком 2:1 ■ 

радян ських;
Голи забили 2

□ 
о■

З таким самим результа-в 
том — 2:1 бразільські фут-о 
Солісти
Іспанії, 
виграли 
2:0.

Угорці, 
вже собі 
чвертьфіналі,

склад.
лось безрезультатно — 0:0.

У РАДЯНСЬКОМУ Союзі видається
200 молодіжних і дитячих газет та 

журналів разовим тиражем 22,5 міль
йона примірників. В липні вийде в світ 
перший номер нового журналу для юно
го читача — «Ровесник». Ось що роз
повів його редактор Герман Кашоян в 
бесіді з кореспондентом АПН:

«Ровесник» — щомісячний ілюстрова
ний журнал ЦК ВЛКСМ і Комітету 
молодіжних організацій СРСР. Ного 
завдання — розповісти радянським юна
кам і дівчатам про життя їх ровесників 
за рубежем — про їх працю, навчання, 
громадську діяльність, участь в русі за 
мир. На сторінках журналу знайдуть 
відображення і такі теми, як зарубіж
на молодь в науці, мистецтві, спорті. 
Будуть і сторінки гумору.

План першого випуску «Ровесника» 
уже є, але не ручаюсь, що він не буде 
змінений. Ми ще довго будемо обгово
рювати, як зробити, щоб перший крок 
журналу був упевнений.

В редакційнім портфелі лежить анке
та, проведена одним 
щотижневиків. Цей 
вав трьом тисячам 
США відповісти на

життя. Ми опублі- 
опиту. Воно досить

на користь 
спортсменів. 
Мамикін і Іванов.

перемогли^команду ■ 
спортсмени ФРН! 
команди Чілі —®

а
У

які забезпечилно 
право грати 

вист а в и л
У-

Не підриваючи олійня 
проводячи двічі по одній 
намалюйте цю фігуру.

з американських 
журнал запропону- 
молодих жителів 

питань, які за-200

ОГЛЯД
БЕЗРОЗСУДНИЙ АКТ США
Уряд США оіолоенв про на

мір здійснити ядерні вибухи ве
ликої потужності в космічному

Ин просторі. В опублікованій У
■ зв’язку з цим заяві Радянсько-
■ го уряду підкреслюється, що 
° нові дуже небезпечні дії прав-
■ лячнх Кіл США, переносячи 
5 гонку ядерного озброєння в 
и ьосмос, ще більше зачеплять
□ інтереси всього людства, зав-
□ дадуть серйозного удару по 
° надіях народів на зміцнення
■ миру, на роззброєння. Вибухи 
" ядерної зброї на великій висо-
■ ті призведуть до створення в 
в навколоземному просторі ново-
■ го радіаційного пояса, що мо- 
в же привести до тимчасового 
Г* припинення радіозв’язку на_ вс-
■ ликих просторах. Такі вибухи 

приведуть до порушення рівно-
і ваги у верхніх шарах атмосфе- 
“ ри, що може викликати нові 
° явища на Землі, зокрема зміни
■ погоди, які можуть мати нега- 
п тивні наслідки. Крім того, ядер-
■ ні вибухи в космосі створять
□ труднощі в справі дальшого 
° вивчення і освоєння космосу
■ людиною. Таким чином, запла-
■ ковані Сполученими Штатами 
° ядерні вибухи в космосі зачІ-

... в лають інтереси всіх держав,і
лінії, с можуть безпосередньо відбитись 

о на житті багатьох людей.

ПОВІДОМЛЕНЬ ТАРС
Деякі урядові органи США 

заявляють, що однією з цілей 
наступних ядерних випробу
вань на великій висоті буде 
перевірка того, як можна за 
допомогою таких вибухів ви
вести з ладу системи зв’язку і 
радіолокаційні установки. Але 
цс рівнозначне визнанню, що 
США заздалегідь вишукують 
можливості паралізувати оборо
ну миролюбних держав і тим 
самим забезпечити себе від 
ядерного удару у відповідь.

В заяві Радянського уряду 
вказується, що заходи-США по 
поширенню воєнних готувань на 
навколоземний простір постав
лять Радянський Союз перед 
необхідністю вжити в цих умо
вах відповідних заходів до га
рантування своєї безпеки, без
пеки соціалістичних і всіх ми
ролюбних країн.

Усі чесні люди суворо засуд
жують Намір США провести 
ядерні вибухи в космосі. Анг
лійський учений з світовим 
ім’ям Бернард Ловелл охарак
теризував американський про
ект ядерних вибухів як образу 
цивілізованого світу. Рішення 
США про здійснення ядерних 
вибухів на великих висотах 
найвищою мірою безвідпові
дальне, заявив австралійський 

учений Расгебер. Із спеціальним

>• г
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

<іМолодой коммунар» — орган Кировоградского областного 
■омитета ЛКСМУ, г. Кировоград.

ми зв’язались по 
англійським пись-

час тому
з видним
Джеймсом Олдріджем і по- 

його написати для «Ровесни- 
вже

чіпають всі сторони 
куємо резюме цього 
цікаве.

Деякий 
телефону 
менником 
просили
ка». Олдрідж хоче відгукнувся, і 
через тиждень ми отримали з Велико
британії досить товстий пакет. Двад
цять сторінок машинопису. Це роздуми 
письменника про долю молодого поко
ління.

Своїми враженнями від зустрічей зі 
шведською молоддю поділиться з чита
чами відповідальний секретар нашого 
журналу Олексій Федотов. Редактор 
«Юного техніка» Лев Недосугов, який 
повернувся з тримісячої поїздки по Спо
лучених Штатах, виступить з дорожніми 
замітками.

Не забудемо і поезію. Читач зможе 
познайомитися з добіркою творів ку
бинських поетів і досить цікавими, на 
мій погляд, віршами американських 
«бнтників».

Крім того... А втім, не буду 
розкривати наших редакційних 
тів». З нетерпінням чекаємо, як 
не журнал читач.

більше 
«секре- 
зустрі-

ч

попередженням 
дення ядерних 
дикій висоті

ВІДОМИХ 
Міжна- 

союз, 
астроно-

проти провс- 
вибухів на вс- 

до президента 
США звернулась група 
американських учених, 
родини астрономічний 
який об’єднує вчених
мів і астрофізиків усього сві
ту, прийняв рішення про тс, 
що ніхто не мас права зміню
вати середовище, яке оточує 
землю, без міжнародної згоди 
на те і без всебічного міжна
родного вивчення цього питан
ня.

СТАНОВИЩЕ ФРАНЦУЗЬКИХ 
ТРУДЯЩИХ ПОГІРШУЄТЬСЯ

на предмети споживання підви
щились на- 47 процентів. Все 
сильніше давить на плечі тру
дящих податковий прес: якщо 
в 1958 році посередні податки 
становили 2741 млрд. старих 
франків, то на 1962 рік їх до
ведено до 4396 мільярдів, тобто 
вони збільшились на 58 процен
тів. Поряд з жорстокою екс
плуатацією національним капі
талом французькі трудящі за
знають дедалі сильнішої екс
плуатації американським капі
талом, який з кожним роком 
займає у Франції міцніші по
зиції.
ня
східні райони, 

4талу.

«СЕРйазНА
ЦІОНАЛЬНА

страйкового 
руху, яка охопила за останній 
місяць багато галузей економі
ки Франції, свідчить про гли
боке незадоволення францу
зьких трудящих політикою уря
ду. Чотирирічне перебування 
при владі президента де Гол
ля, вказувалось в одній з до
повідей на недавньому плену
мі ЦК Французької комуністич
ної партії, відзначене новим 
наступом капіталістичних моно
полій на життєвий рівень і пра
ва трудящих Франції. За цей 
період у країйі посилився про
цес концентрації капіталу. Те
пер у Франції на 0,26 проц. 
підприємств зайнято одна тре
тя всієї робочої сили країни. Це 
веде до ще більшого збагачення 
невеликої купки капіталістів і до 
зубожіння широких мас трудя
щих. У Франції невпинно зрос
тає розрив між заробітною пла
тою чоловіків і жінок, які ма
ють одну й ту ж кваліфікацію. 
Молоді робітники за однакову 
працю з дорослими одержують 
в кілька раз меншу зарплату. 
В країні зростає дорожнеча 

життя. З липня 1958 року ціни

Широка хвиля

•"Ж■<ййй
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Відмічається просочуван- 
у Францію, зокрема в її 

німецького капі-

Багато хороших друзів у 
газети. Бони не лише уваж
но читають кожен номер, 
але й в час передплати ста
ли розповсюджува ч а л и 
^Молодого комунара». Це. 
юнаки і дівчата з техніку
мів, шкіл, підприємств. Ге
оргій Водоп'янов, майстер 
Кіровоградського ремісни
чого училища № 1, вже пе
редплатив 127 примірників 
газети.

* ф ж
Зоя Штейнберг працює 

бібліотекарем в Кіровоград
ському технікумі сільсько
господарського машинобу
дування. Дівчина провела 
передплату на 72 примірни
ка нашої газети.

** ж • '
У’шл/гще профтехнавчан- 

ня № 2 м. Кіровограда. Всі 
тут добре знають і поважа-1 
ють викладача Людмилу, 
Абрамівну Падурець. За
раз вона проводить перед-, 
плату обласної комсомоль
ської газети. Замість 60, 
примірників, що мали ро
зійтися в училищі, перед
плачено 101 екземпляр га
зети. В цьому заслуга 

Падурець. ’
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ВІН БУДЕ 
ПЕРЕМОЖЦЕМ

МЕНІ хочеться розповісти 
на сторінках газети' 

про одного з активних роз
повсюджувачів «Молодого 
комунара».

Прийшов одного разу до 
нас в райвідділ «Союздру- 
ку» юнак. Назвався Вікто
ром Магдичем і попросив 
доручити йому проводити 
передплату на обласну мо
лодіжну газету. Хлопець 
вчиться в Луганській серед
ній школі, обраний там се
кретарем КОМСОМОЛЬСЬКОЇ! 
організації. За місяць він 
уже розповсюдив 70 при
мірників газети. Віктор не 
перший раз проявляє подіб^ 
ну ініціативу. Під час мі
сячника книги хлопець роз
повсюдив найбільше літера
тури. Словом, він наш вір
ний і щирий помічник.

Хочеться сподіватися, що 
Віктор Магдич стане одним 
з переможців конкурсу, 
який нещодавно оголосила 
обласна молодіжна газета.

Г. ЧВАЛ КО, 
райорганізатор «Єо- 
юздруку».

Петрівський район.
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□ Редактор П. МАРЧЕНКО.
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ЗАГАЛЬНОНА- 
НЕБЕЗПЕКА»

Безрадісну 
американської 
гав у своєму 
дент США Д. 
виступив 
теті у питаннях дитячої 
тульності. Д. 
що 30—35, а 

^американських 
по всій країні 
не закінчивши 
районах, в і 
кварталах найбільших міст чис
ло юнаків і дівчат, які кида
ють школу до її закінчення, 
досягає 70—75 процентів. І всі 
ці 70—75 процентів 
значив президент, 
знаходячі» роботи, 
з кожних чотирьох 
каже Д. Кеннеді, 
молодше 20 років.
ський президент охарактеризу
вав проблему молоді США як 
«дуже серйозну загальнонаціо

нальну небезпеку».

картину життя 
молоді намалю- 
виступі... прези-

КеннедІ, який 
цими днями в комі- 

безпри-
заявив,

проц. »у ГОд 5() хв 
людей ■ ...... - -

школу,

Кеннеді 
то й 40 
молодих 
кидають 
її, У знедолених 

густо населених

молоді, під
часом не 

Тепер один 
безробітних, 
цс людина 
Амернкан-

- КІНОТЕАТР «МИР». Для дЬ 
■тей «Маленькі історії про дЬ -
■ тей, які...». Початок сеансів а 
■9 год. 40 хв.. 11 год. 25 хв. ран-
■ ку, о 1 год. 10 хв.. 2 год. 55 хв„ 
■дня. Ввечері «Командировка».
■ Початок о 4 год. 40 хв., 6 год. 
д20 хв., 8 год. 10 хв. та о 9 год.
■ 55 хв.
■ «КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ», 
■Для дітей «Не Ер». Початок о 
“і год. 40 хв. дня. «Свідок об-
■ винувачення». Початок о 9 год. 
;30 хв., 11 год. 35 хв. ранку. 
■З год. 40 хв. дня. 5 год. 45 хв.,

і.. 10 год. вечора.
і КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕР- 
■ЖИНСЬКОГО. Для дітей «Сам-
■ по». Початок, о 9 год. ЗО хв. 
Зранку. «Безмовні сліди». Поча- 
■ток об 11 год. 15 хв.
21 год., 2 год. 45 хв. дня. 4 год. 
;зо хв., 6 год. 15 хв.. 8 год., 
■9 год. 45 хв. вечора. На літньо- 
Зму майданчику «Чужа біда».
■ Початок о 9 год. 15 хв. вечора. 
З КІНОТЕАТР . «ХРОНІКА». 
°«3а рамкою Америка». Поч^-. 
5ток сеансів о 10. 11 год. 15 хв., 
■12 год. 30 хв. ранку, 1 год. 45 хв.,
■ З год., 4 год. 15 хв. дня, 5 год, 
■ЗО хв., 6 год. 45 хв., 8 год. вечо« 
5ра." Художній фільм «Таємни-
■ ця Жоао Кораль». Початок о

9 год. ЗО хв. вечора.
---------- ч.Чч

•:«п

ранку.

Редакція працює з Ї0 години ранку до «години вечора1 
Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себе!

Кіровоградська обласна друкарня ім. Г. М- Димитрова,
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