
КИМ ТИ ХОЧЕШ БУТИ?

таке пра- 
Нинішнє 

здійснює 
будівництва ко-
житиме у сус- 

де труд станс 
потребою, де 

грані між розу-

випускників 
запитали: «Ким ти 

бути?», кожний неод- 
перш за все, скаже: 
стати людиною, лю- 
корисною нашому

однокласники — ви- 
пускники Ревівської 

восьмирічної школи нещо
давно склали екзамени. Ба
гато шляхів відкрито перед 
нами. Але найпочесніший 
серед них — безпосередня 
робота на виробництві, на 
ударному фронті комуніс
тичного будівництва — в 
єільському господарстві.

Я разом з своїми одно
класницями — Олександ- 
рою Данилейко, Ганною 
Збираник, Марією Сторо- 
женко вирішили піти пра
цювати в рідну артіль... Од
ночасно продовжуватимемо 
навчання у вечірній школі 
сільської молоді»...

Прості слова, але скільки 
непідробної.щирості в цьо
му листі, що його пише від 
імені своїх однокласників 
Є. Гармаш з Новогеоргіїв- 
ського району.

Як же не вітати 
вильне рішення? 
покоління’ молоді 
програму 
мунізму і 
пільстві, 
життєвою 
зітруться 
мовою і фізичною працею. 
Але, юні лоузі, пам’ятай
те — замало тільки любити 
труд. Треба вибрати собі 
професію до душі. І неви
падково, що у кожного, 
хто востаннє зачиняє за со
бою двері школи, виникає 
багато хвилювань: куди пі
ти, ким стати, яку облюбу
вати спеціальність?

У • нас є немало краси
вих професій. • Але кого б 
з сьогоднішніх 
ви- .не 
хочеш 
мінно, 
«Хочу 
дикою 
суспільству». .

Так, це велика і почесна 
посада —- бути насамперед 
людиною з великої літери. 
А ііілях цей лежить через 
працю творчу, звитяжну.

Здавна відомо, що будь- 
'яка праця • почесна і гідна 
поваги, якщо вона тобі до 
вподоби, йле на користь 
людям. Саме цією глибо
кою мудрістю керуються 
минулорічні випускники Но- 
вомиргородської середньої 
школи № 4. За невеликим 
винятком всім класом піш
ли вони 
ферми, у тракторні брига
ди. Тут дістали перший тру
довий гарт, пізнали радість 
перемог, і впевнено тору
ють дальший шлях на жит
тєвій ниві. Діна Тібекіна, 
Таня Катоич, Надя Ковален-
■ -—З

працювати на

Куба зустрічає своїх синів
’ ГАВАНА, 26. (ТАРС). Га
вана урочисто і радісно зу
стріла молодих кубинських 
селян, які вчились і працю
вали протягом року на по
лях і в сільськогосподар
ських учбових закладах Ра
дянського Союзу.

Коли теплохід «Грузня». 
наближався до Гавани, 
простору набережну Гаван
ської затоки заповнили ма
си святково настроєних лю
дей.

На причалі «Сьєрра — 
Маестра», біля якого при
швартувалась «Грузин», ве
личезними літерами напи
сано: «Фідель і Микита», 
«Мир і дружба».

Разом з рідними, друзя
ми і численними трудящими 
Гавани, кубинську молодь 
зустрічали члени уряду і 
Національного керівництва 
Об’єднаних революційних 
організацій Куби.

Урочистий мітинг відкрив
ся виконанням державних 
гімнів Республіки Куба і 
Радянського Союзу.’

— Усі ми, — сказав у 
своїй промові генеральний 
секретар Спілки молодих 
комуністів Куби Джоель 
Іглесіас, — дуже добре ро
зуміємо, яку величезну ко
ристь принесуть Кубі знан
ня, набуті нашою молод
дю у великій країні соціа- 

трудову долю 
Первозванів- 

А таких 
навести

при- 
без-

про-великий 
письменник 
писав, що

Ось люди, які 
кожному з нас 

у виборі сфери 
діяльності!

ко, Люба Морозова, які 
працюють доярками в но- 
вомиргородській артілі . ім. 
Чкалова, успішно вступили 
на заочний відділ Україн
ської сільськогосподарської 
академії. Отже, у нас пра
ця невіддільна від навчан
ня. Ось і сьогодні на тре
тій сторінці розповідається 
про завидну 
випускників 
ської школи, 
кладів можна 
ліч.

Свого часу 
летарський
О. М. Гррький 
«...треба любити те, що ро
биш, і тоді праця, навіть 
найгрубіша, піднімається до 
творчості». Погляньте, яких 
висот у труді досягли на
ші славнозвісні маяки ме
ханізатори О. В. Гіталов, 
В. Яковлєв, гідробудівник 
М. Д. Карпов. Та хіба тіль
ки вони?
служать 
взірцем 
трудової

Ніхто не стане заперечу
вати — юність мрійлива. 
Одному хочеться водити 
океанські кораблі, в опера
ційній вступати у двобій зі 
смертю, піднімати в небо 
сріблясті лайнери, управля
ти атомним реактором. До
сягти заповітної мрії може 
кожний. Але для цього тре
ба трудитися і вчитися, вчи
тися і трудитися. І тут пер
ше слово повинно бути за
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лізму. Ми впевнені, що 
ці знання допоможуть роз
виткові нашого сільськогос
подарського виробництва, 
будівництву соціалізму на 
Кубі.

Джоель Іглесіас від імені 
усієї молоді Куби висловив 
сердечну подяку радянсько
му народові і Радянському 
урядові за братерський 
прийом і піклування, якими 
були оточені в Радянському 
Союзі кубинські юнаки.

Довго не стихали оплес
ки, коли на трибуну підняв
ся Роландо Альварес Мар- 
тінес, шо дістав у Радян
ському Союзі спеціальність 
механізатора сільського гос
подарства. Він виступив за 
дорученням усіх своїх то
варишів, з якими провів рік 
у Радянській країні.

— Ми повертаємось на 
батьківщину,—сказав він,— 
з новими великими знання
ми, щоб віддати їх справі на
шої революції. Ми щасливі, 
що нам випала честь вчи
тись у Радянському Союзі. 
Ми запевняємо народ Куби, 
що всі наші сили, весь той 
багатющий досвід, який ми 
набули у радянських дру
зів, належать нашій спіль
ній справі будівництва со
ціалізму.

Свій виступ Роландо 
Мартінес закінчив здравн- 

вчителями, ком- 
сомольськ и м и 
організація м и, 
райкомами і 
міськк омами 

комсомолу. Ні
чого гріха таїти: у нас 
ще принагідно проводять
ся вечори і диспути про 
майбутні професії, школи 
знайомлять учнів з працею, 
але, як правило, на одному 
якомусь підприємстві.

Тож і буває іноді так, що 
випускником 

питання: «Ким бу-
дехто заходить в ту

за настановами 
жалісливих батьків 

влаштуватися

країні 
почесна,

давати 
обива-

кожна 
кожна 

трудишся з 
вогником.

коли перед 
постає 
ти?», 
пик. Інші 
своїх
норовлять 
так, щоб, як кажуть, помен- 
ше зробити і більше заро
бити, вишукують якогось 
«вигідного» заняття, «тепло
го» містечка. Треба 
рішучу відсіч таким 
тельським віянням.

В нашій 
професія
важлива. А романтика 
всюди, якщо 
любов’ю, з вогником. Є 
крайня необхідність в тому, 
щоб комсомольські праців
ники, педагогічні колективи 
планомірно знайомили шко
лярів з підприємствами, 
роз’яснювали принадність 
кожної професії, влаштову
вали консультації по вибо
ру спеціальностей, дні від
критих дверей, екскурсії в 
цехи, на ферми, практику
вали зустрічі * з ветеранами 
праці.

Тоді кожний юнак і дів
чина, зможуть чітко і зазда
легідь визначити своє міс
це в лавах багатомільйон
ної армії будівників кому
нізму.
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цею на честь Комуністичної 
партії Радянського Союзу, 
на честь Ленінського комсо- 
молуг на честь великої і 
нерушимої дружби братніх 
кубинського і радянського 
народів.

З промовою виступив 
також представник Ш< 
ВЛКСМ Андрій Павлов, що 
супроводив кубинську мо
лодь до Гавани.

Від імені революційного 
уряду Куби, Об’єднаних ре
волюційних організацій і 
всього народу країни, за
явив Карлос Рафаель Род- 
рігес, я хочу сказати вели
ке спасибі радянському на
родові, Комуністичній пар
тії Радянського Союзу і 
Радянському урядові, які 
прийняли наших селян як 
синів і братів. Ми ніколи не 
забудемо тієї допомоги, яку 
подав і подає нам наш ве
ликий друг — Радянський 
Союз.

Звертаючись до юнаків, 
що навчались у Радянській 
країні, промовець підкрес
лив: «У Радянському Союзі 
ви познайомилися з новим 
світом — світом соціаліз
му, в якому людство бачить 
свою надію і який наш на
род хоче побудувати тут, у 

себе на батьківщині».
Мітинг закінчився вико

нанням «Інтернаціоналу».

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ.

ипксч

Середа, 27 червня 1962 р.Рік видання V! 
№ 78 (585)ПІДПИСАННЯ СПІЛЬНОЇ ЗАЯВИ ПАРТІЙНО-УРЯДОВИХ ДЕЛЕГАЦІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ І РУМУНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

БУХАРЕСТ, 24. (ТАРС). Сьогодні тут після завершення переговорів було підпи
сано спільну заяву партійно-урядових делегацій Радянського Союзу і Румунської На
родної Республіки..

Спільну заяву підписали глава радянської партійно-урядової делегації, Перший 
секретар ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів СРСР М. С. Хрущов і перший секретар 
ЦК РРП, Голова Державної Ради Г. Георгіу-Деж.братерський візит завершено

МОСКВА, 25. (ТАРС). Сьо
годні в Москву з Бухареста 
повернулась радянська пар
тійно-урядова делегація на 
чолі з М. С. Хрущовим, яка 
перебувала в братній Руму
нії з візитом дружби.-

На Шереметьєвському 
аеродромі делегацію зу
стрічали численні представ
ники трудящих столиці, тт. 
Л. І. Брежнєв, Г. І. Воронов, 
А. П. Кириленко, О. В. Куу- 
сінен, А. І. Мікоян, Д. С. 
Полянський, М. А. Суслов, 
М. М. Шверник, П. Н. Демі-

і дівчата. Пісня
І 

вда-

]\Л1СТО прокинулось від 
*¥* пісні. Дзвінкої комсо
мольської пісні, яку виводи
ли юнаки 
полинула вулицями міста 
ще довго доносилася 
лині. То хлопці й дівчата 
Кіровограда везли з собою 
пісню в Нерубайський ліс, 
де відбулося велике моло
діжне гуляння.

Колона машин мчить би
тим степовим шляхом. В 
Підлісному—зупинка. Юна
ків і дівчат зустрічає ко
лишній командир партизан
ського загону Семен Івано
вич Долженко. Біля пам'ят
ника загиблим партизанам 
відбувся невеличкий мітинг.

— Проїжджаючи через 
Підлісне, — говорить секре
тар Кіровоградського міськ
кому ЛКСМУ В. Сокурен- 
ко, — ми не могли не зупи
нитись тут. Всім добре відо
мо, що в роки Великої Віт
чизняної війни наші народні 
месники тут проявили чу
деса героїзму. Вшануємо 
пам'ять тих, хот загинув в 
нерівній борні. Загинув, щоб 
ми могли сьогодні добре жи
ти, радісно відзначати світле 
свято юності.

На мітингу виступив С. І. 
Долженко.

Потім на могилу загиблих 
партизанів було покладено 
вінки. Після огляду сіль
ського музею партизанської 
слави молодь виїхала в ліс.

В мальовничому місці 
зупинилась колона. Зелена 
гущавина сповнилася нови
ми для лісу шумами — 

чев, Л. Ф. Ільїчов, Б. М. 
Пономарьов, О. М. Шеле- 
пін, міністри СРСР, члени 
ЦК КПРС, депутати Верхов
них Рад СРСР і союзних 
республік, керівники партій
них і радянських організа
цій Москви і Московської 
області, співробітники Ру
мунського посольства 
Москві, дипломати 
зарубіжних країн.

Зустрічаючі сердечно ві
тали М. С. Хрущова та ін
ших членів партійно-урядо
вої делегації.

в 
інших
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людськими голосами, музи
кою.

На узліссі зібралась гру
па молоді. Баяніст клубу 
міськхарчоторгу Павло Ма
каров розтягує міхи баяна, 
лине ніжна мелодія. Секре
тар комсомольської органі
зації торгово-кулінарної 
школи інструктор Галина 
Присяжним (НА НАШОМУ 
ЗНІМКУ ЗЛІВА) і учениця 
школи Неля Гульдас заспі
вують.

Поруч з ними на пеньку 
присіли студент педінститу
ту Семен Косогоров і лабо
рант торгово-кулінарної 
школи Олена Кудря. Про 
що вони 
втім, не будемо 
їм...

Т рохи 
кружляють в легкому валь
сі. Іншим більш до вподоби 
ігри. Слюсар заводу «Черво
на зірка» Валентин Мама- 
лиженко захопився фотогра
фуванням так, що й забув, 
що в плівці всього 36 кад
рів.

Веселиться, співає моло
дість. Своє свято відзнача
ють ті, хто працею ударною 
примножує багатство краї
ни.

розмовляють? А
заважати

віддалік пари

А В ОБЛАСНОМУ центрі 
того чудового літнього 

дня відзначали День молоді 
юнаки і дівчаті, які не по
їхали в ліс. В міському са
ду, в парках імені Леніна і 
на Новомиколаївці, на від
критих естрадах і площах

* * *

НАРАДА 
ПРАЦІВНИКІВ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ВИРОБНИЧИХ 
УПРАВЛІНЬ 

РАЙОНІВ ЦЕНТРУ

МОСКВА, 26. (ТАРС)« 
Сьогодні у Великому Крем
лівському палаці відкрилась 
нарада працівників терито
ріальних виробничих управ
лінь районів Центру Росій
ської Федерації.

У роботі наради' беруть 
участь начальники терито
ріальних виробничих управ
лінь, парторги, комсорги, ін
спектори, редактори газет.

1 керівники партійних, комсо
мольських, профспілкових і 
і сільськогосподарських орга- 
X нів областей і автономних 
Z республік, представники рес-
♦ публіканських міністерств і
♦ відомств — всього 1500 чо-
♦ ловік.
♦ Бурхливими оплесками зу
стрічають учасники наради
♦ появу в президії товаришів
♦ Г. І. Воронова, А. П. Кири- 
♦ленка, Д. С. Полянського, 
♦М. С. Хрущова.
♦ Нараду відкриває член
♦ Президії ЦК КПРС, Голо-
♦ ва Ради Міністрів РРФСР 
♦Д. С. Полянський.
І 3 доповіддю про перші 
♦підсумки роботи територі
альних виробничих управ
лінь і завдання по виконан
ню рішень березневого Пле
нуму ЦК КПРС виступив 
5член Президії ЦК КПРС, 

перший заступник голови 
Бюро ЦК КПРС по РРФСР 
Г. І. Воронов.

І ТАРС).
с>

колективи 
самодіяльності, 

масові гуляння

«•

міста виступали 
художньої 
відбулись 
молоді.

* ♦ ♦
НОВА ПРАГА (наш по

заштатний кореспондент 
Г. Філатов). Лише вчора 
небо було вкрите свинцево- 
сірими хмарами. Пройшли 
дощі. А сьогодні, в День 
радянської молоді ласкаво 
пригріло сонечко. Десятки 
машин, прикрашених живи
ми квітами, транспаранта
ми, прапорами направились 
в Пантазіївський ліс. Тут 
відбулося велике гуляння.

Розлогі дуби, кучеряві 
клени ваблять своєю прохо
лодою. В природній чаші 
амфітеатру розташувалась 
святково прибрана сцена.

Зведений хор району, 
яким диригує Тамара Васи
лівна Ковтун, виконує «Піс
ню про партію», «Пісню про 
тривожну молодість», укра
їнські народні пісні. Гїока-* 
зують своє мистецтво артис
ти з народу — учасники 
художньої самодіяльнеє гі 
Пантазіївського, Мошорин- 
ського, Червоноярського, 
Вершино - Мурзинковського 
сільських клубів.

Після концерту машини 
розвозили по селах трудів
ників колгоспних ланів, які 
чудово відсвяткували^ День 
радянської молоді.

♦ & ф

Масові гуляння, вечори 
відпочинку відбулися в День 
радянської молоді в усіх 
містах і селах області«
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І

висоту 20 — 24 метри по
дає будівельникам цеглу 
чи розчин, простоює козло
вий кран.

Та ось розпочали установ
ку колон монтажники. Для 
монтажу лише однієї коло
ни необхідно мінімум дві

людське око, не заперечує 
і секретар комітету комсо
молу О. Москаленко.

Роботою первинної орга
нізації і «діяльністю»
бу не вдоволені не тільки 
керівники будови, а 
ма молодь. Та й про

шта-

й са- 
яку

ні будівельного комітету 
виявилось, що за півроку 
бригада лише один раз 
виконала змінне завдання. 
Довелося утриматися від 
спокусливого наміру.

Не знайшла постійної 
прописки серед молоді бу-

ІІТИШУТЬ
НА 
їнки, 
за
<•

роки 
ве-

околиці 
Новоукра- 

в степу, 
останні

.□тири 
виросло 
лике робітниче 
Житловий масив 
поверхових буд в

ДОКИ Ж ТАК ТРИВАТИМЕ?9•-

І

години. Працює козловий 
лран, а баштовий стоїть. 
Без діла просиджують і 
тринадцять мулярів з брига
ди М. Богаченка. Цегли їм 
ще вистачить для виконання 
роботи, зате розчину бра
кує. І його ніяк подати. 
Адже баштовому крану за
важає подати розчин коз
ловий. Тут би можна орга
нізувати роботу в дві зміни: 
мулярів — в першу, мон
тажників — в другу. Та 
над цим, на жаль, ніхто не 
замислюється. Кожна орга
нізація поспішає виконати 
свою роботу раніше сусіда. 
Загальний же стан 
на об'єкті 
Навіть,
механізми 
ганізацій, 
вельникам 
ються.

• \ • ■» 
участь штабістів може йти 
мова, коли Н. Петровська 
не знає своїх, навіть еле
ментарних функцій.

Можливо, роботою штабу 
в якійсь мірі цікавляться 
комсомольська організація 
будови . і Новоукраїнський 
райком комсомолу? Секре
тар райкому. А. Литвин, 
який, до речі, обраний чле
ном штабу, в цьому році 
лише двічі побував на спо
рудженні цукрокомбінату.

містечко, 
дво-і три- 

инків під
німався вгору одночасно з 
промисловими об'єктами.

Та коли до пуску цукро
вого комбінату залишилися 
лічені місяці, темп буді
вельних і монтажних робіт 
помітно згас. Якщо на 
сьогодні закінчені основні 
роботи в сокоочисному і 
продуктовому цехах, то ін
ші, не менш важливі робо
ти на дільницях головного 
корпусу поставлені під за
грозу.

В головному корпусі і на 
теплоелектроцентралі будо
ви, крім арматурників
монтажників, великий ком
плекс робіт виконують бе
тонники, муляри і штукату
ри. Штукатури використо
вують продуктивно лише 
.4 — 5 годин за зміну. А 
все походить від неймовір
но низької організації пра
ці, особливо на бетонно- 
розчинному вузлі, де робо
тами керує т. Король. Не
рідко трапляється, коли ок
ремі бригади будівельного 
об’єкту, з-за відсутності 
розчину, більшу частину 
робочого дня (не без відо
ма начальника будівництва 
Т» Смаглюка і головного 
інженера т. Костіна) пра
цюють на випадкових робо
тах: чистять колодязі, під
мітають в цехах, виносять 
будівельні відходи з при
міщень. І лише за півгоди
ни до закінчення зміни під
возять розчин. Доводиться 
працювати в другу зміну — 
до 7—8 годин вечора. 
Доставлена з запізненням 
суміш, інколи залишається 
на будівельному майданчи
ку до наступного дня, пере
сихає. Гірше того, 
на вузлі завідома 
товляється низької
Первинний матеріал не пе
ресівається на віброситах, і 
штукатури одержують вап
няний розчин вперемішку з 
щебнем. Така робота роз
чинного вузла особливо да
лася взнаки бригаді штука
турів т. Сергієнко, яка тинь
кує стіни побутових при
міщень головного корпусу.

Неузгодженість між су
підрядними організаціями 
і генпідрядником (будівель
не управління Кіровоград
ського тресту «Цукроспец- 
буд») гальмує окремі робо
ти на тому ж таки голов
ному корпусі.

ПОРУЧ з приміщенням бу- 
“ * рякопереробного цеху 
знаходиться два крани: коз
ловий і баштовий (перший 
механізм у розпорядженні 
супідрядної ооганізації). В 
той час, коли баштовий на

розчин 
приго- 
якості.

справ 
не хвилює, 
простоюють

їх 
коли 

супідрядних ор- 
допомогти буді- 
перші відмовля-

МОЖНА
НА ПД

I—ІА БУДОВІ в переважній 
* * більшості працює мо
лодь. Але серед неї — лі
чені одиниці ударників ко
муністичної праці. Високого 
звання не удостоївся жоден 
колектив. Правда, нещодав
но був намір присвоїти 
звання комуністичного ко
лективу бригаді теслярів 
М. Трубенка. Та на засідан-

дови і така нова форма 
контролю, як «комсомоль
ський прожектор». О. Мос
каленко лііше веде розмо
ви про його створення.

Щоб пустити в дію пер
шу чергу • цукрокомбінату, 
в найближчі два-три місяці 
доведеться виконати чима
лий обсяг робіт на голов
ному корпусі, довершити 
монтаж на теплоелектро
централі. Якщо ж роботи 
будуть вестися такими тем
пами, як сьогодні, розрахо
вувати на успіх не дово
диться.

У БОБРИНЕЦЬКОМУ учили- 
* щі механізації сільського 
господарства нещодавно розпо
чалися заняття.

Вже в перші дні старанними 
учнями зарекомендували себе 
М. Мороз. Д. Корінний, П. Ни
китенко, Г. Миненок.

О. ЧУХНО, 
учень училища механізації 
сільського
№ 2.

господарства

Ж ж *

МОЖНА ще перелічити 
не одну роботу, з якою 

не поспішають спеціалісти 
будівельного управління, і 
цим самим не дають мож
ливості працювати електри
кам, ізолювальникам, мон
тажникам. Досі, наприклад, 
для прокладання кабеля на 
промисловому об’єкті не 
риються траншеї, не про
водиться випробування га
лереї між головним кор
пусом і теплоелектроцен- 

'.траллю.
Окремі роботи на об’єк

ті «заморожуються» не ли
ше через нерозпорядли
вість керівників будівниц
тва. Перед новоукраїнськи- 
ми будівельниками у вели
кому боргу Черкаський 
раднаргосп. Для прокла
дання досить важливих ко
мунікацій відділ матеріаль
но-технічного постачай н я 
раднаргоспу (нач а л ь н и к : 
т. Котілівець) досі не пос
тавив будові залізні, залі
зобетонні і чавунні труби 
різного діаметра. «По сто
ловій ложці» надсилає збір
ний залізобетон 
градський завод 
тонних виробів.

Яку ж участь в 
женні робіт на будові бере 
комсомольська організація 
і ударний комсомольський 
штаб?

На будові не всі знають 
про існування штабу. Одні 
запевняють, що такого зов
сім немає. Інші впевнено 
відповідають, що, здається, 
комсомольський штаб ко
лись був. І справді, штаб у 
свій час обирали. Тепер з 
відвертого визнання його на
чальника майстра на спо
рудженні головного корпу
су Н. Петровської. ми оста

точно впевнилися в його без
діяльності. Про те, що на 
будові штаб існує про

РЕЙДОВА БРИГАДА: 
І. ЗВЯГІНЦЕВ — май
стер бригади термоізо- 
лювальників, Т. ЛУПА- 
НОВА — бригадир бе- 
тонниць, О. ЧЕРНЕЦЬ
КИЙ — спецкор «Мо
лодого комунара»..

■' 5

ООНЦЕ ще тільки-тільки ви- 
ткнулось на сході, а Степан 

Яшин, Женя Кравчук. Іван Ву
жак, Слава Кошміль та Микола 
Грамчук виганяють на пасови
сько своє стадо. Хлопці догля
дають молодняк великої рога
тої худоби. За минулий місяць 
вони добилися непоганих успі
хів: щодобовий приріст кожної 
голови становив 1200 грамів.

п. СІРКО.
Колгосп «Україна» 
Компаніївського району.

♦ * ♦

ласті. Тут діяла під час гітле* 
рівської окупації комсомоль
сько-молодіжна підпільна орга
нізація «Партизанська іскра». 
Більшість молодих месників за
гинула в фашистських катівнях. 
Зараз в селі героям споруджено 
пам’ятник. Ми, піонери, біля 
могили загиблих поклялися бу* 
ти такими, як і ....
ми. сміливими, 
шій Батьківщині.

Г. СЕЛЮТІНА, 
дев’ятого класу 

середньої 
Новоукраїнського

учениця 
Глимянської 

школи 
району.

••

і Кірово- 
залізобе-

налагод-

вони: мужні* 
відданими на*

♦: * «

Д ОВГИЙ 
ЛА ському 
нофільми 
один

Швидкісник г
4

170-гектарну площу куку
рудзи обробляють швидкіс
ники колгоспу «Більшовик» 
Володимир Самусенко та 
Іван Шевченко. Обробіток 
ведуть за методом О. В. Гі- 
талова без затрат ручної 
праці. Ініціативу подав Во
лодимир Самусенко. Він зо
бов’язався доглядати ді
лянку площею в 250 гекта
рів і зібрати з кожного біль
ше як по 50 центнерів зерна.

Хоч Володимир працює 
механізатором не так давно, 
та вже домігся слави пере
довика артілі.

Антон Денисович Пав
лов — обліковець трактор
ної бригади колгоспу, задо
волений роботою молодих 
швидкісників.

П. КОШМАН.
с. Серебряне 
Новогеоргіївського району.

Е ^0 ВЯ 4^

Добре працюють ком
сомольці артілі ім. Орджо- 
нікідзе на своїх комсомоль
ських гектарах. Кожного 
року вони вирощують ви
сокі врожаї кукурудзи. В 
нинішньому році молодь 
артілі дала слово зібрати 
по 60 центнерів кукурудзи 
■ зерні. Молоді механіза
тори Георгій Козинець та 
Микола Сушко вчасно про
вели затримку вологи на 
ділянці. Одночасно з висі
вом зерна внесли в грунт 
органомінеральну суміш. За 
методом О. В. Гіталова ме
ханізатори проборонували 
площу до і після появи 
сходів. Цим вони припини
ли ріст бур’янів.

Не менше 22 — 24 гек
тарів за зміну обробляють 
Георгій Козинець та Микола 
Сушко. Зараз механізатори 
артілі приступили до дру-

0

КОЛГОСПНИКИ Голованівського району виборюють 
високий врожай цукрових буряків. В перших рядах 

трудового наступу йде молодь.
На знімках: (справа) Петро БЕЗЛЮДЬКО з кол

госпу імені Шевченка. Він лише другий рік водить трак
тора, та за цей час зарекомендував себе майстром спра
ви. Колгоспники першої рільничої бригади, де він пра
цює, дали слово зібрати не менш як по 340 центнерів 
коренів з гектара.

Комсомольсько-молодіжна ланка Євгенії СКРИПАР з 
артілі імені XXI з*їзду КПРС зобов’язалася в цьому році 
одержати по 350 центнерів буряків на кожному з 23 гек
тарів. Своєчасно було внесено місцеві і мінеральні доб
рива. Буйнолисті рослини рясно вкрили землю. Тож і 
раді дівчата, повертаючись з поля (знімок зліва).

Види на врожай хороші!

уЧЕНИЦІ Серебрянської вось- 
міфічної школи Галя Хар

ченко. Валя Тертишна, Оля Ко- 
даченко часто бувають на кол
госпних фермах. Дівчата допо
магають матерям у роботі, го
туються стати доярками, сви
нарками. Після закінчення шко
ли подруги вирішили працюва
ти на фермах.

І. КОЧЕРГА.
с. Серебряне 
Новогеоргіївського району.

.* *,

МИ з нетерпінням чекали цієї 
І¥І подорожі. І ось нарешті се
ло Кримка Миколаївської об-

◄

гого обробітку. Одночасно 
із опушенням міжрядь во
ни вносять в грунт супер
фосфат.

В. ПРОЦЕНКО, 
керівник корпункту.

Новгородківський район.

гоооосоососюохсшосэгозоз^
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час в Таловобалків« 
сільському клубі 
демонструвалися на 

апарат — по частиках. 
Нарешті, клуб одержав стаціо
нарну установку. іЦоб встано
вити проектори, необхідно було 
переобладнувати кінобудку.

На комсомольських зборах 
першої бригади старший кіно
механік В. Крига запропонував 
збудувати кінобудку силами 
комсомольців. Пропозицію охо
че підтримали. Закипіла робо* 
та біля клубу. Добре працю* 
ють Ж. Антипенко, В. Гарасько, 
Л. Шаблій, М. Танцюрв. Спра
ва посувається швидко. Мине 
кілька днів і новий стаціонар 
стане до ладу.

п. ПОЛЯРУС.
Новогеоргіївський район.

Багатий книжковий фонд у 
Грушківській сільській біб

ліотеці. Тут — понад 12 тисяч 
примірників різної літератури.

В нинішньому році завідую
чий бібліотекою Григорій Ча- 
повський разом з активістами 
вирішили попрацювати так, щоб 
книгу читали в кожному будин
ку. І ось ЗО книгонош вируши
ли на село. Незабаром в біб
ліотеку 
читачів, а 
над 1250.

Добру 
колгоспник 
Він організував видачу книг з 
власної бібліотеки у себе вдо
ма. Тепер ними користуються 
майже 160 односельчан.

М. ШЕВЧУК.
Ульяновський райок.

Незабаром в біб* 
записалось майже 400 

всього їх тепер по*

ініціативу проявив 
Степан Довгошия.

Кришталевий глобус— 
РАДЯНСЬКОМУ ФІЛЬМОВІ

ПРАГА, 25. (ТАРС). У Карлових Варах закінчився 
міжнародний кінофестиваль. Радянська кінематографія 
була представлена на фестивалі художніми фільмами— 
«Дев’ять днів одного року» Ромма і «На семи вітрах» 
Ростоцького, а також короткометражним фільмом Ва- 

1 посміхається життя».сильєва «Мені
Найкращим фільмом фестивалю було визнано твір 

М. Ромма про людей високого почуття обов'язку. Фільм 
«Дев’ять днів одного року» удостоєний, 
мії — Кришталевий глобус.

Дві головні премії було присуджено італійському 
фільмові «Жебрак» і англійському фільмові «Крапля 
меду». Кубинський фільм «Педро іде в Сьєрру» удос
тоєно спеціальної премії для молодих творчих праців
ників. Фільмам ЧССР і НДР присуджено почесні ме
далі.

Важливим і новим моментом у програмі кінофестива
лю був симпозіум представників молодої кінематогра
фії країн Азії, Африки і Латинської Америки, в якому 
взяли участь делегати з 16 країн. У рамках симпозіуму 
було показано 19 фільмів цих країн. Міжнародний ко
мітет симпозіуму присудив першу' премію в’єтнамському 
фільмові, другу — алжірському фільмові, третю — ку
бинському фільмові.

в*

великої пре-

Фото В. КОВПАКА.

А



ДРУЖБА,
ЗАВЗЯТТЯМ СКРІПЛЕНА
Скільки сягнеш оком, 

пролягли степи колгоспу 
імені Куйбиіиева — однієї 
з заможніших артілей Ново- 
миргородського району. 
Скільки-то праці доводить
ся прикладати тут. Але у 
колгоспників є серйозна під
мога в особі учнівської ви
робничої бригади, що ство
рена при Панчівській серед
ній школі. Цьому колективу 
вже більше чотирьох років, 
стаж немалий. І трудових 
перемог на рахунку брига
ди багато. Торік, наприк
лад, школярі виростили по 
101 центнеру качанистої на 
25-гектарній площі. За сум
лінну працю на ланах об
ком комсомолу та облвно 
преміювали виробничу 
бригаду потужним тракто
ром «Владимирец». Ще з 
більшим ентузіазмом взяли
ся тепер до праці панчівські 
учні.

Хто буде водити нову ма
шину? Власне, таке питання 
і не поставало перед нами. 
Запрошувати тракториста з 
колгоспу не довелося. 40 
юних механізаторів залюб
ки сіли б за кермо. Та шко
да, що це неможливо.

— Тільки кращі, найбільш 
старанні будуть по черзі во
дити трактора під час польо
вих робіт, — попередив ви
кладач М. Ф. Лазаренко.

А кращі — це Володимир 
І Анатолій Босько, Володи
мир Воропай і Світлана 
Добровольська, Ольга Ка
сьян і Галина Дубчак, Ма
рія Барбой і Катерина Зо- 
лотаренко. Не дивуйтесь, 
що серед кращих так бага
то дівчат, вони й справді

дуже захоплюються маши
нами.

На всіх 25 гектарах уч
нівської бригади добре зі
йшла кукурудза. 1 ось на
став день, коли старшоклас
ники дружно вийшли з сап
ками на ділянку. Між ряд
ками до цього вже про
йшовся культиватор, але ж 
треба вирвати кожен паси
нок, висапати траву навко
ло кожного гнізда. Робота 
була швидко закінчена. Пер
шими вийшли на межу Лі
дія Мірошниченко, В!ра По
грібна, Ніна Яніна, Володи
мир Воропай. Пройде не 
так уже й багато часу, і ку
курудза гущаво зашумить 
лапатим листям, а великі 
качани з добірним зерном 
важко повиснуть, гнучи тов
сте стебло.

Вміємо ми І відпочивати 
добре. Часто робимо культ
походи в кіно, збираємось 
на них майже всією брига
дою. Бурхливо проходять 
обговорення хороших книг, 
які захоплюють кожного. І 
на концерти у клуб з задо
воленням ходимо. Та й самі 
їх ставимо для односельчан, 
бо у нас майже кожен — 
учасник шкільної самодіяль
ності. Систематично вихо
дить стінгазета, яка розпо
відає про всі справи в 
бригаді.

Завзято трудимся, цікаво 
відпочиваємо. Попереду нас 
чекає чудова екскурсія у 
сонячний Крим.

Ю. ГАДЖІЄВ, 
член учнівської вироб
ничої бригади Панчів- 
ської середньої школи.

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

П ОЧ И НАЄМО
ПЕРЕКЛИЧКУ ТАБОРІВ

БЛИЗЬКО 80 колгоспних і міжколгоспних,
14 профспілкових піонерських таборів об- 

? ласті розпочали свою роботу. Щодня в них від- 
5 буваються цікаві події: екскурсії 1 походи, зустрі- 
5 чі і концерти. Діти приходять на допомогу кол- 
5 госпникам, вирушають збирати металолом. І в 
5 кожному юному колективі щоразу цікавляться: 
;> а як-то в інших таборах, які у них новини? Тож 
З починаємо перекличку «піонерських республік». 
5 Перше слово вже було надане працівникам 
5 табору обкому профспілки працівників зв’язку 
і (номер газети за 20 червня). Сьогодні ж вміщує- 
? мо кореспонденцію з м. Бобринця.
і Чекаємо ваших листів, вожаті і вихователі, на- 
> чальникн таборів і юнкори.

/ГІТИ, які відпочивають в 
піонерському таборі, 

створеному при Палаці піо
нерів, найбільше уподоба
ли... гру в сніжки. Так, так, 
саме в сніжки, хоч зараз 
сонце щодня пече немило
сердно. Справа в тому, що 
значна частина наших «та
боритів» — більше 50 хлоп
чиків і дівчаток — зайнята 
у хореографічній картинці 
«Пори року». А танці почи
наються з «Метелиці». Далі 
йде «Веснянка», а потім 
«Жнива». Танці так захопи
ли школярів, що бажаючих 
записатися в гурток вияви
лося більше, ніж було по
трібно. Всім сподобався та
кож жартівливий танець 
«Рибалка», молдавські 
«ІОла», «Смуглянка». А мо
лодшій групі найбільше до 
смаку прийіиовся «Росій
ський танець». .
і Та не тільки хореографією 
захоплюються діти. Я роз
повідаю про це докладно то
му, що сам керую танцю
вальним гуртком. У пас є 
волейбольна і футбольна 
команди, організовуємо зма
гання з вихованцями місце
вої дитячої спортшколи. 
Баскетбольну команду по
чали створювати, кілька дів

чаток захоплюється тенісом.
Нам відвели мілкий пляж, 

так що є де проводити час 
у спеку. Часто ходимо на 
екскурсії в парк, буваємо в 
туристських походах. Стар
шокласники вирушать у 
35-кілометровий похід по 
Інгулу. Запланували побу
вати в Компаніївці і пока
тати дітей на моторному 
човні. Спортивні зустрічі з 
піонерами Степанівського і 
Тарасівського таборів теж 
не забули включити до пла
ну. Безумовно, всюди, де 
будемо в гостях, даватиме
мо концерти. Артисти у нас 
хоч і маленькі, але беручкі 
до діла, ретельно готуються 
до кожного виступу.

Табір працює перший рік. 
До нього записалися майже 
всі діти, які залишаються 
на літо в м. Бобринці 
десь близько 200. Вдень 

вони приходитимуть до та
бору, братимуть участь у 
масових походах, а спати, 
їсти — вдома. Отже, бать
ки, йдучи на роботу, мо
жуть не турбуватися про те, 
як проведе свій час їхня 
дитина.

в. колісниченко, 
масовик піонерського 
табору.

КЛИЧЕ ЖИТТЯ СІМНАДЦЯТИРІЧНИХ І
• В ГОСТЯХ У МАТЕРІ ЮНОГО ГЕРОЯ І 

* Будні учнівської виробничої^

«а ЕКЗЛЦЕН ВДШЕьЦЮ ЩИРУ, просту роз
повідь про своїх дру

зів, про себе пояідалі 
мені у Первозванівці за
кохана в рідне село комсомолка Галина Бойко. А і 
пригадалася вона мені, ця розповідь, після того, як ■ > 
прочитав звернення петріяських випускників ДО ВСІХ 
юнаків і дівчат області, що в цьому році закінчили <: 
школу. Торік первозванівці всім класом вирішили !> 
йти працювати в місцеву артіль Імені Шевченка <: 
Кіровоградського району. Галя мало говорила про !> 
труднощі. А вони, безумовно, були. Саме з-за них ;► 
через рік колектив не долічився в своїх рядах ба- і; 
гатьох. Вийшли з лав, дезертирували, кинулися на ;• 
пошуки легшого хліба. Хоч кожен добре знав: йо- !> 
го руки тут найбільш потрібні. Залишилися стійкі, 
мужні. Вони дотримали даного старшим слова.

2..
«Давно, друзья, веселые, 
Простились мы со

школою,
Но каждый год 
Мыв свой приходим 

класс»...
Здалеку липе цей наспів, 

такий ніжний, красивий і 
трошечки сумний. Він кли
че. Тривожить. Нагадує... 
Хіба забудеш той день? 
Випускний вечір. Танці до 
світанку. А потім всім кла- на Кріпак, наш класний ке- 
сом зустрічали схід сонця.

Ранок прокидався неви
мовною красою. Про що ду
мав тоді кожний з нас? 
Скромному Гриші Лебед- 
ченку, мабуть, уявлявся но
венький «газон», тільки 
обов’язково з «побєдов- 
ським» сигналом. Русявий 
Віктор Вовченко прагнув 
збагнути різнобарвну кра
су природи, щоб потім хоч 
частинку її відобразити

2.
ДІВЧАТ зустріла випад

ково. Раді такі: адже 
кілька днів не бачилися. 
Найперше — ділимося но
винами. Вони й хороші, і 
погані.

Олена Фоменко аж сяє 
від радості.

— Можеш поздоровити. 
Доярка я, о! Закріпили за 
мною групу корів.

Де не візьмись, підбіга
ють Люба Кича і Міла 
Терещенко. Вони обидві по
годились працювати на пта
хофермі. ■-*

— Як же там у вас, дів
чата?

— Нічого, — випалює 
Люба, — весело! Цілий 
день гамір не стихає. У 
вухах вже лящить.

Враз Міля чомусь спо
хмурніла: ,

барвами на папері. Чорний 
і запальний, як циган, Ми
ша Масанін, напевне, пле
кав надію про хороший фо
тоапарат, гармошку чи мо
тоцикл. А Василь Сударик 
мріяв про море.

— Ось і прийшла до нас 
зрілість, — замріяно промо
вив хтось.

— Це ще не зрілість, — 
відповіла Галина Василів-

рівник і найкращий настав
ник.—Справжню зрілість ви, 
доузі, завоюєте своїми 
справами, життям своїм. 
Ось ви вирішили всім кла
сом піти працювати в рід
ну артіль. І, мабуть, самі 
ще не розумієте, що це пер
ший екзамен на зрілість 
трудову. Отак і крокуйте 
по землі впевнено і твердо. 
Не забувайте, що земля не 
прощає зради...

Галина
не з

— Ой, дівчата, бачила 
оце Петра Муштанова...

— Хоч поздоровався?
— Та привітався... Він 

теє... збирається «змотува
ти вудочки».

— Ти що? Правда?
—Егеж. Сам сказав: «Що 

ви тут хорошого знайшли в 
оцій ямі?».

Правду казала 
Василівна. Зрілість
атестатом подається в руки. 
Ось і Петро збочив, шукає 
чогось легшого. Ех, Петя, 
Петя, наш колишній старое- 

. та класу. Фразером ти був, 
ним і залишився. І в кого 
тільки вдався? Мати — 
трудівниця, депутат сіль
ської Ради. Щастя й пова
гу людей їй принесла земля. 
А ти в місто...

Додому повернулася 
пізно. Збори комсо

мольські були. Матеріали 
XXII з’їзду партії обгово
рювали. Кожний конкретно 
собі план намічав. Люба 
Кича і Міля Терещенко 
вирішили одержати від кож
ної курки-несучки по 150 
яєць за рік, Олена Фомен
ко — надоїти від кожної 
корови в середньому по 
2200 літрів молока. Кож
ний говорив про наболіле, 
ділився планами, мріями.

Виступив секретар пар
тійної організації Василь 
Сергійович Ткаченко.

— Хороші у вас мрії, — 
сказав. — Прагнення справ-

ді комсомольські. Дивлюся 
я на вас і думаю: клуб 
хороший збудувати б вам, 
щоб було де веселитися. Та 
почекайте трохи. Самі

а |_ГОЛИ гітлерівці жорстоко
J Еі катували юного партиза-
£ на Григорія Нікору, він
X востаннє згадав свою маму.
£ І це надало йому сил.
" Юнак мужньо загинув, не
я сказавши жодного слова
X зради.
£ Багато років минуло від- 
х тоді. Від горя посивіла Ірн-
£ на Сидорівна. Але якою гор-
X дістю кожного разу світять-
fl ся очі матері ; .
о розповідає вона учням Map
fl ТОНОСЬКОЇ ШКОЛИ Н''""*'""-
2 городського району
fl го сина. «Будьте
2 як він», — навчає
;J тей.

На знімку: І. С.
■ серед школярів.
Ф Фото В. КОВПАКА.

героя, КОЛН

школн Новомнр- 
про сво- 
такими, 

вона д|-

Н1К.0РА

зумієте І / * , _ ______ _____1__ ____ д
ба обов’язково збудувати, клуб обов’язково збудуємо, 
і тваринницькі приміщення Красивий і світлий...

4.,
В ХАТУ вривається Лю

ба.
— Ой! Аж захекалась. 

Дощ пустився...
— Де це ти вешталася?
— У нас в клубі диспут 

був про місце людини в 
житті. Ой, наговорилися... 
Світлана Леонідовиа за 
приклад ваш клас постави
ла. Дивіться, каже, всім 
класом після десятирічки 
пішли в артіль працювати. 
В газеті про них писали.

— Е-е, знайшла кого хва
лити, — висовує з-під ков
дри голов}' сестричка Ва
ля. — Половина розбіглася.

— Замовкни, — кажу.
— Що, правда очі коле?

5..
Т> ОЗБИТИМ путівцем 
-*• йдемо додому. Гря
зюка чавкотить під ногами. 
Назустріч повзе трактор з 
причепом .

— Прив-і-і-т, — надрива
ється Гриша Лебедченко, 
щоб ми його почули. — По 
ж-о-о-ом їду!..

За гуркотом мотора ледве 
розбираємо. Курси шофер
ські закінчив, а от машини 
ніяк не одержить. Тому й 
називає себе «дипломованим 
вантажником». Веселий, щи
рий хлопець.

В саду зустрічаємо нашо
го колгоспного садовода 
Антоні ну Гнатівну Ігнатьє- 
ву.

дитячі ясла тре- з повного механізацією... А

А розбіглися ж, — цоко
тить вона. — Іван Пугач 
пожежником у Кіровограді, 
Микола Гречкін борщі вчи
ться варити, теж у місті, 
Мисько Галина поїхала за 
тридев’ять земель, і десь 
працює дояркою, аби не 
дома. Петро Муштанов по
двір’я підмітає біля цирку..,

— Та замовкни, прони- 
ро, — подає голос тато. —и 
А ти не переживай так, Га- 
линко. Землю, як І любов, 
не нав’яжеш. Нема в них у 
душі отого хліборобського, 
заради чого людина все пе
ренесе. Отож і подалися в 
мандри.

— Значить, студентки? — 
питає.

— Так, — відповідаємо з 
Оленою.

— А ми з Мілою булькну- 
нули, — зітхає Люба Кича.

— Нічого, дівчата. У вас 
ще все попереду. Підготу
єтесь краще, обов’язково 
поступите, — втішає їх 
Антоніна Гнатівна. — До 
речі, Галю, — звертається 
до мене, — будеш працюва
ти в садовій бригаді.

Радості немає меж. Сад 
я люблю. Це ж моє заповіт
не бажання. Цю мрію я 
плекаю ще змалку.

на 
на 
так

6.___
Т? ОЖНОГО вечора 

танцях чи в кіно, 
репетиції чи й просто
зустрічаємося ми, колишні 
однокласники, а нині кол
госпники: «дипломовани й
вантажник» Гриша Лебед
ченко, пташниці Люба Кича 
і Міля Терещенко, маши
ніст дизельної установки 
Вася Сударик (він, звичай
но, щось розкаже про мо
ре), мірошник Миша Аіа- 
санін. Пригадаємо шкільні 
роки, поговоримо про спра
ви артільні й особисті. А 
коли зірки краплинками 
розповзуться по небі, а зем
лю огорнуть сутінки, Міля 
красивим голосом заводить:

— Пока я ходить умею... 
І всі тихо і здружено 

підхоплять:
— Я буду итти вперед...

В. КУЗЬМЕНКО, 
наш позаштатний 
респондент.

< м ♦♦ ♦♦ м н «« н м
: ВИСТАВКА * 
І ГРАФІКИ х
♦ в Кіровограді!
• ІІДЯНУЛОІ неділі в $ 
14 VI фойє обласного му-*
♦ зично-драматичного те- £ 
І атру імені М. Л. Кро-£
♦ пивницького відкрилася |
♦ виставка творів україн- £
* ської радянської графіки, і
* На ній експонується 50 {
* робіт, що виконані мит- х
* цями України за останні х
І два роки. х
І Поруч з роботами ви- х
♦ датних майстрів—народ- X
І ного художника В. Ка- X 
І сіяна, народних худож-X 
£ ників УРСР О. Пащен- ї 
£ ка, В. Литвиненка, За- X 
£ служеного діяча мис-X 
£ тецтв УРСР М. Г лущен- X 
X • —•ка — на виставці пред- X 

ставлені твори таланд- X 
витої молоді, яка лише X 
кілька років тому за кін- X 
чила Київський худож- X 
ній інститут. Це — І. Се- X 
ліванов, В. Панфілов, X 

„ Б. Гінзбург, В. Новиків- * 
X ський, І. Черніков, 10. Мі- ♦ 
X трохін. Серед представ- ♦ 
X лених експозицій при- ♦ 
X вертають увагу твори *
* В. Касіяна «В. /. Ленін», *
X «Т. Г. Шевченко», О. Па-1 
X щенка «Будівництво £ 
X Кремгесу», серія робіг х 
X /. Селіванова «Лрсеналь- х 
X ці» та ін. X
X Виставка буде експо- х 
X нуватися весь театраль- х 
X ний сезон 1962 — 1963 X
* років. Вона, безумовно, :
* принесе велике естетичне X
* задоволення всім люби- X

телям образотворчого X 
мистецтва. X

І. СМОЛЯК, * 
науковий співробіт- * 
ник дирекції худож- 
ніх виставок Украї- .
II И. £

4» ФО ОО ♦♦ $ її ♦

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
27 червня 1962 р. З стор.
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ірУРКП, схожий на грім, 
А для глядачів, і через 
ринуло в пітьму. Десь справа з’явилась 
яскрава біла крапка і ривками поповзла 
через екран. Вона досягла протилеж
ного боку, зупинилась, потім побігла 
назад, посеред екрану затрималась, по
чала рости і... перетворилась в портрет 
композитора Олександра Скрябіна.

Так в Казанському авіаційному інсти
туті почалось виконання симфонічної 
поеми Скрябіна «Прометем». Звуки ор
кестру і стрімка зміна кольорів, бліків, 
вогнів захоплювали, вабили глядачів у 
фантастичний танок музики Г кольору.

Боротьба добра і зла... Перемога 
світлого... Фінал: всі кольори райдуги 
яскраво спалахнули на екрані — і пов
на темрява. Кінець.

Глядачі палко вітали виконавців —• 
студентів авіаційного інституту.

Багато праці довелось прикласти май
бутнім авіаційним інженерам, щоб ожи
вити поему вогню. Коли Геннадій

& нін і Олег Шорников надумали здійсни-

здригнув зал 
мить все по-

4
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ти постановку «Прометея», вони самі ще 
до пуття не знали, 
товариші із наукового студентсьиого то
вариства пропонували збудувати спеці
альну машину — аналізатор музики. 
Кожному звуку повинен був відповіда
ти певний колір на екрані.

Однак, уважно вивчаючи партитуру 
Скрябіна, студенти переконались, що не
можливо передати задум композитора 
лише механічно. Як відомо, Олександр 
Скрябін залишив після себе партитуру 
«Прометея» з партією 
шифрувати цю партію 
вдавалось.

А без розшифровки 
й відтворити її на екрані

Г [Г ОЧАЛАСЬ копітка робота. Студенти 
разом з старшим викладачем Ка

занської консерваторії Абрамом Юсфі- 
ним звертались до сучасників компо
зитора, вивчали його записи, листува
лись з Будинком-музеєм Скрябіна в 
Москві.

Нарешті вдалось розшифрувати пар-

як це зробити. їхні

світла. Але роз- 
ще нікому не

не можна було

М Е Т Е Им
%•

титуру світла в «Прометеї». Було знай
дено зовсім особливе скрябінське спів
відношення між світлом і музикою. У 
Скрябіна колір і світло не тільки поси
лювали враження, але й вели самостій
ні партії. Іноді світло акомпанувало зву
кові, а часто у кольора виявлялась 
своя «мелодія».

Незабаром в КА( утворилась група 
«скрябінців». Вони готувались до пре
м’єри. В різні кольори фарбувались 
тисячі електролампочок. Щоб кольори 
пересувались по величезному парабо
лічному екрані площею в сто вісімде
сят квадратних метрів, був спорудже
ний складний пульт управління.

Успіх прем’єри і порадував і додав 
клопоту «скрябінцям». Довелось роби-, 
ти екран складним, а всю систему — 
транспортабельною, щоб можна було 
виїжджати з концертами світломузики 
за межі Казані.

Л

н

♦

Системою > 
операторів

♦
9

9

розповідає S

метрів одержати і будь-яке рівне світло 
різної інтенсивності, і рух фігур будь- 
яких задуманих кольорів, 
будуть керувати дев’ять 
кольороансамблю, підпорядкованих ди
ригенту біля центрального пульту.

— Екран охопить напівсферою поло
вину залу для глядачів, 
Абрам Юсфін. — Звук будемо відтво
рювати з ефектом присутності, їобто 
використаємо стереофонічний запис у 
об’ємного звуку. І ще новинка — рухо- <? 
мий звук. Якщо мелодія виходить вго- З 
ру, то одноразово за нею йде слідом / 
і джерело звуку — це досягається за 
допомогою цілої системи динамічних 
гучномовців.

Новий колірний ансамбль 
установка дозволяють
тільки «Прометея», але й твори інших 
композиторів, написаних з партією світ
ла.

і колірна $ 
відтворити не

V.V

С УМ 1 ш

Тво редактора
В. КРАМАРЕНКО.

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского областною 
комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.
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ЦІКАВА
А Вчені підрахували, що 

кожному кілограмові зерна до 
повного достигання потрібно 
не менш як 1200 літрів води.

А Уральські брильянти, що їх 
виготовляють на Свердловській 
ювелірно-гранувальній фабриці 
з якутських алмазів, широко 
відомі не тільки у нас, але й за 
рубежем.- Нанести на крихітний 
алмаз вагою 0,00 або 0,02 кара
та (1 карат дорівнює 0.2 грама) 
десятки граней, — кажуть юве
ліри, — це все одно, що «під
купати блоху». Уральські май
стри блискуче справляються з 

іцією роботою.
А Важко уявити собі дерепо 

без крони. Але такі форми на
саджень є — це сланкий ли
мон. Його створили вчені Гру
зії. Гілки звичайного лимонного 
дерева пригинають до землі І 
закріплюють кілками. Згодом 
крона набуває горизонтального 
положення — росте в ширину. 
Дерево в такому вигляді легко 
прикрити від холоду. Це дає 
можливість розводити ЛИМОНІ! в 
місцях, де температура повітря 
доходить до 15 градусів.

А У Середземному морі ле
жить острів Кімогоз, я грунті 
якого є мильна глина. Жителі 
використовують її замість мила.

ТЕПЕР студенти конструюють нову 
систему, яка дозволить на перенос

ному екрані площею в 180 квадратних
Володимир СТРЕЛКОВ, 

кореспондент АПН.
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ЧЕМПІОНУ

П’ять днів тривали змагання 
в залі спортивного клубу «Зір
ка» з настільного тенісу, ре
зультати яких входили до залі
ку XV Н спартакіади школярів 
Кіровоградтіши. В поєдинках 
взяли участь’ команди 26 міст 
і районів області.

Переможцями в іграх юнаць
ких команд вийшли спортсмени 
обласного центру, на другому 
місці — юні тенісисти міста 
Знам’янки. Зустрічі команд дів
чат також 
могою 
єменок, 
нісиств 
рії.

По десять кращих тенісистів— 
юнаків і дівчат взяли участь в 
рознграші особистої першості.

Не мала собі рівних в іграх 
дівчат учениця десятого 
Кіровоградської школи 
Алла Хорольська. Вона 
чемпіонкою області. На
му місці її землячка учениця 
п’ятого класу школи № 14 — 
десятирічна Люда Кохан.

Напруженими були поєдинки 
у зустрічах юнаків. У фіналі 
зустрілися — учень десятого 
класу Олександрійської школи 
№ 2 Віктор Матюшнн та учень 
шостого класу Кіровоградської 
шкапі № 18 Євген 
ремогу а рахунком 
З звання чемпіона

закінчилися пере- 
кіровоградських спорт- 
другимн були юні те- 
шахтарської Олександ-

класу 
№ 1 

стала 
друго-

I

ЩЕ ДВА ОЧКА ЮНИХ 
ДИНАМІВЦІВ

У матчі на першість республі
ки з футбола, серед юна

цьких команд 
відбувся 
стадіоні 
«Зірка», зустрілися місцеві ди- 
намівці та олександрійський 
«Шахтар». З самого початку 
гри відчувається перевага гос
подарів поля. Вони все частіше 
і частіше обстрілюють ворота 
гірників. На вісімнадцятій хви
лині півзахисник кіровоградців 
Анатолій Брайченко примушує 
гостей розпочинати гру з цент
ра поля. На відпочинок коман
ди йдуть з рахунком 1:0 на ко
ристь «Динамо».

Полкін. Пе- 
2:1, а з нею
Кіровоград- * 

щини здобув Женя ЙОЛ КІН. О
На цьому можна було б і за- - 

кінчити розповідь про змагання * 
тенісистів. Але хочеться декіль- ♦ 
ка слів сказати» про нового ♦ 
чемпіона. Йому одинадцять ро- ♦ 
кін. Маленьку ракетку він взяв $ 
у руки рік тому В секції спор- І 
тивного клубу «Зірка». З са- * 

проявляв*
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦

♦ 
♦

♦ 
♦
♦ 
ф

♦ 
і
♦ 
ф

♦ 
♦

«Зірка», 
мого початку Женя 
великі здібності до оволодіння 
технікою' і тактикою гри в те
ніс. Тому й не дивно, що за рік 
він пройшов шлях від спортсме- 
на-новачка до розряди ика-чем- 
Ліона області. Зараз він має 
другий розряд дорослих.

Попереду у Жені широка до
рога у великий спорт. Немає 
сумніву, що він під керівни
цтвом тренера Бориса Сліпака, 
вміло поєднуючи навчання в 
школі із заняттям спортом, до
б’ється ще кращих успіхів.

В. ТВЕРДОСТУП.

Щороку в місто Гайво
рон приїжджають на прак
тику студенти географічно
го факультету Одеського 
університету. Вони в нашо
му районі вивчають рослин
ний світ, силу течії ріки 
Південний Буг. А в цьому 
році теж прибула велика 
група студентів. Культурно- 
масова комісія при райко
мі комсомолу разом з акти
вом факультету підготува-

I

майстрів, який 
на кіровоградському 
спортивного ’ клубу

Друга половина матчу та
кож проходить під натиском 
кіровоградців. Правий півсс* 
редній Віктор Петров подвоює 
рахунок. Через кілька хвилин 
центральний нападаючий дпна- 
мівців Станіслав Євсеєнко, піс
ля добре розіграної комбінації 
примушує олександрійців втре
тє розпочинати гру з центра 
поля. До кінця зустрічі м’яч ще 
раз побував у воротах «Шахт 
таря». В •• цьому 
га капітана 
коли Лютого, який красиво про
бив одинадцятиметровий удар.

Змагання 
хунком 4:0 
мамо».

за с лу
ди на мі в ці в Ми-

закінчилися з ра
на користь «Ди-

1. РОДІН.

( Т ТА КОЖНОМУ концерті, 
І ** художньої самодіяльнос 
І

І
І
/
І
І
І
І
І
І
І
І

який дають учасники 
іьності Кіндратівського клу

бу, танцюристи і співаки виконують номери під 
акомпанемент невідомого досі інструменту. Звук ме
лодійний, ніби бандура грає, але з відтінком цимбал. 
Це клавішна бандура, сконструйована місцевим 
жителем пенсіонером Іваном Панасовичем Гладілі- 
ним. Багато років він працював над розширенням 
музичних можливостей старовинного українського 
інструменту. Спочатку народний умілець створив 
діатонічну, потім хроматичну на 5 октав, і, зреш
тою — клавішну бандуру. Вона багато в чому від
різняється від своїх попередників: має 130 струн, 
тобто втроє більше від звичайної, дві клавіатури. 
Струни змонтовано всередині деки.

Новий інструмент дає змогу користуватися всіма 
тональностями, брати важкі і навіть неможливі для 
щипкової бандури акорди. їй в однаковій мірі до
ступні для виковоння чарівні українські пісні, плав- 
на величавість російських мелодій. Свій новий ін- 

І егрумент І. П. Гладілін прикрасив вирізаним на грифі 
І бюстом великого Кобзаря.
І Новоархангельський район.

І
І
І

I 
I

І
І
І
І

Столичний вуз чекає поповнення
КИЇВСЬКИЙ університет — один з найстаріших вузів краї- 
• ни. За свою більш як вікову історію він вніс великий 

вклад у розвиток вітчизняної науки і культури, виховав цілу 
плеяду визначних вчених, діячів культури, літератури і мисте
цтва, підготував численну армію висококваліфікованих спе
ціалістів.

Зараз на 12 факультетах навчається близько 12 тисяч сту
дентів. Велика увага приділяється заочній та вечірній освіті. 
З метою поліпшення системи заочного навчання в цьому році 
в університеті створено загальнонауковмй факультет, завдяки 
чому студенти перші три роки навчатимуться за уніфікованими 
учбовими планами по відділеннях і лише потім (на IV—VI кур
сах) — на відповідних факультетах університету. Навчання на 
загальнонаукових факультетах (на першому етапі) наближує 
вузи до місця мешкання і праці студентів-заочників, створює 
умови для безпосереднього контакту їх з викладачами. До ре
чі, такий факультет — філіал КДУ створено і 
граді.

Щороку двері вузу широко відкриваються 
повнення студентської сім’ї — людей з певним 
дом і трудовими навичками, тих, хто прагне ............
знань, щоб потім віддати їх народові, рідній Вітчизні. Усіх, хто 
вирішив здобути вищу освіту, чекає напружена граця.

у нас, в Кірово-

для нового по- 
життєвим досві- 
набути міцних

S□сассоспааоасеаЕаососасооосаосассаоаоаспао

стріч з друзяях^
зінський. Глядачі захоплено 
аплодували і танцюрис
там, і поету-початківцю Вік
тору Мельнику, і співакам.

В наступні дні відбули
ся товариські зустрічі з бас
кетбола і волейбола між 
одеськими студентами і 
спортсменами міста та За
вал лівської середньої шко
ли.

ли молодіжний вечір друж
би.

Про студентське життя та 
навчання розповіли Віктор 
Шерига і Галина Сурковд. 
Вони говорили про історію 
учбового закладу, про ви
значних вчених, що у свій 

в Одеському 
запрошували

час вчилися 
університеті, 
молодь нашого міста всту
пати до цього вузу.

Потім гості дали чудовий 
концерт. Дотепно вів його 
конферансье Едуард Род-

ЯКЕ БІЖИТЬ
у НАД ХВИЛЯМИ...

ЛЕНІНГРАД. (ТАРС). Широке судно дивної фор
ми, що нагадує кузов великої пасажирської автома- 

і шини без коліс, стоїть біля причала. На кормі — 
і пропелер, як у аеросаней.
1 Ось воно вирушає в дорогу. Але це відбувається
1 не так, як звичайно. Гудуть мотори, а судно не
1 рухається. Воно раптом піднімається над рівнем во-
1 ди, а вже потім рушає вперед. Судно біжить не по
1 хвилях, а над ними. При цьому його корпус підні-
1 мається над рівнем води на 50—60 міліметрів. Воно
1 не зазнає опори води, йому не страшні й мілини. 

Корабель перелітає над ними і мчить з швидкістю 
50—60 кілометрів на годину.

. У Ленінграді в Центральному проектно-конструк- 
( горському бюро Міністерства річкового флоту 
) РРФСР закінчено випробування діючої моделі тако- 
I го судна в одну дванадцяту натуральної величини. 
І Модель буде відправлено на Виставку досягнень 
) народного господарства.
і Будівництво самого судна тепер закінчується на 
і дослідно-експериментальному заводі Ленінградсько- 
і го інстититу водного транспорту. Цей теплохід на 
і повітряній подушці має в середній частині верти- 
1 кально розташовані гвинти. Вони створюють потік 
1 повітря згори вниз, який і піднімає корпус над во- 
1 дою. Гвинт на кормі надає судну поступального 

■ РУХУ.
-«‘*^*Х*~. Х~-х—ч

Коли йде дощ, острів вкриває
ться піною.

На Україні мильна глина, яка 
називається кіл, зустрічається 
поблизу Сімферополя.

Д Найбільшою кількістю зу
бів природа наділила звичайно
го садового слимака, який во
диться в Америці. Такий слимак 
має 14.175 зубів.
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І. ЛУЦЕНКО, 
член культурно-масової 
комісії при райкомі 
комсомолу.

Ульяновському ра- 
иомітсті ДТСААФ 

автошкола, в 
шоферів.

При 
йонному 
працює 
готують

На знімку: в автомобіль
ному класі. Веде урок ви
кладач В. Дем’янопський.

Фото В. АНДРЄЄВА.

якій

Кінотеатр «Мир». Для дітей. 
«ПРИГОДИ КРОША». Початок 
о 10 годині ранку. 12 та о 2 го
дині дня. «В НІЧ НА ТРИ
НАДЦЯТЕ». Початок о 4 год< 
дня, 6, 8 та 10 годині вечора.

Кінотеатр Імені Дзержннсько- 
го. «РОККО І ЙОГО БРАТИ». 
Початок (першої серії) о 1 та 
4 год. 20 хв. дня. 7 год. 40 хв. 
вечора, (другої серії) об 11 год« 
15 хв. та 2 год. 40 хв. дня, 6 год. 
та о 9 год. 20 хв. вечора. На 
літньому майданчику початок 
(першої серії) о 9 год. 15 хв. 
вечора, (другої серії) о 10 год« 
45 хв. вечора.

Кінотеатр «Сивашець». На 
літньому майданчику «ЗУ- 
МРАД». Початок о 9 год. 30 хв. 
вечора.

Кінотеатр «Хроніка». Широко
екранний хронікально-доку мен
тальний фільм — подорож «СІМ
ФЕРОПОЛЬ — АЛУШТА — СЕ
ВАСТОПОЛЬ» . Демонструється 
без перерви з 10 години ранку 
до 9 годин вечора. Художній 
ф і л ьм «ВОСКРЕСІННЯ» (Д РУ - 
га серія). Початок о 9 год. 30 

вечора.

м. КІРОВОГРАД, пул. ЛУНЛЧАРСЬКОГО, 30.
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